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SARDİs: ARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN 1997
CH. GREENEWALT, JR*

Topographic recording, excavation, geophysical survey, conservation and
touristic site enhancement, and study projects at Sardis in 1997 (early June to
mid-August) were conducted by the Archaeological Exploration of Sardis, or
Sardis Expedition, which is co-sponsored by the Harvard University Art museums and CornelI University. For support, assistance, and trust as well as for
fundamental permissions, the Sardis Expedition is deeply grateful to the
General Directorate of Monuments and Museums, Director General Mehmet
Akif Işık, and all officers, to the Manisa Museum, Director Hasan Dedeoğlu,
officers and staff; and to Ministry of Culture Representative Candan
Nalbantoğlu (Bergama Museum). Mrs. Nalbantoğlu's ready and cheerful support, helpful participation in many projects, sound and informed ideas, and
good advice immeasurably contributed to 1997 programs.
Topographical recording has been greatly facilitated by the series of maps
(47 sheets, at a scale of i: 2000, with two meter contour intervals, showing 100
kms. of territory at Sardis and Bin Tepe, which was prepared for the Expedition
by the General Directorate of Maps, Ankara (in 1986). Those maps have
become infinitely more useful as a consequence of their digitization (1997;
under the direction of N. D. Cahill), which allows data to be extracted and
.developed in various ways to address different issues. In Fig. 1, a preliminary
version of a new site plan is based on the General Directorate of Maps map
sheets, which have been developed to show visual relief.
More evidence for ancient channels of the Hermus River/ Gediz çayı near
the south side of the river valley, 3-4 km. south of the present channel, was collected (from subsurface deposits cored near Mersindere village, 3-4 km. west of
Sardis, and from modern vegetation patterns southeast.of Sartmahmut village)
by geomorphologist D.G. Sullivan, That the ancient channels (cored at
Mersindere) belong to the Hermus (and not to another waterway) is confirmed
by the presence of water-rolledpebbles of vesicular basaitin the channel-bed
gravels. The hasalt is .native to the volcanic field at Kula (ancient
katakekaumene),which is traversed by the Hermus and by no other waterway
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of the Sardis locale. The River picked up the basalt at Kula and carried it downstream, depositing pebbles en route.
Exeavation again focused on the locale northeast of the Acropolis, where
remains of an Archaic fortification wall , destroyed in the mid sixth century
B.C., presumably by the Persians under Cyrus the Great, rest below remains of
a Late Roman suburb, with streets and insula residences of the fourth-to-seventh centuries AD. (sectors MMS/N, MMS, MMS/S; Fig. 2)
In the Late Roman suburb, exeavation (in sector MMS/S) uncovered
more rooms of an insula residence that had been partly excavated in recent seasons, and part of a srnall adjacent street, both located south of a colonnaded
street (which separates sectors MMS/S and MMS). The spatiallimits of the residence in its last major phase are now fuIly defined: by the streets that frame it
on two sides (north, east), and by its blank waIls (doorless or with blocked doorways) on the other sides (Fig. 3). it had twelve ground-floor rooms (of which
one, Room Q, remains essentially unexcavated); also an upper storey, attested
by two staircases (the lower treads of which were excavated in previous seasons). In 1997 three rooms were partly or entirely excavated: Rooms O, R, T
(Fig. 3). Apsidal hall O is the largest room of the residence (lO m. by 6.5 m.).
A fallerı window mullion and window glass in the east side of the room suggest
fenestration in the east waIl, which separated Room Ofrom the smaIl street. The
apse (Fig. 4), once covered by a serni-dome, contained a raised floor with mosaic paving, FaIlen wall and ceiling plaster and stucco molding from door frames
and the like survived in large quantity, of which a relatively smaIl amount was
lifted in 1997 (the bulk of it was left for lifting in the next season). The plaster
included painted and incised motifs and one dipinto that reads "Holy is God"
(HAGIOS HO THEOS; from the lintel of a door, window, or niche). M. L.
Rautman suggests that Room O was the ceremonial focus of the residence, used
for business or ritual and normaIly reached by visitors from the smaIl-street
entrance via Room T (which may have been aporter's lodge or seeretarial
room); and that the pendent focus of the residence, used for social gatherings
and entertainment, was Dining Room D (which, with its opus sectile dias border and sigma table, was excavated in 1995).
In a Iate occupation phase (probably in the seventh century A.D.), Room
R acquired a tamped-earth floor (covering remains of an earlier mosaic pavement), abaking oven, and a latrine. With that phase belongs a crudely-made or
repaired bronze oinochoe (its body and foot Cıumsily welded together with gobs
of lead; Fig. 6).
Under the smaIl street east of the residence is a sizeable drain (0.50 m.
wide, 1.20 m. high), which would have accommodated runoff from Acropolis
slopes to the south).
Between Late Roman and Archaic eras in this part of Sardis (i.e., sectors
MMS/N, MMS, MMS/S) chronologicaIly intermediate features occur in isolated strata and pockets. Uncovered in 1997 was one corner of a HelIenistic
"house" (built into Archaic destruction debris) with a tanur/tendoor-type oven the first to be found (or recognized) at Sardis - together with Laconian-type
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rooftiles, animal bones, terracotta figurines (with traces of paint) and pottery of
the second and first centuries B.C. (The terracottas and most of the pottery are
from debris deposited after the "house" had passed out of use.)
In the Archaic stratum, exeavation aimed to Cıarify the date of the fortification, and aspects of its design. Dating evidence was slim. ALakonian II cup
fragment from a foundation trench associated with rebuilding(sector MMS III)
suggests that secondary construction of the fortification occurred İn the first half
of the sixth-century B.C.; a Iate Geometric cup fragment from inside the stone
socle (sector MMS/S) would be consistent with original construction in the seventh-century, as previously supposed; although evidence from elsewhere (seetor MMS I) could indicate alater date, in the early sixth-century B.C.
Exeavation of an "island" of fortification debris from the mid sixth century B .C.
destruction exposed the connection between two previously-excavated segments of fortification waIl (east) facade for a total stretch of 18 m. (sector MMS
i); and brought no surprises. The only diagnostic item from the destruction
debris was a smaIl fragment of dark-ground Chiot chalice; and the conjunction
of sloped-mudbrick and vertical-stone construction systems in the facade
(which the "island" had concealed) proved to be exactly as predicted in 1982
(by Expedition architect T. N. Howe; Fig. 7).
In the relatively little-excavated eastern part of the city site, exeavation
was conducted in three locales. At two of them the aim was clarification of
occupation historyand stratigraphy. One exeavation (sector MD 2, trench 97.1)
continued asmaIl, deep probe of 1996 and exposed water-laid gravels with
occasional pottery fragments of Geometric style between 6.4 m. and 8.16 m.
below modern ground surface; further digging there was suspended for security reasons. The other exeavation (sector MD LLS, trench 97.ı; supervised by T.
Asena of Bilkent University) was begun from ground level and aimed to determine whether monumental architecture ofthe Hellenistic era - a puzzling absentee in the archaeological record at Sardis, apart from the Artemis Temple - existed in that locale, and whether Archaic occupation deposits existed there too. In
that excavation, exposure of HelIenistic and Archaic materials was frustrated by
Late Roman construction, which extended to a depth of 2.5 m. below modern
ground surface (Fig. 8). The principal Late Roman feature was a ceIlar, with
several building phases. (Under the tile floor at one end rested a coin of AD.
393-408.) Besides ordinary pottery and stone spolia, objects included parts of
a zoomorphic pottery vessel (Fig. 9). A smaIl probe below the eellar exposed
one or more Hellenistic strata (with two cobbled surfaces and undistinguished
architectural features) and, further below, Archaic strata (with pottery of sixth
and seventh century B.C. type; excavated to a depth of 6.6 m. below modern
ground surface).
The third exeavation in easterrı Sardis aimed to check results of geophysical survey; which for three weeks was conducted by GeoScan Research,
U.S.A., with a twin-electrode resistivity meter, and covered a total S.7 hectares
in four locations of eastern Sardis. One location was the chain of mounds on
the north side of the city site, specificaIly at the east end of Mound 2 and the
space between Mounds 2 and 3 (Fig. 1); where computer-generated images of
3

survey results showed prominent bands of high- and low-resistance subsurface
features aligned with the mound chain. Might one or more of the bands be
remains of the Archaic fortification wall, which could have created the mo und
chain? Exeavation in the space between Mounds 2 and 3 (sector MD 2, trench
97.2) showed that the most conspicuous, high-resistance band is a Late Roman
dump (which contained a fragment of unusual green-glaze relief ware, probably of the first century AD.; Fig. 10). Undetected by the resistivity meter
(because "hidden" under water-Iaid gravels) is a large mudbrick structure of
which the five-to-six top-preserved courses were exposed (Fig. ll). Both the
structure and the gravel deposit, which covers the structure on one side as well
as on top, are Archaic (as indicated by their contents -mostly pottery, alsa
including a bronze earring of Archaic "boat" type; Fig. 12). Whether the structure belongs to the defenses ar to something else - possibly a dike? - remains be
determined.
Conservation efforts in 1997 included routine treatment and monitoring
of objects and Late Roman wall decoration and mosaic pavings that had been
recovered or exposed in 1997 and previous seasons; and services to the Manisa
Museum in connection with the c1eaning of backed mosaic paving from an early
Byzantine ecclesiastical building at Çağlayan viiiage near Gördes.
Removal from exposed stone surfaces of fungus, lichen, and other biological growth was tested (by conservatar K. J. Severson) with a pressure washer and detergent solutions of different strengths. Results were generally positive, although "some organic residues have become trapped in the microscopic
interstices between marble grains" (Severson) and their removal may require
special treatments. Destruction by accidental brush fire of a field starage depot
containing stacked segments of Late Roman mosaic paving (from sector
MMS/N, avenue portico; 48 m 2 . , 29 segments stacked in two piles), which had
been lifted and were ready to be backed, is a major reverse. Accarding to conservator S. Koob, most of the mosaic segments (except for the top one or two)
appear to be intact, and separation and consolidation of them are feasible, but
make an unwelcome challenge.
Creation of a permanent shelter designed (by T. D. Thompson and P. T.
Stinson) to protect and display the better-preserved rooms of Late Roman and
Archaic Lydian houses, continued with the construction of three smail roofs,
which project bey ond the parabolic roof built in 1996 (Fig. 13). Both Late
Roman and Archaic rooms are covered by the parabolic roof, which therefore
has a culturally rıon-committal form; individual Late Roman rooms are covered
by the smailer roofs, which have forms intended to suggest those of the ancient
roofs. All roofs are made of the same translucent polycarbonate material, which
allows considerable daylight illumination and helps to visually unify the roof
ensemble. Problematic aspects of shelter construction remain to be resolved,
and the displays beneath await consolidation, reconstruction, and arrangements
for touristic visitation.
Study projects included a variety of topics: Artemis Temple architecture
(by F. K. Yegül), materials associated with refining precious metals in the sixth
century B.C. (by A. Ramage), Archaic Lydian pottery (by G. Gürtekin),
4

Helienistic pottery (for a forthcoming publication by S. i. Rotroff and A. Oliver,
11'.), and Early Christian graves near Churches E and EA (by A. McLanan). A
colossal marble head, which had been recovered in the Artemis Temple in excavations by the Butler Expedition before World War I, and which had been identified by G. M. A. Hanfmann as an Helienistic head of Zeus, possibly with the
features of the Seleucid pretender Achaios, was re-identified, on the basis of
several distinctive features, by R. R. R. Smith as a portrait of Marcus Aurelius.
Professor Smith also confirmed his previous identification of the colossal head
recovered from the Artemis Temple in 1996 as a portrait of Commodus.
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Fig. l:Sardis site plan: preliminary version based on maps provided by the General Directorate of Maps,
Ankara
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Fig. 2: Sectors MMSIN, MMS, MMS/S, composite plan of
Late Roman buildings (mostly in heavy black) and
Archaic Lydian buildings (mostly in outline), plan
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Fig. 3: Seetor MMS/S, Late Roman insula residenee south of eolonnaded street, plan
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Fig. 4: Sector MMS/S, Late Roman insula residence, Room 0, apse (view from above)

Fig. 5: Sector MMS/S, Late Roman insula residence, Room R (with oven, bottom, and latrine,
right, of a Iate occupation phase; view from above)
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Fig. 6: Bronze oinoehoe from Room R of Late Roman insula residenee (drawings by C. S.
Alexander)
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Fig. 7: Sector MMS I, Arehale fortification wall,
east facade. Workman below stands on
gronnd surface of ca. 550 B.C. Workman
above stands near juncture of slopedmudbrick and vertical-stone construction
systems; behind him is Late Roman consstruction.View looking southwest

Fig. 8: Sector MD I/S, trench 97.1, Late Roman
cellar. View looking north
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Fig.9: Pottery zoomorphic vessel from Late Roman cellar, sector MD I/S (drawings by
C. S. Alexander)
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Fig.l0: Cup fragment of green-glaze relief ware
from Late Roman dump, sector MD 2

Fig. 11: Sector MD 2, trench 97.2, top of large
mudbrick structure of Archaic date. View
looking east
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Fig. 12: Archaic bronze earring from Arehaic gravel deposit, sector MD 2
(drawings by C. S. Alexander)

Fig. 13: Sector MMS I, permanent shelter to cover Late Roman and
Archaic Lydian house rooms (designed by T. D. Thompson
and P. T. Stinson). Sketch view looking northeast
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MAGNESIAAD MAEANDRUM (1996-1997)
Orhan BİNGÖL*

15.7.1996-15.9.1996 tarihleri arasında 60 gün süren 1996 yılı kazıları ile
21.7.1997-15.9.1997 tarihleri arasında 69 gün süren 1997 yılı kazıları, Kültür
Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Kültür v.f? Tabiat Varlıkları
nı Koruma Genel Müdürlüğü ile Aydın Valiliği 'nin; Ankara Universitesi, Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi ile Başkent Meslek Yüksekokulu 'nun; .Freundeskreis für Magnesia", Batısöke Söke Çimento Sanayii A.Ş. ile Turquoise Tours'un
maddi katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.Adı geçen bu kurumlarla, çalışmalarımız
sırasında maddi manevi desteklerini gördüğümüz Aydın Valisi Muharrem Göktayoğlu 'na, ve Aydın il Kültür Müdürü Ozgen Karaca'ya en içten teşekkürleri
mi sunmak isterim.
1996 yılında önce Semih Tülay daha sonra Nursel Uçkan'ın; 1997 yılın
da ise Musa Ulker 'in Kültür Bakanlığı Temsilcisi olarak görev yaptığı Magnesia kazılarına Prof. Dr.Bernt Schröder, Doç.Dr.UIl;~al Yalçın, Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar Dr. Emre Madran, Dr.Nimet Ozgönül, Güliz Bilgin, Ayça
Akın, Deniz Ozkut, Gözde Hamamcıoğlu, Işık Bingöl, Selçuk Şener; Cengiz
Çetin, Musa Kadıoğlu, Beate Böhlendorf ile Arkeoloji öğrencileri Nadir Akar,
Ozlem Karayel, Ayşegül Yüceer, Çiğdem Günem, Neslihan Altay, Gültekin
Yanbeyi, Cumhur Sal, Ali Aktan, Stavroula Vrachionidou, Ulrike Wurnig; taş
ustası olarak Zeynel Bayraktar ve Ismail Çelimli ile fotoğrafçı olarak Mehmet
Ali Döğenci katılmışlardır.
1984 yılından beri kazıları sürdürmekte olduğumuz Magnesia ören yerinin konumu, 1996 yılında Ortaklar kavşağına diktirebildiğimiz, hem de ören
yeri önünde güncelleştirilen levhalarla daha da dikkat çekici bir hale getirilmiş
tir. Ayrıca ören yeri girişine dikilen diğer bir levhayla burada sürdürülen çalış
maların sahibi ve yürütücüsü kamuoyuna duyurulmuş olmaktadır (Resim: 1).
Magnesia kazısına, bundan sonraki yıllarda da sürmesini dilediğimiz bir
destek Batısöke Söke Çimento Sanayii A.Ş. tarafından sağlanmış, çalışmaları
mız bu katkı sayesinde önemli bir gelişme göstermiştir. Batısöke Söke Çimento Sanayii A.Ş.nin yaptığı katkı Söke Ortaklar karayoluna dikilen levhalarla kamuoyuna duyurulmuştur (Resim:2). Batısöke Söke Çimento Sanayii A.Ş. sayesinde daha uzun süreli işçi çalıştırılabilmiş, sürekli traktör kiralanması gerçek-
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leştirilmiş, ayrıca arkeologtan, mimara; duvar ustasından, taş restoratörüne kadar çeşitli uzmanlara bazan gereği kadar, bazan da sadece sembolik bile olsa
ödeme yapılabilmiştir.Ayrıca üç gün emrimize verilen vinçle restorasyon çalış
malarımız yürütülmüştür. Batısöke

Söke Çimento Sanayii A.Ş. Magnesia kazı
tahsis edilmiş bulunan Tekin Köy ilkokulunun, lojmanının çatı aktarımın
dan, badana, boya ve taban şaplamasına; elektrik, su tesisatlarının yenilenme ve
onarımından, kapı pencere bakım ve onarımına; giriş yolu ve kapısının yapıl
masından, ekibin yemeklerinin yiyebileceği bir çardağın yapılmasına kadar ekibirnize çok daha rahat bir ortamda yaşama ve çalışma olanağını sağlayan katkı
larından başka, bir de iki tuvalet ve iki banyodan oluşan bir üniteyi su deposuyla birlikte yaptırarak büyük bir eksiğimizi gidermiştir. Ayrıca öğle yemeğini
fabrika tabldotundan göndererek bu sorunumuzun da büyük ölçüde çözülmesine katkıda bulunmuştur. Bütünbu katkıları için Batısöke Yönetim Kurulu'na,
Yönetim Kurulu Uyesi Tufan Unal'a Genel Müdür Yaşar Çıtakoğlu ile diğer
yetkililere içten teşekkür borçluyuz.
1996 yılı Magnesia kazısında yapılan çalışmalar I-Kazı Çalışmaları 2-Yapı Elamanlannın Restorasyonlarına Yönelik Çalışmalar 3- Yapı Restorasyonuna
Ilişkin On Çalışmalar 4-Sergileme Düzenleme Depolama ve 5- Yayınlar, Planlar, Eser Teslimi olarak ana başlıklar altında toplanmaktadır.
sına

J-

KAZı ÇALIŞMALARI:

a-Propylon Kazısı (Resim: 3,4)
1993 de ilk kez kazısına başlanan yapının 1996 yılında hem doğusunda
hem de batısında çalışılmıştır. Batı nefte (B 1) 2üx3 m. boyutlarındaki açmada
yapının orta, ya da batı sütun sırasına ait olmaları gereken yapı elemanları ortaya çıkarılmıştır.
Propylonun doğu girişinde ise öncelikle, güneydeki 16x2 m. boyutların
daki kazısına 1995 yılında başlanılan Gl alanında, doğudaki 13.5 x 2.5 m. boyutlarındaki DI alanında ve 16.5x5.5 m. boyutlarındaki KI alanında kutsal alanın tabanına ulaşılarak bu alanlardaki kazılar tamamlanmıştır. Ayrıca G2 (l9x4 m.)
ve GDI (l2x4 m. ) alanlarında çalışmalar tabanın 1 m. üstüne ulaşılıncaya kadar sürdürülmüş ve bu seviyede bırakılmıştır. Çalışmaların bu şekilde farklı seviyelerde sürdürülmesinin nedeni, geçen yıl yaptığımız varsayımların doğru
luklarını saptamaya yöneliktir. 1995 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan
mermer yapı elemanları ve traverten blokların bir bölümünün Artemis Kutsal
Alanı 'nın bloklarla döşeli tabanı üzerinde yer alırken, diğer bir bölümünün tabandan yaklaşık 1 m. yükseklikteki dolgu tabakasının üstünde oldukları saptanmış ve bu tabakanın üstünde bulunan elemanların, Humann'ın kazı sınırlarının
dışında kalmış olmaları, bu blokların Humann tarafından bulundukları yerlerden alınarak kazı alanı dışına, o zamanki doğal yüzeye taşınmış olduklarını gösterdikleri varsayılmıştı. Bu varsayıma göre aradan geçen yaklaşık yüz yıl içinde, Gümüş Dağ'dan inen selin getirdiği yaklaşık 1 m. yüksekliğindeki mil tabakası tarafından yeniden örtülerı propylon gibi, bu yapı elemanları da yeniden
toprak altında kalmışlardı. Işte bu varsayımın doğrulanması için bazı alanlarda
sadece bu seviyeye kadar iniImiş ve bu varsayımın doğruluğu bulunan yeni mimari elemanlarla kanıtlanmıştır. Yukarıda sözü edilen diğer alanlarda ise yapı
nın önündeki taban döşemesine kadar ulaşılmıştır. Bu elemanların arasında yi16

yıllarda olduğu gibi propylona ait olanlar gibi olmayanların da yer aldığı saptanmış, kazı alanının durum planı çizilip ve fotoğraflarla belgelenmelerinden sonra, yapıya ait olmayanlar kazı alanı dışına taşınmışlardır.

ne geçen

1996 yılında propylona ait 2 alınlık bloğu (PAL9 PALlO) 1 sima bloğu
(PS 12); 6 geison bloğu (PG6 PG7 PG9 PG 10 PG 11 PG lla); 3 diş sırası bloğu
(PGP2 PGP4 PGP5); 4 friz bloğu (PF3 PF4 PF5 PF6); 2 arşitrav bloğu (PA14
PAI5); 8 sütun tamburu (ST8 ST9 STlO ST18 ST19 ST20 ST21 ST22); 2 fil
ayağı bloğu (PP7 PP8); i fil ayağı başlığı (PAB I?) ortaya çıkarılmıştır.
1994 - 1995 yıllarında propylonun doğusunda yapılan çalışmalarda ortaya çıkarılan taban döşemesinin bazı blokları yerlerinden sökülmüş olarak ve ait
oldukları yerin hemen yanında ele geçirilmişlerdi. Yerlerinden çıkartılan bu
bloklarla yapının cephesine paralel uzanan ve kuzeyde doğuya doğru dönerek
devam eden bir kanalın açılmış olduğu bu yıl kesin olarak saptanmıştır. Humann'ın kazı alanı dışında kalan alanda yer alan bu kanalın taban döşemesinin
en son kullanıldığı dönemle bir ilişkisinin olduğu, belki de tabanda yavaş yavaş
yükselen suyun kanalize edilebilmesi için açıldığı düşünülebilir. Yapılan ölçümler sonucunda ait oldukları yerler saptanan bloklar yerlerine yerleştirilmişlerdir.
Döşemeye ulaşılan alanlarda geçen yıllarda saptanan ve ancak kısmen görülebilen büyük yazıtların tümü ortaya çıkarılmıştır. Geçen yıllardaki varsayı
mımızı destekler şekilde yenilerinin de ortaya çıkarılmasıyla, bu yazıtların
propylonun doğu cephesindeki güney ve kuzey fil ayakları ile aynı eksen üzerinde, doğu yönünde yerleştirilmiş döşeme blokları üzerinde yer aldıkları kesinlik kazanmıştır. Bu uzun dikdörtgen bloklar propylona dik olarak yerleştirilmiş
lerdir ve propylonun tam ortasına gelen tören yolunu iki yandan sınırlar niteliktedirler. Bu bloklar üstünde yer alan yazıtların Artemis törenlerine katılan çeşitli derneklerin durmaları gereken yerleri belirtici "topos" isimleri oldukları
anlaşılmıştır.

b-Artemis Tapınağı Batı Cephesi Kazısı
Geçen yıllarda Artemis Tapınağı batı cephesine ait olan ve özellikle alın
lığa ait mimari blokların ortaya çıkarıldığı alanda 16x2.30-1.70 m. boyutların
da ve tabandan yüksekliği yaklaşık 120 cm. olan alanda kazılara bu yıl da devam edilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda geçen yıllarda olduğu gibi yoğun miktarda yapı elemanı ortaya çıkarılmıştır. Bunlar geison blokları (G26 G27 G28
G29 G30 G31 G32 G33), faskialı geisonlar (EI6 E17), bir sima bloğu (SI5), bir
diş sırası bloğu ve parçaları (DI D2 D3) ile alınlık bloklarıdır (A85 A86 A87
A88). Bu bloklar arasında en önemlilerinden biri alınlığın kuzey küçük kapısı
na ait lento bloğudur.
c-Latrina Kazısı
Bilindiği gibi yapının kazısı geçen yıllarda tamamlanmış fakat taban üzerindeki toprak belli bir seviyede bırakılmıştı. Bunun amacı ise bir kaç aşama
gösterdiğini varsaydığımız taban üzerinde daha ayrıntılı bir çalışma yapılması
nı sağlamaktı. Bu amaçla yapılan çalışmalarda bazı alanlarda iki farklı taban seviyesinin olduğu saptanmıştır.
d-Çarşı Bazilikası Kuzey Uzun Duvarı Dışı Kazısı
Humann'ın oluşturduğunu varsaydığımız ve kazı toprağı olarak nitelendirdiğimiz alanda Çarşı Bazilikası'nın kuzey uzun kenarını ortaya çıkarmak için
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yaptığımız çalışmaları sürdürmek amacıyla yapılan kazılarda kısmen kesme taş,
kısmense tuğlalarla örülmüş duvarlar ve bu duvarların arasında geçici olarak J,
H, G, L ve K olarak isimlendirilen mekan ve açıklıklar ortaya çıkarılmıştır. Kı
saca tanımlamak gerekirse F ve B duvarları olarak adlandırılan bazilika kuzey
duvarına dik iki paralel duvar arası G mekanını oluşturmaktadır. A duvarı bu
duvarları kuzeyde kesmekte kendisi de F ile bir köşe oluşturarak kuzeye doğru
devam etmektedir. Ayrıca diagonal bir duvar "E" D duvarına dayanmaktadır. Bu
alanda gelecek yıllarda yapılacak kazılarla yapı hakkında daha fazla bilgi edinilmeye çalışılacaktır.

e-Çarşı Bazilikası Apsis İçi Kazısı
Çarşı Bazilikası'nın doğu kısa kenarını belirleyen duvarın şimdiye dek sadece kuzey bölümü gün ışığına çıkarılabilmişti. 1996 yılında bu duvarın güney
yarısını dıştan ve içten ortaya çıkararak yapının tümünün daha iyi algılanması
nı sağlamak amacıyla 14xll m. lik alanda kısa süreli bir çalışma yapılmıştır.
Bu çalışmalar sonunda apsisin kuzey yanında yer alan ve diakonikon olarak isimlendirilen mekana benzer planda bir mekanın güneyde de olduğu anlaşılmış ve bu mekanın batı duvarı ile apsisi oluşturan yarım yuvarlak duvarın
güney bölümü ortaya çıkarılmıştır. Güney diakonikonun batı duvarının kazısı
sırasında, yüzeyden 90 cm. aşağıda diakonikonun batı duvarında yer alan bir
kapının tüm olarak korunmuş olan lentosu in situ olarak ortaya çıkarılmıştır.
f- Artemis Sunağı Kazısı (Resim: 5)
Sunağın, yaklaşık 100 yıl önceki kazılar sırasında da kazılamayan orta
kısmında yer alan bir alt temel tabakasınının üstü bu yıl en ince ayrıntısına kadar kazılarak temizlenmiştir.
2-YAPI ELEMANLARıNıN RESTORASYONLARINA YÖNELİK
ÇALIŞMALAR:

a-Propylon Kazısında Bulunan Yapı Elemanlarının Restorasyonu
1996 yılında sunu sütununun alt tamburunun üst bölümü, Propylon'a ait
yapı elemanlarından ST1, ST16, ST 17 sütun tamburları, PBI sütun başlığı, Tl
toichobat bloğu, Propylon'a ait olmayan yapı elemanlarından, GP2, GP5, GP6,
DG 10, DG 11, DG 12 ve Girlandlı sunak Araldit M ve sertleştiricisi HY 956; fiberglas veya çelik çubuk dübeller kullanılarak birleştirilmişlerdir. Böylece yapı
restorasyonunun ilk adımları anlamına gelen yapı elemanlarının restorasyonuna
Proylon' da da başlanılmış olmaktadır.
b-Artemis Tapınağı Batı Alınlık Bloklarının Restorasyonu (Resim: 6)
1996 yılı kazılarıyla sayıları 90 a ulaşan batı alınlığına ait blok ya da parçaların restorasyonuna ilişkin çalışmalarda aşağıda belirtilen parçalar birleştiri
lerek tamamlanmışlardır: 1)A7-A60; 2)AlOa-AlOb-A75; 3)Alla-Allb-A65;
4)A12a-A12b-ion kyması parçası; 5)A13a-A13b; 6)A16-A77-5 ion kymationu
parçası; 7)A23-A24-A83; 8)A28a-A28b; 9)A52-A54;
10)A63a-A63b;
i I)A 70a- A70b
c-Çarşı Bazilikası Yapı Elemanlarının Restorasyonu (Resim: 7)
1989 yılında bulunan Skylla başlığının altında yer almaları gereken haç
ayağa ait blokların parçaları geçen yıllarda yapılan çalışmalarla saptanmıştı.
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1996 yılında aşağıda belirtilen bu parçaların birleştirilerek eksik kalan yerlerinin mermer mozaik, mermer tozu ve beyaz çimento kullanarak tamamlanmaları gerçekleştirildi:

-33 25 ve 9 nolu parçalar birleştirilerek yapıştırılması
-90G2/9, 90G2/ 17, 48 ve numarası olmayan bir parça

birleştirilerek

ya-

pıştırılması

in situ bloklarından olan ve ön tarafı yukarıdan aşağıya tama12b nolu bloğun cephesinin tamamlanması
d- Latrina, Opus Sectile Dekorasyonu Restorasyonu
Latrina kazısı sırasında onlarca çeşitli renkte ve formda mermer parçaları ele geçirilmişti. Latrinanın duvarlarında yer alan bu opus sectile dekorasyonu
yeniden oluşturabilmek için yapılan çalışmalar bu yıl da sürdürülmüştür. Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Musa Kadıoğlu tarafından yüksek lisans tezi olarak hazırlanan çalışmada bu dekorasyon için çeşitli öneriler getirilmektedir.
3- YAPI RESTORASYONUNA İLİşKİN ÖN ÇALIŞMALAR
a-Propylon
1995 yılında geçici olarak üstüste konulan bazı sütun ve til ayaklarına ait
elemanlar bu yıl yerlerinden indirilerek onarılan ya da yeni bulunan elemanlarla yeni bir "geçici" restitüsyona gidilmiştir. Bu uygulama ile hem yapılan çalış
maların kendisini göstermesi sağlanmakta, hem kazı alanına ilgi çekici bir görünüm kazandırılmakta, hem de uygulamaların gidişi, yönlendirilişi hakkında
fikir edinilerek gelecek çalışmalara ilişkin gerek restorasyon, gerekse mimari
açıdan yeni projeler ve fikirler üretilebilmektedir. Bu çalışma kapsamında aşa
ğıdaki şu geçici uygulamalar gerçekleştirilmiştir:
- Sunu sütununda alt tambur üzerine ST4 ve ST5 yerleştirilmiş onun üstüne de bu sütuna ait olmadığı bilinen Pb5 başlığı.
- Orta sıra güney sütun:kaide üzerine ST12 St8 tamburları ve onların üzerine PB3 sütun başlığı.
- Orta sıra kuzey sütun: Kaide üzerine STI5, ST13 ve ST14 sütun tamburları ve onların üzerine PB 1 sütun başlığı.
- Batı Cephe kuzey fil ayağı: kaide üstünde insitu olarak bulanan, kırık olması nedeniyle restorasyonu yapılan alt ayak bloğu üzerine PP5 ve PPl.
- Batı cephe güney fil ayağı: kaide üzerine PP2 ve PP7.
b- Çarşı Bazilikası
Çarşı Bazilikası'nın haç ayağının üzerinde yer alan dikey ve yatay blokların arasına bir yatay blok daha yerleştirilerek haç ayağın doğu ayağı biraz daha yükseltilmiştir. Her ne kadar özgün yüksekliğine henüz ulaşılamamışsa da,
bu uygulama ile bir aşama daha gerçekleştirilmiş olmaktadır. Yukarıda restorasyonlarının yapıldığı belirtilen yapı elemanlarının 1997 yılında yerlerine yerleş
tirilmeleriylehaç ayak özgün yüksekliğine ulaşmış olacaktır. Bu yılki çalışma
ların sonunda 1993 yılında yerinden indirdiğimiz Skylla başlığı yeniden haç
ayağın üstündeki yerine yerleştirilmiştir.
men

-Haç ayağın
kırılmış olan
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c- Theatron (Resim: 8)
Theatron 'da bu yıl 2. ve 3.kerkidesteki oturma sıralarının altyapılarının
onarımına başlanmıştır. Bu çalışmalar sırasında öncelikle 2. kerkisin oldukça
kötü bir durumda olan temelleri yeni malzeme kullanılarak kireç harcıyla örülmüş ve üstleri ne oturma bloklarının yerleştirileceği duruma getirilmiştir. ikinci
alt yapı aşamasında, yani, oturma bloklarının yerleştirilmelerinden önceki basamaklandırma aşamasında olan 3. kerkiste de temeller aynı nitelikteki çalışma
larla yenilenmiştir.

4-SERGiLEME DÜZENLEME DEPOLAMA
Bu yıl propylon kazısında bulunan ve başka bir yapıya, büyük bir olası
lıkla agora doğu stoasına ait olan bloklar, propylonun güneyinde, Bizans surunun önünde birbiri üzerine yerleştirilerek koruma altına alınmış ve bir çeşit sergileme sağlanmıştır. Kazıda bulunan yazıtlar da aynı şekilde burada yan yana
dizilerek sergilenmişlerdir. Propylon önündeki döşemenin üstü tamamen temizlenmiş, burada sadece yapıya ait bloklar bırakılmış, onlar da yapıda kullanıldık
ları yere göre düzenlenerek görünümün güzelleşmesi sağlanmıştır. Propylon ile
Artemis Sunağı arasına diziimiş olan Artemis Sunağı 'na ait traverten bloklar
daha güneye çekilmişler ve böylece bu iki yapı arasında şimdilik optik bir bağ
lantının olması sağlanmıştır. Daha sonra bu alandaki mil tabakası bir traktör-beko aracılığıyla temizlenmiştir. Arkasında büyük bir mil tabakası olduğu için yıl
lardan beri çalışmaları tamamlayamadığımız theatronda da aynı çalışmanın yapılması, aracın yetersizliğinden ötürü gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle theatran da sadece ön ve yan tarafta biriktirilmiş olan kazı toprağı ile mil tabakası
kısmen düzenlenebilmiştir. 1995 yılında yeni deponun içi yeniden düzenlenmiş
tir. Fakat hem arkeolojik etüdlük malzemenin, hem de kazı araç gereçlerinin aynı yerde olması nedeniyle karşılaşılan güçlüklerin ortadan kaldırılması için yeni bir araç gereç deposuna gereksinim duyulmaktadır. 18. yüzyıldan kalma Çerkez Mezarlığı 'nın temizlik, düzenleme ve restorasyon işlemleri de sürdürülmektedir.
S-YAYıNLAR, PLANLAR, ESER TESLiMi
a- Yayınlar
Magnesia kazısına başladığımız 1984 yılından bu yana Genel Müdürlüğü
nüz tarafından düzenlenen Kazı Sonuçları Sempozyumu 'nda sunulan tebliğleri
mizin basılması dışında yürüttüğümüz yayın çalışmalarına geçen yıl yayınlanan
yeni bir çalışma eklenmiştir:
Magnesia al meandro, Enciclopedia dell'arte Antica Classica ed Orientale. Supplement II (1995) 4065-4066.
b-Planlar, Çizimler
Restorasyon uzmanı Yüksek Mimar Dr.Emre Madrarı ile yüksek mimarlar Güliz Bilgin, Gözde Hamamcıoğlu, Ayça Akın, Deniz Ozkut tarafından aşa
ğıda belirtilen çalışmalar yapılmıştır.
a) Kentin yeni topoğrafik planı bilgisayar ortamına geçirilmiş, yeni bir
koordinat sistemi kurulmuş ve yapılara ilişkin planların da bilgisayar ortamına
girilmesine başlanılmıştır.
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b) Sunağın temelinin planının çizimi tamamlanmıştır.
c) Propylonun kazı durum planı ile döşemesi plana geçirilmiştir.
d) Propylonun bir cephe rölövesi tamamlanmıştır.
e) Propylonun cephesine ait elimize geçmiş olan elemanların ait olduklayeri gösteren ilk çizim denemesi gerçekleştirilmiştir.
f) Artemis Tapınağı batı alınlığına ait yeni blokların çizimi tamamlanmış-

tır.

c- Eser Teslimi

1996 yılında Aydın Arkeoloji Müzesi'ne altı adet envanterlik eser ile 39
adet etüdlük eser teslim edilmiştir.
1997 yılı Magnesia kazısında yapılan çalışmalar I-Kazı Çalışmaları, 2Yapı Elemanlarına Yönelik Restorasyon Çalışmaları, 3-Sergileme Çevre Düzenlemesi, 4-Yayınlar, Planlar, Eser Teslimi olarak 4 ana başlık altında toplanmıştır.

1- KAZı ÇALIŞMALARI
a-Tören Yolu Kazısı (Resim: 9)
Geçen yıllarda propylonun doğusunda yapılan çalışmalarda yer yer Artemis Kutsal Alanı'nın tabanına ulaşılmıştır. 1997 yılında da hem Propylon'a ait
başka yapı elemanları bulabilmek hem de propylon ile Artemis Sunağı arasın
daki organik bağı yeniden ortaya çıkarmak amacıyla kazılar bu alanda yoğun
laştırılmıştır.

Bu nedenle 1996 yılında tabana ulaşılan alanın doğusunda, üstündeki 1 m.
mil dolgusunun geçen yıl kaldırıldığı alanda, ilk olarak, yaklalik bir açmada çalışılmış, daha sonra kazı alanı doğuya doğru
önce 12x13 daha sonra da 12x7 m.lik açmalar halinde Artemis Sunağı 'nın çevresindeki bloklara ulaşılıncaya kadar ilerletilmiştir. Her üç alan da kendi içlerinde daha küçük bölümlere ayrılarak kazılmış ve TY 1-12 olarak numaralandırıl
yüksekliğindeki
şık 22.5x13 m.

mışlardır.

Bu kazılar sonucunda gittikçe daralan bir alanda da olsa Artemis Kutsal
Alanı'nın özgün tabanına propylon ile Artemis Sunağı arasında ulaşılarak organik bağlantıyı yeniden kurmak olan ilk amacımıza ulaşılmıştır. Ayrıca bu kazı
lar sırasında geçen yıllarda propylonun önünde yapılan kazılar sonucunda öne
sürdüğümuz bir varsayımın doğruluğu da kanıtlanmıştır. Bilindiği gibi o kazı
larda taban döşemesi üzerine ulaşılan alanlarda kimi ancak kısmen; kimi de tüm
olarak görülebilen büyük yazıtlar ortaya çıkarılmıştı. Geçen yıllarda, bu yazıt
ların propylonun doğu cephesindeki fil ayaklarıyla aynı eksen üzerinde yer
alan, doğu batı yönünde yerleştirilmiş uzun dikdörtgen döşeme bloklarının üzerinde bulunmalarından yola çıkarak bir varsayımda bulunulmuş ve bu yazıtla
rın yazıldıkları blokların, propylon genişliğinde ve onun tam ortasına gelen bir
"Tören Yolu"nu iki yandan sınırlar nitelikte olduklarını belirtmiştik. Ayrıca ortaya çıkmakta oları yazıtlardaki "topos" isimleri de bu varsayımımızı desteklemekteydi. 1997 yılında ortaya çıkarıldığı kadarıyla bu varsayımımızın doğrulu
ğu kanıtlanmıştır. İki tarafı dikdörtgen bloklarla sınırlanırılmış olan alanın ortası da düzenli bloklarla döşenilerek bu yolun önemi vurgulanmıştır. Yolun kuze-
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yi ve güneyi konusunda açılan çok küçük bölümlere dayanarak buralarda döşe
me olmadığını söyleyebilmekteyiz. Bu da yolun ne derece önemli olduğunun ve
vurgulandığının diğer bir göstergesi olmaktadır. Yolu sınırlayıcı bloklar üzerindeki topos isimlerine bu kazılarla yenileri eklenmiş olmaktadır. Bu isimler incelendiklerinde, bunların büyük bir olasılıkla Artemis törenlerine katılan çeşitli
derneklerin durmaları gereken yerleri belirtici isimler oldukları anlaşılmaktadır.
Bu topos isimleri arasında geçen yıllardan bildiğimiz "Artemis'i Sevenler",
"Gençler Birliği" gibi isimlerin yanı sıra "Zeus'u Sevenler", "Dionysos'u Sevenler", "Kadınlar Birliği" ve "Müzisyenler Birliği" nin isimleri sayılabilir. Yazıt
ların farklı dönemlere ait oldukları anlaşılmaktadır.
Tören Yolu olarak nitelenen alanın ortasında rektagonal bloklardan oluşan döşemenin bozulmuş olduğu görülmektedir. Bozuk bölüm kesin sınırlarla
döşemeden ayrılamamakta ve nitelendirilememektedir. Bu bölümde yer alan
taşlar, bir döşeme yapmak için kullanılmış oldukları izlenimini vermekten
uzak, hem şekilsiz hem de genelde yumuşak nitelikteki bloklardır. Bu bölümün
yorumlanması daha kapsamlı bir araştırmayı gerektirmektedir. Şu anda ise, eğer
geç bir döneme ait değilse, konumuna ve kapsamına bakarak erken dönemlerden kalan kutsal bir yapıya ait bir kalıntı olabileceği izlenimini vermektedir.
Yapilan kazılarda az miktarda geç Roma ve Bizans dönemlerine ait döküntü seramik ele geçmiştir. Niteliksiz metal buluntuların yanısıra küçük mimari parçalarla plastik parçalar da küçük buluntular arasındadır. Bunların içindeki
en önemli buluntu, maalesef yüzü tamamen kırılmış bir kadın başıdır (Resim: 10).
Normal boyutun çok üzerinde, anıtsal nitelikteki bu başın, saçları arkada toplu
bir kadına ait olduğu anlaşılmaktadır. Geçen yıllarda propylonun önünde yoğun
oranda bulunan yapıya ait mimari elemanlar burada ele geçirilememiştir. Sadece tabandan 1 m. yukarıda ve Humann'ın kazıları döneminde yüzeyi oluşturan
seviyede tek bir sütun tamburu bulunmuştur.
b- Çarşı Bazilikası Kazısı
Çarşı Bazilikası 'nın doğu kısa kenarını belirleyen duvarın şimdiye dek sadece güney bölümü gün ışığına çıkarılabilmişti. 1996 yılında bu duvarın güney
yarısını dıştan ve içten ortaya çıkararak yapının tümünün daha bir algılanması
nı sağlamak amacıyla 14x11 m. lik alanda kısa süreli bir çalışma yapılmıştı.
1997 yılında burada yapılan kazılar önce Bazilika'nın içinde güney uzun duvarın doğu yarısı boyunca sürdürülmüş ve bu duvarın bu bölümünün tüm geniş
liğiyle görünür hale getirilmesi gerçekleştirilmiştir (Resim: 11). 4 m. nin üstünde bir yüksekliğe sahip bu duvarın yapının tabanına kadar temizlenmesi ne yazık ki 1997 yılında gerçekleştirilememiştir.
Çalışmalar daha sonra doğuya, apsisin iki yanında yer alan ve prothesis
ve diakonikon olarak isimlendirilen mekanlardan güneydoğudakine, güneyneften açılan kapıya doğru yönlendirilmiştir (Resim: 12). Geçen yıl yüzeyden 90
cm. aşağıda bu kapının tüm üst yapı elemanlarından oluşan lentosu in situ olarak saptanmıştı. Yapılan kazılarda kapı tüm görkemi ile ortaya çıkarılmıştır (Resim: 13). Kapının eşikten yüksekliği 2.65 m. eşik yüksekliği 40 cm. dir. Kapı
nın genişliği sövelerle birlikte 1.75, içten içe 1.15 m.dir.
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Yoğun tuğla ve kiremitlerden oluşan bir dolgu tabakası ile karşılaşılan bu
bölümde bazilika'ya ait dört adet de yapı elemanı bu yoğun dolgu malzemesi
içinde bulunmuştur. Bunlar bir plaster kaidesi, bir yarım sütun plaster başlığı;
bir üst yapı elemanı ile niteliği henüz saptanamamış bir bloktur. Bunun dışın
da az sayıdaki döküntü seramiğin dışında küçük buluntu yoktur.
2- YAPI ELEMANLARINA YÖNELİK RESTORASYON ÇALIŞMALARI
a-PropylotıKazısında Bulunan Yapı Elemanlarının Restorasyonu (Resim: 14):
Sima blokları: PS1 (32x40x66 cm.); PS2 (32xlOOx25 cm.) (37x62x54 cm.);
PS3 (34x90x62 cm.), (34x55x30); PS4 (32x48x34 cm.) (32x34x38); PS7
(37x23x27cm.), (l2x10xlO cm.); PS9 (34x55x60 cm.) (33x81x59 cm.); PSlO
(14x30x80 cm.), (34x39x177); PS11 (30x45x32 cm.) (34x75x57) (28x42x22 cm.)
Geison blokları: PG1a (42x1l3x35 cm.); PG1b (21x17x18 cm.);
PG1a(41x84x107)+PG4b(41x83x89)+PG1b(41x102x56 cm.); PG5(lOx12x35);
PG10 (7x15x13 cm.) (8x20x11 cm.); PG11 (38x55x88 cm.)+PGlla (42x82x74);
PG12 (11x21x40 cm.)
Sütun tamburu: ST17 çatlak dikişi
Architrav: PA2 (62x84) + PA9 (62x120x84) (kalıplama ve dolgu)
Paye: PP2 (41x100x43 cm.) + (40x98x25 cm.)
Geisopodes: PGP5 kırık dişler ve çatlak dikimi
Alınlık: AL5 (80x38 cm.) + AL2 (37x57x61 cm.)
Tüm bu çalışmalarda Araldit M ve sertleştiricisi HY 956; fiberglas veya
çelik çubuk dübeller kullanılmıştır. Böylece propylonun doğu cephesine ortaya
çıkarılan yapı elemanlarının tümü iki architrav dışında birleştirilerek yapının .
restorasyonunda kullanılmaya hazır duruma getirilmişlerdir.
b-Çarşı Bazilikası Yapı Elemanlarının Restorasyonu
1989 yılında bulunan Skylla başlığının yer aldığı haç ayağa ait olmaları
gereken blokların parçaları geçen yıllarda yapılan çalışmalarla saptanmış, 199q
yılında aşağıda belirtilen bu parçalar araldit ve çelik çubuk zıvanalarla birleşti
rilmiş, eksik kalan yerleri kalıp içine alınarak mermer mozaik, mermer tozu ve
beyaz çimentodan oluşan bir harçla doldurulmuştu. 1997 yılında bu kalıplar sökülerek önce elemanların yüzlerindeki fazlalıklar murçla alındı, daha sonra da
yüzeyleri çeşitli numaralardaki taraklarla taraklandı. Çok uzun bir süre gerektiren bu çalışmalar sonucunda aşağıda belirtilen elemanlar yapının restorasyonunda kullanılmaya hazır duruma getirilmiş oldu.
a) 33 25 ve 9 nolu parçalar
b) 90G2/9, 90G2/17, 48 ve numarası olmayan bir parça
cjHaç ayağın in sitiıbloklarından olan 12b nolu bloğun cephesi
e- Latrina, Opus Sectile Dekorasyonu Restorasyonu
Latrinanın duvarlarında yer alan opus sectile dekorasyonu yeniden oluş
turabilmek için yapılan çalışmalar 1997 yılında da sürdürülmüştür.Yapılan birleştirme çalışmaları sonuçlarını yüksek lisans tezinde değerlendiren Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Musa Kadıoğlu'nun getirdiği öneriler çerçevesinde opus sectile dekorasyonun
yapıdaki yerinde sergilenmesine çalışılacaktır.
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4- SERGiLEME DÜZENLEME DEPOLAMA
1984 yılından beri kazıları sürdürmekte olduğumuz Magnesia ören yerine, bu yıl çit içine alınmış olan alanda ilk kez Aydın Valiliği, II Kültür Müdürlüğü 'nün maddi destekleriyle tarafımızdan hazırlanan levhalar diktirilmiştir. Bu
alan içinde yer alan "Artemis Kutsal Alanı", "Artemis Tapınağı", "Artemis Sunağı", "Latrina", "Propylon", "Bizans Suru", "Çerkez Musa Camii" konusunda
üç dilde görünüm ve plan çizimlerini de içeren levhalar ait oldukları yapıların
hemen yanına dikilmiştir. Ayrıca kentin hemen girişinde yer alan eski kent planının yerine de bu aşamada yeni yapılan kent planı konulmuştur. Çitin doğu kapısından çıkarak diğer yapıları da görmek isteyenler için hem yön levhaları
(Gymnasion, Stadion, Theatron) hem de Theatron için yine açıklayıcı bilgiler
içeren bir levha bu çıkış kapısının yanına dikilmiştir.
Propylon önündeki Tören Yolu'nun üstü tamamen temizlenerek açılmış,
yapıya ait bloklar yapıda kullanıldıkları yere göre düzenlenerek yolun iki yanı
na çekilmiştir. Burada sadece onarımıarı kazının son gününe kadar süren sima
blokları bırakılmıştır. Geçen yıllarda olduğu gibi çevre alandaki mil tabakası bir
traktör-beko aracılığıyla temizlerımiştir. Tüm bu çalışmalarla Bizans suru içinin
gezilip görülebilmesine katkıda bulunulmuş olmaktadır.
1997 yılında yeni deponun içi yeni rafların eklenmesi ile tamamen yeniden düzenlenmiştir. Geçen yılki raporumuzda da belirttiğimiz gibi, hem arkeolojik etüdlük malzemenin hem de kazı araç gereçlerinin aynı yerde olması nedeniyle karşılaşılan güçlüklerin ortadan kaldırılması için yeni bir araç gereç deposuna gereksinim duyulmaktadır.

5- YAYıNLAR, PLANLAR, ESER TESLiMi
a- Yayınlar
Yayın çalışmalarına geçen yıl eklenen yeni yayın: Zu Sdule und Gebdlk
bei Hermogenes (Ed. E.-L. Schwandner. Siiule und Gebdlk. DiskAB 6,1996 ile

Magnesia kazısına başladığımız 1984 yılından bu yana Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kazı Sonuçları Sempozyumu nedeniyle
basılan tebliğlerimiz dışında kalan ilgili yayın sayısı böylece üçü baskıda dokuzu yabancı dilde olmak üzere onbire yükselmiştir. Ayrıca popüler bilim kapsamında hazırlanan "Magnesia ad Maeandrum - Menderes Magnesiası" da basım
aşamasına getirilmiştir.

b-Planlar, Çizimler
.

- Yüksek Mimar Güliz Bilgin tarafından yapılan kentin yeni topoğrafik
planı bilgisayar ortamına geçirilmesi, yeni bir koordinat sistemi kurulması ve
yapılara ilişkin planların da bilgisayar ortamına girilmesi tamamlanmıştır
gönül

- Restorasyon uzmanı Yüksek Mimar Dr. Emre Madran ve Dr. Nimet Öztarafından Tören Yolu'nun tümünün çizimi tamamlanmıştır
- Yüksek Mimar Dr. Emre Madran Çarşı Bazilikası'nın planını tamamla-

mıştır.

-Yüksek Mimar Ayça Akın Latrina'nın restitüsyonunu tamamlamıştır
c- Eser Teslimi
1997 yılında Aydın Arkeoloji Müzesi'ne dokuz adedi metal, bir adedi taş,
üç adedi pişmiş toprak ve ondört adedi sikke olmak üzere toplam 27 adet etüdlük eser teslim edilmiştir.
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Resim 1: Magnesia kazısının Küıtür Bakanlığı adına Ankara Üniversitesi, Dil ve tarih-Coğrafya
faküıtesi tarafından yürütüldüğünü belirten levha

Resim 2: Magnesia kazısının Batısöke, Söke Çimento Sanayii T .A.Ş. tarafından desteklendiğini
gösteren levha
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Resim 3: Tören Yolu'nun propylon önündeki başlangıcı ve yapı elemanları

Resim 4: Propylon doğu cephesi. Geçici restitüsyon
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Resim 5: Artemis Sunağl:Kazl sonrası görünümü

Resim 6: Artemis Tapınağı alınlığı üstorta bloğu
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Resim 7:

çarşı bazilikası

haç ayak üst

bloğu

restorasyon öncesi

Resim 8: Theatron, 2. kerkisi temellerinin onarımı
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Resim 9: Tören Yolu. Propylon'dan Artemis Altan'na bakış

Resim 10: Anıtsal kadın başı

29

Resim LL:

Çarşı Bazilikası,

Resim 12:

Çarşı Bazilikası.

güney uzun duvarı doğu bölümü

Haç ayak ve güneydoğu kapısı
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(batıdan)

......

w

Resim 13:

Çarşı Bazilikası. Güneydoğu kapısı

Resim 14:Propylon. Sima

bloğu.

Bütünlemeye örnek

BAYRAKLI KAZISI 1997
Meral AKURGAL *

1997 yılı Bayraklı kazı çalışmaları 07.08.1997-11.10.1997 tarihleri arasında T.C Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün ödeneği
ile gerçekleştirilmiştirı.
1995 yılı kazı çalışmalarında Eski İzmir kentinin güneydoğu eteklerinde
yer alan antik çeşme ele alınmıştı (Şekil: lA Nr.5). Denizden 0.70 m. doğusun
daki dereden 1.30 m. aşağıda, suyun altında bulunan bu alandaki çalışmalar devamlı çalışan iki pompa yardımı ile yapının içerisinde ve önünde gerçekleştiri
Iebilmiştiz. Yapının cephesinde, girişin her iki tarafında, cepheye dik olarak iki
duvar dayanmaktadır (Şekil: 2b). Çeşmeden daha sonraki bir döneme tarihlediğimiz söz konusu duvarların ne amaçla yapıldığı araştırması, bölgenin devamlı
su altında bulunması nedeni ile ileriki tarihlere bırakılmıştı.
Kazı sezonunda, İzmir Kenti Büyük Kanal Projesi'nin 1997 Nisan ayında
başlayan Bayraklı Pompa Istasyonu çalışmaları esnasında yerin 30 m. altına kadar pompaj yapılması ile bu alandaki suların çekilmiş olduğunu gördük. Böylece kendiliğinden oluşan bu elverişli ortamda antik çeşmenin cephesine dik olarak dayanan duvarların önünde çalışmaları başlattık. Cephe duvarlarının güneybatıya yönelen bölümünde 3.00x5.00 m.lik bir alanda 3.00 m. yükseklikte toprak kaldırıldı. Burada önce -0.35,-0.30 m. seviyede cephe duvarına koşut olarak
yerleşterilmiş 1.90xO.60 m. boyutlarında bir lahit açığa çıkarılmıştır (Şekil: 2 Nr.1;
Resim: 1,2). Kireçtaşı lahit 0.60 m. yükseklikte olup, kenar kalınlığı 0.08 m.dir
(Şekil: 3a ). Kapağının kalınlığı da 0.08 m.dir. Boyutları 2.00xO.60 m.olan kapak kırıktı ancak lahtin üzerinde idi. Lahtin içindeki toprak boşaltıldığında hiç
bir bul untuya rastlanmamıştır.
Taş lahtin hemen yanında, çeşmenin cephe duvarı dibinde ve çeşme girişin
den 9.80 m. güneybatıdapişmiş toprak birpithos bulunmuştur(Şekil: 2A). -0.40 m.
seviyede yer alan bu kabınsivrilerek son bulandibikesilerek ağız kısmına ko-
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nik bir kapak biçiminde kapatılmıştır. Pek çok kırık parçadan oluşan kap tam
profil vermektedir. Astarsız boyasız kabın gövdesinde süsleme olarak düğme
biçimli kabartmalar vardır. Burada aynı zamanda pek çok tamir deli ği yer alır.
Içinde bir kaç kemik ve küçük seramik parçaları bulunmuştur.
Taş lahtin güneyinde, çeşme cephe duvarına 2.00 m. uzaklıkta bir pithos
daha çıkartılmıştır (Şekil: 2 Bl). Kaba işçilikli, boyasız bezemesiz pithos 1.94 m.
yüksekliktedir, karın çapı ise 1.05 m.dir (Resim: 3). içinde bir kafatası, hazır
omur ve bacak kemikleri ve aynı zamanda küller vardı. Pithosun oturduğu alanda toprağın üzeri yaklaşık 0.10 m. kalınlıkta bir kül tabakası ile kaplıdır, bu nedenle pithosun içindeki küller kremasyon değildir. Çıkan kemikler, bu bölgenin
atık sular ve tuzlu deniz suyu ile kaplı olması nedeni ile yoğun bir bozulma gösterirler.
Büyük pithosun ağzı max. 0.70 m. yükseklikte ikinci bir kap ile kapatıl
mıştı (Şekil :2 B2; Resim: 4). Kabın boydan boya yarısı eksiktir. Çift kulplu
krater türündeki bu kap kiremit renkte boya bezelidir. Kulpların hizasında, iki
kulp arasında bir aslan avı sahnesi işlenmiştir (Resim: 5; 6). Bu sahnenin altın
da ise, kulpların altından geçerek kabı çepeçevre dolanan, noktalı palmet ve spiral bezemeli kuşak yer alır.
Üst sahnede iki savaşçı mızraklarını aslana savurrnakta ve saplamaktadır
lar (Resim: 5, 6). Mızrakların açtığı yaradan kanlar akmaktadır. Hoplitlerin kalkanları figür tasvirlidir. Ondeki kalkanda proton bir at ve küçük bir kuş vardır.
Arkadaki savaşçının kalkanında ise uçan bir kuş bütün alanı kaplar. Her iki hoplitin altında 4 köpek görülmektedir.
Aslan avı M.Ö.7 ve 6 yüzyıl Hellen vazo sanatında özellikle Protokorint
Dönem Korint vazoculuğunun en sevilen konusunu oluşturur». Attika sanatında
ise bollukla işlenen bu konunun ana figürü Herakles olup, aslanla Herakles
arasındaki ikili bir mücadeleye dönüşmüştür-. Aslan avı konusu için eski bir
örnek de geometrik stilde Kykladik bir amphora üzerinde yer alırs. Bu eserler
stil, teknik ve yorum bakımından farklılık gösterirler. Daha 1923'lerde Friis
Johansen aslanın Hellen vazoculuğunda farklı bir figür olduğunu belirtirse de
doğu, iyi tanınmadığı için gösterdiği bir kaç örnekteki yorumu yüzeyseldirs,
Ardından doğu etkilerini Humfry Payne incelert. Şark sanatının Hellen sanatına
etkisi Ekrem Akurgal ile arkeoloji dünyasındaki yerini bulurs.
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
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Bayraklı kabındaki aslan avında
kanların akışı Chigi Olpesi ve Erythrai

(Resim: 5), aslanın yaralanış biçimi ve
Oinochoesi'ndeki aslanı anımsatırs. Aslanın işleniş stili ise ince, uzamış boynu ve burun altından başlayıp alt çeneye
doğru uzanan boyalı ağız kenarı ile Kyklad vazolarındaki aslan tasvirlerine yakınlık göstermektedirıv.

Aslanın önündeki Karint tipi miğfer giymiş iki savaşçı Chigi Grubu eserlerindeki gibi II başlarının arkasından yukarı kalkmış elleri ile mızraklarını ileriye doğru savurmaktadır. M.O. 7. yüzyıl Korint sanatı vazolarında görülen bu
duruş biçimini M.O. 6. yüzyıla ait Samos Wathy Müzesi'ndeki E 127 envanter
nc'Iu bir fildişi kabartmadan da buluruz. Ancak burada Geryoneus'un üç başı
da Ion başlığı giymişlerdir.
Öndeki savaşçının kalkanı üzerinde protom bir at yer alır. Atın yelesi, göz
işçiliği ve çene işlenişi Kyklad özelliği gösterir, ancak biraz dolgunca bir yüzü
vardır. Kyklad eserlerinin at betimlemeleri bir birliktelik gösterirler; yeleleri,
uzun yüzleri ve özellikle aşağı, geriye doğru hafifçe kıvrılan alt çeneleri ile
hepsi tek bir elden çıkmış gibi tekdüze bir fizyonomiye sahiptirler».
İkinci kalkanın üzerinde geometrik biçimli bir kuş figürü vardır (Şekil:
4e). Kuş, M.O. 7. ve 6. yüzyıl vazaları ve pişmiş toprak malzeme üzerindeki
figür bezeli kalkanlarda bollukla işlenen, sevilen bir figürdürı-. Ancak bunlardaki kuşlar natüralist bir anlamla işlenmişlerdir. Bayraklı kabındaki (Şekil: 4e)
türde şematik uçan kuş betimlenmesi daha çok Boiotia kaplarında görülür
(Şekil: 4a-d). Boiotia vazolarında kuşların kanatları ön plandadır, gövde, kanatlarının altına eklenmiştir. Bayraklı kabında ise kuşun üçgen. bedeni dikkati
çeker, kanatlar ve kuyruk gövdeye eklenmiştir.
Aslan avı sahnesinin yanında çifte kulplardan ancak bir taraf ele geçmiştir
(Resim: 7). Burada kulpun gövde üzerindeki izleri kalmıştır. Ortada da mahmuz
biçimli çıkıntı vardır. Söz konusu çıkıntı burada tasvir edilen bıyıklı bir erkek
yüzüne burun işlevi görür.
Kabın alttaki, ikinci kuşağında, bitki motiflerinin adalara özgü güzel bir
çeşitlenmesi ile oluşturulan ve yoğun bir Kyklad etkisi 15 gösteren nebat dizisi
yer alır. Bitki kuşağındaki spiral-palmet dizilimi, Dugas'ın da bazı eserler için
işaret ettiği üzere!« Redos-Doğu Yunan karakterlidir. Bu stil, kraterin aslan avı
kuşağındaki svastikadan geliştirilen doldurma bezeğirıde de kendini hissettirir.
(9)
(10)
(ll)

(l2)
(ı 3)

(14)

(15)
(16)

E. Homann-Wedeking, Das Archaische Grieehenland. Holle Baden-Baden 1966. s. 56; M.Akurgal,
Protokorinthisehe Oinochoe, Şek. 6 Lev.1 1
C. Dugas, Delos XVII. Paris [935. Lev. XV a.
Chigi Dlpesi: E. Simon, Griechischen Vasen. Lev. 26 alt resim; Mac Millan Aryballosu: K. F. Johansen Les Vases Sicyoniens. Lev. XXXI le; Berlin Aryballosu: E. Pfuhl, Malerei und Zeichnung der
Griechen, II Band. München 1923. Lev.12 Nr.58; Erytrai Oinochoesi: M.Akrgal, Oinochoe, Ist Mitt
42, 1992. s.84 Şek. 2.
P. Brizes, "Samos und Stesichoros zu einem Früharchaischen Bronzeblech", AM 100 Berlin 1985.
Lev. 22 Nr.2.
C. Duşas, Exploration Areheoloiqııe de Delos Les Vases Orientalisansts de Style non Melien, Paris
1935. Lev. II NrA, III Nr. 3a, VNr.7a, XI Nr.18, XIV a, XV, XVI b, XVII Nr. 3b.
Chilii Olpesi: AntDenk II 45; MacMillan Arybllosu: Johansen VS Lev. XXXle; Berlin Aryballosu:
Pfuhl Muz Lev. 12 Nr.58; BostonAryballosu: Payne, PVLev. 20 Nr.1; Erythrai Oinochoesi: M.Akurcal Oinochoe. s.84 Nr.2. Euphorbos Tabağı: E. Simon Griechischen Vasen. Lev.31; Korint kase: K.
§chefold, Friihgrieehisehe Sagenbilder. s.83 Nr.36; Kalkid krater: Simon, Griechischen Vasen,
Lev.XIX; R.M. Cook-P. Dupont, East Greek Pottery, London 1998. s. 124 Fia. 17.2, s.125 Fig. 17.3.
V. Filippaki, Vasen des Arehaeologisehen Nationalmuseums von Athen. s.3ifLev.39 Nr.354; Delos
XVII Lev. XXIIIa.
a.e. s.123.
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Kraterde işlenen insan figürleri ve aslan avı konusu kompozisyon bakı
M.O. 7. yüzyılın 2. yarısındaki Protokorint hoplitleri ve av sahnesini
akla getirir. Burada at ve aslan Kyklad; kuş figürü Boiotia; bitki kuşağı adalar
üslubunda işlenmiştir. Belirgin bir biçimde Karint ve Kyklad etkisi taşıyan vazo, yerli bir ustanın M.O. 7. yüzyıl sonu, 6 yüzyıl başına tarihleyebileceğimiz
bir eseri olmalıdır.
Açılan bu alandaki A, Bl, B2 pithosları ve 1no.lu taş lahtin araları düzensiz olarak tek bir sıra irili ufaklı taşlarla kaplıdır (Şekil: 2). Bu taşların belki de
mezarlar arasında bir yürüme alanı oluşturdukları düşünülebilirse de kesin sonuç burada daha geniş bir bölgenin açılması ile saptanabilecektir.
Düzensiz bu taşların arasında küçük parçalar halinde bol seramik gelmiş
tir. Bunlar içerisinde M.O. 7.yüzyılın sonu 9. yüzyıl başına aitr', tam profil veren iki adet kuşlu kase (Resim: 8,9) ile M.O. 580'e tarihlediğimiz Korint taklidi bir Bayraklı alabastronu (Resim: IO) dikkati çeken kaplardır.
Antik çeşmenin 40 m. güneybatısında açılan ikinci alanda .ise polygonal
taşlardan örülmüş bir duvar ortaya çıkmıştır (Resim: 11, 12). Eski ızmir kentinin
M.O.7. yüzyıla tarihlediğimiz bu kent suru batıya ve doğuya doğru devam etmektedir. Yüksekliğini saptamak üzere duvar kenarından aşağıya inilmiştir, Burada duvarın önünde, bu kez duvara dik olarak yerleştirilmiş ikinci bir taş mezar
daha ortaya çıkmıştır (Şekil: 2:2, Resim: 13). Lahit 1.80 x 0.60 m. boyutların
da, 0.60 m. yükseklikte ve 0.08 m. kalınlıktadır (Şekil:3b). Lahtin kapağının boyutları daha büyük olup 2.20 x 0.75 m. dir. Kapak üzerindeki 2.50 m. ye yaklaşan toprağın basıncı nedeniyle kırılmıştır ancak tamdır. Lahtin içindeki toprak
boşaltıldığında buradan 5 çift küpe, 2 astragal ve bir takı boneuğundan oluşan
hepsi altın küçük bir hazine gelmiştir (Resim: 14). Küpeler ve astragaller granül
tekniği ile bezelidir. Bunların dışında ne bir seramik ne de iskelete rastlanmıştır.
Bu da mezarın görnü işleminin hemen ardından soyulduğunu göstermektedir; ele
geçen altın eserler ise gözden kaçmış küçük objeler olmalıdır.
Lahtin dışında pinax (Resim: 15), askos (Resim: 16), olpe, tabak, krater
türü kaplara ait seramik parçaları bulunmuştur. Pinax 0.37 m. çapında olup, 1/3
'ü mevcuttur. Kenarları ışın demetleri ile bezeli tabağın üzerinde bir Gorgo betimlenmesi vardır. British Museum'daki Gorgo Tabağııe ile benzerlik taşır ancak
ona oranla acemi bir elin ürünüdür. British Musem'daki çapı 0.385 m. olan tabağın doldurma motifleri yapıldığı bölgeye özgüdür. Bayraklı pinaxının ele geçen parçasında görülen doldurma motiflerinde ise Korint etkisi seçilir. Bune ek
olarak krater ve alabastronunda gösterdiği üzere M.O. 6. yüzyıl başından itibaren, özellikle ilk dörtlükte Bayraklı seramiğinde kuvvetli bir Korint etkisi vardır ve çok taklit ürün yapılmıştır.
1997 yılında höyükte çalışılan alan, anakaranın İzmir Körfezi 'ne açılan
kısmı olup, zamanla üzerine deniz seviyesinden 2.00-3.00 m. yükseklikte toprak yığılmıştır. Burası Pitane Nekropolü'nde görüldüğü gibi (Resim: 17) lahit ve
pişmiş topak kremasyon kapların yer aldığı bir mezarlık olmalıdır. Höyüğün
güneydoğu eteklerinde yer alan bu bölgenin küçük bir alan olduğu düşünülür
se, burada höyüğün üzerinde yaşayan soylular tabakasının M.O. 7. ve 6. yüzyıl
lara ait mezarlarının yer aldığını söyleyebiliriz.
mından

(]7) E. Akurgal , Kunst Anatoliens, Berlin ı 961.5. 176-177.
(ı 8) E. Simon, Griechischen Vasen. Lev.32.
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Şekill: Bayraklı Höyüğü. A) 1997 yılı çalışma alanı
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4: a-d) Boiotia kaplarındaki kuş figürleri. e) Bayraklı kraterindeki
kuş figürü. a) E. Walter-Karydi, CVA München 6, München 1968.
Lev. 269 Nr.414. b) a.e. Lev. 268 Nr.418. c) A.Waiblinger, CVA
Louvre 17, Paris 1974. Lev.12 Nr.S. d) a.e. Lev.ll Nr.S A.S71
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Resim 1: Antik çeşmenin cepbe duvarı ve 1 no lu lahit

Resim 2: 1 no lu labit
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Resim 3: Bl no lu büyük pithos

Resim 4: B2 no lu krater
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Resim 5: B2 kralerinin üzerindeki aslan avı sahnesi

Resim 6: B2 kralerinin üzerindeki aslan
sahnesi

avı

Resim 7: B2 kraterinin insan yüzü tasvirIi çifte kulplanndan biri

Resim 8: Kuşlu kaseler. M.Ö.7. yüzyıl sonu, 6.yüzyıl başı

Resim 9: Kuşlu kaseler. M.Ö.7. yüzyıl sonu, 6.yüzyıl başı
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Resim 10: Korint taklidi Bayraklı alabastronu. M.Ö.6.
yüzyıl 1.dörtlük

Resim 11: Kent suru. M.Ö.7. yüzyıl
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Resim 12: Polygonal taş örgülü kent suru. M.Ö.7. yüzyıl

Resim 13: 2 no lu taş lahit
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Resim 14: 2 no lu taş lahitten çıkan altın küpeler, 2 adet astragal ve takı boneuğu

Resim 15: Bayraklı gorgo pinaxı. M.Ö.6. yüzyıl ilk dörtlük
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Resim 16: Askos. M.Ö.6. yüzyıl ilk yarı

Resim 17: Çandarb (Pitane) Nekropolü
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1997 YILI PHOKAIA KAZı

ÇALIŞMALARI

Ömer ÖZYİ6:jT*

İzmir ili, Foça ilçesi, Phokaia antik kentindeki 1997 yılı çalışmaları, son
dönem Foça kazılarının dokuzuncu çaIışma mevsimini oluşturmuştur. Foça kazılarının kapatılması nedeniyle yaz döneminde çalışmalar yapılamamıştır. Bu
çaIışmalar 25.1 ı. 1997 günü başlamış ve 27.12.1997 günü sona ermiştirı. Çalış
maların yapıldığı dönemin aralık ayına rastlaması ve hava koşullarının kötü olması nedeniyle Phokaia sınırları içerisinde yalnız yüzeyaraştırması gerçekleş
tirilmiştirs. Kazı evinde de depoda etüdlük ve amorf nitelikteki eserler üzerinde
yayın çaIışmaları yapılmıştır.

PHOKAIA

KAZıLARıNIN KAPATıLMASı

1989 yılında İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ile" katılımlı kazı" niüçüncü dönem Phokaia kazıları, Bakanlar Kurulu'nun
06.08.1992 gün ve 92/3394 sayıIı kararıyla tarafıma verilmişti. Phokaia Kazıla
rı, Bakanlar Kurulu'nun bu kararıyla 1997 yılına kadar sürdürülmüştür. Sözü
edilen 06.08.1992 günlü Bakanlar Kurulu Kararnamesi'nin Phokaia antik kentinde tarafimm başkanlığındakazı yapılmasıyla ilgili hükmü, yine Bakanlar Kurulu'nun 24.02.1997 tarih ve 9169 sayılı kararıyla yürürlükten kaldırılmıştır.
Bakanlar Kurulu bu kararı Kültür Bakanlığı'nın 19.02.1997 gün ve 1005 sayılı
yazısıyla gerekçesiz olarak almıştır. Kazı başkanının bilgisi dışında ve geçerli
bir gerekçe gösterilmeksizin yıllar boyu süren bilimsel nitelikli bir kazının Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılması olayı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk
kez meydana gelmiştir. Böylelikle Phokaia Kazıları da tümden rantın çıkarına
uygun olarak kapatılmıştır. Söz konusu karar ise çok daha sonra mayıs ayında
tarafıma bildirilmiştir». Danıştay Altıncı Dairesi'nde Esas No.1997/2535 numateliğinde başlayan

*
(I)

Prof. Dr. Ömer ÖZYİGİT, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı,
Bornova-İZMİR.

Kazı çalışmalarında Anıtlar

ve Muzeler Genel Müdürl üğü'rıün temsilcisi olarak Ankara Etnoğrafya
Yaşar Kepenek görevlendirilmiştir. i 997 yılı çalışmalarının ödeneği, Kültür
Bakanlığı tarafından karşılanmıştır.
1997 yılı çalışmalarına Arkeolog M.A. Aytekin Erdoğan, M.A. Esin Aksoy, Tayfun Selçuk, Mustafa

Müzesi'nden Arkeolog
(2)

(3)

Acar ve Sabri ye Çıbuk katılmıştır. Çalışmalar Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı'nın 15 öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaları nedeniyle burada herkese teşek
kür etmek isterim.
Phokaia kazılarının Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılması, Anıtlar ve Muzeler Genel Müdürü M.
Akif Işık imzalı, 07.05.1997 gün ve 2900 sayılı yazı ile tarafıma bildirilerek tebliğ edilmiştir.
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ralı dosya ile tarafımdan Başbakanlık ve Kültür Bakanlığı 'na karşı, Phokaia kazılarını kapatan kararın iptali ve yürütmenin durdurulması amacıyla 26.05.1997

tarihinde dava

açılmıştır-.

Danıştay Altıncı Dairesi, 24.06.1997 günü yürütmenin durdurulması isteminin davalı idarelerin savunmalarının alınmasından, ya da yasal savunma verme süresi geçirilmesinden sonra incelenmesine karar vermiştir. Davalı idareler
olan Kültür Bakanlığı ile Başbakanlığa bağlı hukuk müşavirlikleri, ayrı ayrı
yapmış oldukları savunmalarda çok benzer görüşleri ileri sürmüşlerdir. Bu savunmalarda Foça'da arsaları sit alanında kalan vatandaşların yaptıkları şikayet
lere yer verilerek, bu şikayetler üzerine Kültür Bakanlığı 'nın Teftiş Kurulu Baş
kanlığı 'nca hakkımda soruşturma başlatıldığı ifade edilmiş; fakat lehime biten
bu soruşturmaların sonucundan özellikle hiç söz edilmemiştir.
Davalı idarelerin savunmalarında ortak olan önemli bir bölüm ise>, Foça
Belediye Başkanı A.Nihat Dirim'in 24.05.1995 gün ve 1688 sayılı yazısıyla,
hakkımda Kültür Bakanlığı'na yazmış olduğu şikayet mektubundan kopya edilmiştir. Bu mektuptan kopya edilen alıntılarda " ... kazı başkanının istediği yeri,
istediği zamanda ve biçimde hiç bir otoriteye bağlı olmaksızın kazdığı, keyfi tutum ve davranışlar içerisinde olduğu; kazı çalışmalarının korumaya yönelik olmadığı, aksine antik kenti tahrip edici nitelikte olduğu; Foça'da belli bir kazı
programı ve stratejisinin uygulanmadığı; kazı başkanının ilgili kurulun üyesi olması sebebiyle alınan sit kararlarının taraflı olduğu, Foça sakinlerini zor durumda bıraktığı, mağdur ettiği" denilmiştir.
Danıştay Altıncı Dairesi ise davalı daireler olan Kültür Bakanlığı ile Baş
bakanlığın savunmalarını aldıktan sonra 18.09.1997 günü dava konusu Bakanlar Kurulu kararının açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi imkansız zararlar meydana getireceği nedeniyle yürütülmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar vermiştir. Danıştay Altıncı Dairesi 'nin bu kararında:
" .... araştırma ve kazı çalışmalarının hangi yönüyle aksadığı yolunda bir inceleme yapılmaksızın sadece kimi şikayet mektuplarına dayanılarak antik kent dokusu diğer kıyılarımızda olduğu gibi yoğun göç ve ikinci konut baskısı altında
olan Foça'da yıllar boyu süren kazı çalışmalarının durması sonucunu doğuran
dava konusu Bakanlar Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır." denilmektedir.
Danıştay Altıncı Dairesi 'nin Phokaia kazılarının yeniden başlatılmasını
sağlayan bu yürütmeyi durdurma kararına davalı daireler olan Başbakanlık ve
Kültür Bakanlığı 'nın itirazlan Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 'nda
14.11.1997 günü Y.D. Itiraz No: 1997/672 no.lu dosya ile görüşülmüş ve davalı idarelerce öne sürülen hususlar bu davanın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, davalı dairelerin itirazının reddine, Genel Kurul 'a katılan
21 üyenin oybirliği ile karar verilmiştir. Böylelikle Phokaia antik kentindeki ka-

(4)
(5)

Davanın savunulması Çevre Hareketi avukatları tarafından karşılıksız olarak üstlenilmiş ve dava
dosyası Avukat Rıfat Bozkurt tarafından hazırlanmıştır. Başta Rıfat Bozkurt olmak üzere tüm Çevre
Hareketi Avukatları'na davayı desteklemeleri nedeniyle burada teşekkürlerimi ifade etmek isterim.
Başbakanlık adına Başbakanlık Hukuk Müşavirliği 02.09. 1997 gün ve 08524 sayılı, Kültür Bakanlığı adına Kültür Bakanlığı Hukuk Müşavirliği 05.08. i 997 gün ve 4271 sayılı yazılarıyla Danıştay
Altıncı Daire Başkanlığı 'na savunma yapmışlardır.
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zılarla

ilgili 06.08.1992 gün ve 92/3394 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi 'nin ilgili hükmü yeniden yürürlüğe girmiştir.
Öte yandan Phokaia Kazılarının yeniden açılması ile ilgili olarak Anıtlar
ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğum 14.08.1997 günlü başvuru
üzerine Kültür Bakanlığı Başbakanlığa öneri yapmış ve bu öneri Bakanlar Kurulu'nun 16.09.1997 günkü toplantısındadeğerlendirilerek 97110273 sayılı karar ile İzmir ili, Foça ilçesi, Phokaia antik kentinde yeniden başkanlığımda kazılar yapılmasına karar verilmiştir«.
1997 yılında Phokaia'da yapılan çalışmaları iki grupta toplayabiliriz:
I-Temizlik ve Yüzey Araştırmaları
2-Kazı Evinde Yapılan Yayın Çalışmaları
1-Temizlik ve Yüzey Araştırmaları
1997 yılı çalışmaları sırasında ören yerlerinde yapılan temizlik çalışmala
rının yanı sıra yüzeyaraştırmalarıda gerçekleştirilmiştir. Bu yüzey araştırmala
rı, Phokaia antik kentinin sınırlarını daha iyi belirlemek, yeni ören yerleri saptamak ve topografik incelemeler yapmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu
çalışmalarla Phokaia antik kent sınırlarının daha da büyük olduğu ve incelerıe
meyen askeri alanlardan da geçtiği kanısına varılmıştır; bu nedenle gelecek yıl
Foça'daki askeri alanlarda yüzeyaraştırmalarıyapılması düşünülmektedir.
2-Kazı Evinde Yapılan Yayın Çalışmaları
Kötü hava koşulları nedeniyle kazıların gerçekleştirilememesiylekazı evi
deposunda yayın çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Bu çalışmalar sırasında özellikle 1995 ve 1996 yıllarında 3.DereceArkeolojik SitAlanı'nda kalan İsmetpa
şa Mahallesi, 19 pafta, 102 ada, 23 no.lu parselde DI açmasında ortaya çıkarı
lan Geç Klasik-Erken Hellenistik Dönem'e ait bir seramik çöplüğü buluntuları
üzerinde tasnif, restorasyon ve çizim çalışmaları yapılmıştır. Bilindiği üzere söz
konusu alanda 1.0.7. yüzyılın sonlarına doğru tarihlenen bir megaran yapısı ortaya çıkarılmış, alanın stratigrafisi de belirlenmiştire Çizim: 1; Resim: 1)7.
DI ve D2 açmalarında ele geçen ve Arkaik Dönem megaronunun güneybatı köşesini tahrip eden büyük seramik çöplüğü, çatı kiremiti çöplüğünün (Resim: 2) üzerinde..ele geçmiştire. LO.s.yüzyılın ikinci yarısında başlayan çatı kiremiti üretimi I.O.4.yüzyılın ortalarına kadar devam ettiği için atölyenin ilk seramik üretimleri de bu düzeyden itibaren başlamış olmalıdır. Deniz düzeyinden
2,00 m. yükseklikten itibaren ele geçen seramik çöplüğü. yaklaşık bir metre kadar kalınlık göstermektedir. Seramik üretiminin de uzun yıllar boyunca devam
ettiği kanısında değiliz; .!lncak birlikte ele geçen tarihlenmesi kolay seramik
malzemeyle, atölyenin LO.4.yüzyılın üçüncü çeyreğinde yoğun olarak çalıştığı
nı görmekteyiz. Çöplüğün en üst tabakası olan 2,00 m.nin üzerinde Geç Roma
Dönemi '~~_ıı_~t_~!E~~E~a sigillata çöplüğü bulunmaktaydı; fakat bu çöplüğün
(6)
(7)

(8)

Phokaia kazılarınınaçılması ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu'ndan yeniden karar çıkartma girişim
lerinde bulunan Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün yeni Genel MüdürüSayın Prof.Dr, Ender
Varinlioğlu'rıa burada teşekkürlerimi sunmak isterim.
O. Ozyiğit, "1995 yılı Phokaia Kazı Çalışmaları",XVIl. Kazı Sonuçları Toplantısı II, Ankara 1997,
5-9, Çizim 2-5, Resim: 8-15; aynı yazar, "1996 Yılı Phokaia Kazı Çalışmaları" ,XIXXazl Sonuçları Toplantısı, I, Ankara 1998,770"772, Resim 18-22.
Ö.Özyiğit, XıX. Kazı Sonuçları Toplantısı, I, 770-771.
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erozyona uğramış olması nedeniyle çok az buluntu günümüze gelmiştir. Söz konusu olan asıl çöplüğün ilk tabakası içerisinde terra sigillata çöplüğünün malzemesi bir ölçüde karışık olarak ele geçmiştir. Bu seramik atölyesinin, çöplüğün
den ele geçen malzemelere göre kaba mutfak kapları ürettiği anlaşılmıştır.
Seramik çöplükleri, özellikle üzerinde boya ve süsleme bulunmayan kaba
mutfak kaplarının tarihlernesi için çok önemli depozitlerdir. Bu seramik çöplüklerinin atım tabakaları, bir anda oluştuğu için toplu buluntu (kontekst) niteliğin
dedir; bu nedenle çöplüklerin atım tabakaları aynı tarihten bir ya da birden fazla türe ait çanak çömlekleri içerir. Bunun için bu tabakalar, mezar buluntuları
gibi kapalı kontekst buluntu özelliğine sahiptir. Bu durum daha önce üçüncü dönem Phokaia kazılarının ilk yıllarındaki Roma seramik çöplüğü kazıları sırasın
da gözlenmiştiv.
Toplu buluntu niteliğindeki çöplük tabakaları, seri olarak üretilmiş kaba
mutfak kabı örnekleriyle birlikte ele geçen daha ince seramikle tarihlenmiştir.
Bu seramikler atölyede çalışan kişilerin kullanmış olduğu seramikler olmalıdır.
Kınldıkları için çöplüğe atölyenin seramik üretim artıkları ile birlikte atılmıştır.
Daha iyi tarihlenebilir olma nitelikleri nedeniyle tabakaların tarihlendirilmesinde firnisli ve ince seramiğin büyük bir önemi bulunmaktadır. Öte yandan çöplükte ele geçen amphoralar için de aynı durum söz konusudur. Bu amphoralar
atölyede çalışanların kullanımları sırasında kınlıp bu çöplüğe atılmış olmalıdır
lar.
Üst tabakalardan DI açması 1,80-1,70 m. düzeyinde ele geçmiş olan düz
tablalı kulba sahip birkaç parça durumundaki bir kantharos (Çizim: 2a)IO ile yine aynı düzeyde bulunan bir kantharos kaidesi (Çizim: 2b)1l İ.Ö.4.yüzyılın
üçüncü çeyreği ve bu zaman diliminin sonuna aittir.
.,. Yine DI açmasında ele geçmiş bir kantharos parçası da (Çizim: 3)12,
LO .4.yüzyılın üçüncü çeyreği içerisindendir. Daha aşağı düzeyde, 1.40-1.30 m.
düzeyinde bulunan bir skyphoid kantharos ile bir oinokhoe yine aynı zamandan
olmalıdır (Çizim: 4)13. 1.4:0·) .30 m. düzeyinde ele geçen iç ve dış yüzeyi siyah
boyalı derin kase de yine LO.4.yüzyılın üçüncü çeyreğinin tipik örneklerindendir (Çizim: 5)14.
Çöplüğün alt düzeylerinde 1,20-1,10 m. düzeyinde ele geçmiş balık tabaklarıt>, kantharos parçasııs ile discusunda yiv bulunan bir kandil parçası!"
LOA.yüzyılın ortalarından olmalıdır (Çizim: 6).
Çöplüğün enalt düzeyi olabilecek 1,10-1,00 m. düzeyinde rastlanan kantharos parçaları da r.OA.yüzyılın ortaları Civarından olmalıdır (Çizim: 7).
(9) Ö.Özyiğit, "1989 Yılı Phokaia Kazı Çalışmaları", XII. Kazı Sonuçları Toplantısı, I,Ankara 1991, 137.
(10) B.A. Sparkes and L.Takott, Black and plain Pottery of the 6th ,5 th and 4 th centuries B.C., The Athenian
Agora XXII, Princeton, New Jersey 1970 (bundan sonra: The Athenian Agora XII), Fig.7, No.701.
(II) H.A.Thompson, "Two Centuries of Helienistic Pottery", Hesperia IlI, 1934,320, Fig.5, A28; The
Athenian Agora XII, P1.29,No.713.
(12) The Athenian Agora XII, Fig.7, No.684, P1.28.
(13) H.Thompson, Hesperia III, 1934, Fig.32, C 13.
(14) The Athenian Agora XII, Fig.8, No.806, P1.32.
(15) lbid. Fig.10, No.ıo7!.
(16) Ibid. Fig.7, No.707.
(17) J.Schafer, Hellenistische Keranıik aus Perganıon, Tafel 52-53, Hl-H8.
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Çöplük tabakaları içerisinde tarihleyici malzeme olarak mantar ağızlı,
Knidos, Khios, Kos ve başka merkezlerde üretilmiş olabilecek amphora
parçaları ele geçirilmiştir. Tüm bu amphoralar çöplüğün atölyesi tarafından üretilmemiş olup, atölyede çalışanların kullandıkları sırada kırılmaları nedeniyle
buraya attıkları amphoralar olmalıdır (Çizim: 8,9). Ele geçen kandil parçaları
da atölyede üretilmemiş olup, orada çalışanların kullanmış olduğu gereçlerdir.
Çöplük tabakalarında ele geçen kaba mutfak kaplarının profil değişimle
ri, çöplüğün kullanım süresinin çok uzun olmaması nedeniyle çok büyük farklılık göstermez. Bu çöplük buluntularının benzerlerine Thasos'ta da rastlanmış
tır; ancak Thasos'ta ele geçen seramik çöplüğü. Phokaia seramik çöplüğünden
biraz daha erkene tarihlenirıs, Phokaia'daki atölyede üretilen kap formları şun
lardır: Güveç kaplar (lopades) , çömlekler (khytrai) , lekanai, büyük yayvan kaplar ve kaseler, kapaklı tencereler, içe dönük ağızlı kaseler, tek kulplu testiler,
mortaria, tavalar, çeşitli derin kaseler, maltız ve ocaklar, çömlekçi diskleri ve
çeşitli kaplar ile diğer pişirme kapları.
Çömlekler (khytrai) çift kulplu yuvarlak dipli derin pişirme kaplarıdır.
Çöplüğün hemen her tabakasında ele geçmişlerdir. Ince cidarlı oldukları için
profillerini tamamlamak mümkün olmamıştır (Çizim: 10). Çeşitli kaplara ait
kapakların çoğu, güveç kaplar ve diğer pişirme kaplarına aittir (Çizim: 11, 12).
Güveç kaplar (lopades), kapaklı pişirme kapları olup atölyenin en önemli üretimlerindendir (Çizim: 13). Bunlar yoğun olarak çöplüğün her tabakasında ele
geçmiştir.

Çöplüğün en yoğun tabakası, çöplüğün en üst düzeyinden yaklaşık 70 cm.
aşağıda 1,30-1, 20 m. düzeyindeki buluntulardır. Bu düzeyde yine güveç kapların yanı sıra çömleklerin (Resim: 14) de sayısı oldukça fazladır.

Bu düzeyin en yoğun üretimleri tavalar (Çizim: 15) ile yine tavalara çok
benzeyen tavalar gibi geniş taban lı olan yayvan kaplardır (Çizim: 16). Bunların
çeşitli tipleri ele geçmiştir. Lekanai de geniş taban lı olup, tavaların ve diğer tiplerin tersine derin kaplardır (Çizim: 17). Bu tür geniş tabanlı kapların çömlekçi
çarkında çekilebilmeleri ve çark üzerinden alınarak kurutulmak üzere bozulmadan taşınabilmeleri için antik çağda seramik atölyelerinde pişmiş topraktan
birtakım diskler üretilmiştir.Bu çöplükde 2-2,5 cm. kalınlığında ve yaklaşık 3035 cm. çapında yapılmış diskler ele geçirilmiştir (Çizim: 18). Geniş tabanlı kaplar, çarka konan bu diskler üzerinde doğrudan üretiliyordu. Seramik çöplüklerinde sık sık ele geçen çömlekçi diski adını vermiş olduğumuz bu nesnelerin,
genellikle ne işe yaradıkları şimdiye kadar pek bilinememiştirw.
Kulplu ve kulpsuz kaseler de bol sayıda ele geçmiştir. Kulplu kaseler
genellikle daha büyük ve oldukça derindirler (Çizim: 19). İçe dönük ağızlı
kaseler ise çöplüğün hemen her tabakasında ele geçmiş olup tarihleyici niteliğe
sahiptir (Çizim: 20).
Günlük olarak kullanılan kaba mutfak kaplarının kronolojilerinin oluş
turulmaları oldukça zordur; çünkü bu tür kapların üzerlerinde genellikle bir süsleme bulunmamaktadır. Ote yandan kaba mutfak kapları oldukları için mezar__ ._---_ ..__
--

-.

.--~----

(L8) EBiünde, "Un Remblai Thasien Du IYe Siecle Avant NotrEre" BCH CIX, 1985,281 -344.
(J 9) Ibid. 321, Fig.34, Nü.239.
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[ara da ölü hediyesi olarak pek konulmazlar; bu nedenle genellikle bu tür kaplar tarihlerne kriterlerinden yoksun gibi görünüyorsa da, gerçekte öyle değildir.
Bu günlük kullanım kaplarını içeren seramik çöplüklerinin bilinçli olarak kazıl
malan durumunda, kaba mutfak kaplarının kronolojilerinin kurulması mümkündür. Yukarıda sözünü ettiğimiz seramik çöplüğü katmanları, kapalı kontekst
olma özelliğine sahiptirler. Phokaia'daki bu seramik çöplüğü, Klasik Dönem'in
sonu ve Hellenistik Dönem 'in başına ait kaba mutfak seramiğinin kronolojisinin kurulmasında ve Phokaia yerel seramik üretiminin belirlenmesinde
büyük öneme sahiptir.
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Çizim 1: Foça ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 19 pafta, 102 ada, 23 no.lu parselde ortaya
çıkarılan Arkaik dönem megaronunun ve diğer kalıntıların planı (Çizen:
M.Acar)

FOÇA 96 H.E. D i

* 1.!lO- 1.70 ın

Çizim 2: Arkaik dönem megaron alanındakiseramik
çöplüğü buluntuları. Kantharoi. 1.0.4. yüzyılın
üçüncü çeyreği.
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Çizim 3: Arkaik dönem megaron alarondaki seramik çöplüğü buluntuları. i.Ö.4. yüzyılın üçüncü
çeyreği.
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* 1.40-1.30m.

Çizim 4: Arkaik dönem megaron alarondaki seramik çöplüğü buluntuları. i.ÖA.
yüzyılın üçüncü çeyreği.
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Çizim 5: Arkaik Dönem megaron alanındaki seramik çöplüğü buluntuları.
Kaseler. 1.0.4. yüzyılın üçüncü çeyreği.
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Çizim 6:Arkaik dönem megaron alanındaki seramik çöplüğü buluntuları. t.Ö.4. yüzyılın orta-ları.
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* 1.10-1.00 m.

Çizim 7: Arkaik dönem megaron alanındakl seramik çöplüğü
buluntuları.Kantharoi, ı.üA.yüzyılın ortaları.
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1.40-1.30rn.

.30-1.20m.

Çizim 8:

~r.kaik dönem megaron alanındaki seramik çöplüğü buluntuları.
ı.üA.yüzyılın üçüncü çeyreği.
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Çizim 9: Arkaik Dönem megaren alanındaki seramik çöplüğü buluntuları.
Amphoralar. 1.0.4. yüzyılın üçüncü çeyreği.
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Çizim 10: Arkaik Dönem megaron alanındaki seramik çöplüğü buluntuları. Khytrai. İ.Ö.4.
yüzyılın üçüncü çeyreği.
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i * 1.80-1.70 m.

Çizim 11: Arkaik Dönem megaron alanındaki seramik çöplüğ!i "
buluntuları. Kapaklar. 1.004.
yüzyılın üçüncü çeyreği.
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Çizim 12: Arkaik Dönem megaron alanındaki seramik çöplüğü buluntuları. Kapaklar.
i.ÖA. yüzyılın üçüncü çeyreği.
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Çizim 13: Arkaik dönem megaron alanındaki
şer,amik çöplüğü buluntulan. Lopades.
1.0. 4. yüzyılın üçüncü çeyreği.
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Çizim 14: Arkaik d~ıwm megaron alanındaki seranıik çöplüğü buluntuları.
Khytrai. 1.004. yüzyılın üçüncü çeyreği.
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Çizim 15: Arkaik dönem megaron alanındaki seramik
çöplüğü buluntuları.Tavalar.I.0.4.yüzyılın

üçüncü çeyreği.

Çizim 16: Arkaik dönem megaron alanındaki
seramik Sqplüğü bUıuntuları. Yayvan
kaplar. 1.0.4. yüzyılın üçüncü çeyreği.
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Çizim 17: Arkaik dÖ!1ı:.m megaron alamndaki seramik çöplüğü buluntulan.
Lekanai, 1.0.4. yüzyılın üçüncü çeyreği.
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Çizim 18: Arkaik dönem megaren alamndaki seramik çöplüğü buluntulan.
çömlekçi diskleri. 1.0.4. yüzyılın üçüncü çeyreği.
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Çizim 19: Arkaik dönem meg~r9.n alamndaki seramik çöplüğü bulnntuları.
Kulplu derin kase. 1.0.4. yüzyılın üçüncü çeyreği.
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Çizim 20: Arkaik dönem megaron alanındaki seramik
çöplüğü buluntuları. İçe dönük ağızlı kaseler.
İ.Ö.4.yüzyılın üçüncü çeyreği.
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Resim 1: Arkaik dönem megaronunun ve güneybatısındaki çatı kiremiti ile seramik
çöplüğünün genel görünüşü.

Resim 2: Klasik dönem çatı kiremiti çöplüğünde ele geçen kiremitlerin birleştirilmesi
ve sımflandırılması çalışmaları
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1997 YILI KLAZOMENAİ ÇALIŞMALARI
Güven BAKIR*
Yaşar ERSOY

Klazomenai kazısı 1997 yılı çalışmaları Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün. Urla Belediyesi'nin ve Ege Universitesi'nin destekleri ile temmuz ve eylül ayları arasında 9 hafta sürmüştür'.
A) ARKAİK DÖNEM ZEYTİNYAGIİŞLİGİ
Hamdi Balaban tarlasında (Resim: 1; D alanı) ortaya çıkarılan M.Ö.
6.yüzyıla ait endüstri bölgesinde önceki yıllarda bulunan zeytinyağı işliğindeki
kazılara devam edilmiştir. Işliğin sınırları ve ilişkili yapıları belirlemeyi amaçlayan çalışmalarda, anakaya üzerindeki izlerden hareketle yağhanenin üst yapı
~!nın da hiç değilse kağıt üzerinde rekonstrüksiyonunu yapmak hedeflenmiştir.
Onceleri daha küçük boyutlu bir işlikken, ikinci kullanım evresinde genişletirek
kapasitesinin arttırıldığı anlaşılan yağhane (Resim: 2), Arkaik Dönem'e ait, hemen hemen tüm donanımının kavranabildiği bir imalathane olmasıyla önem kazanmaktadır. Bu alanda 1998 kampanyasında da yoğun olarak çalışılacaktır.
B) M.Ö. 4. YÜZYıL KENTİ (KHYTON)
Feride Gül tarlasında (Resim: 1; C alanı) yürütülen çalışmalarda 19791997 yılları arasında kazılarda ortaya çıkarılan M.O. 4. yüzyıl kentindeki araş
tırmalara devam edilmiştir. Söz konusu alana ilişkin 1996 yılında yürütülen dokumantasyon ve malzeme değerlendirilmesi çalışmalarında sorunlar ve eksiklikler saptanmıştı. M.O. 5. yüzyılın sonlarında önceden tasarlanmış geometrik
plana göre inşa edildiği anlaşılan kentin, M.O. 4. yüzyılortalarına kadar devam
eden kısa süre içinde üç ayrı yapı evresi içerdiği belirlenmiştir. Bu evrelerde ev
ve kent planlarında yapılan değişikliklerin saptanması amacıyla her bir mekan

*
(I)

Prof. Güven BAKıR, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Bornava-İZMİR
Dr. Yaşar ERSOY, Bilkent Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi , Arkeoloji Bölümü, Bilkent-ANKARA
Sağladıkları destekten ötürü her üç kuruma, özellikle örnek teşkil eden ilgilerinden dolayı Sayın
Bülent Baratalı'nın şahsına Urla Belediyesi'ne içten teşekkürlerimizi sunarız. Bakanlık temsilcisi
olarak Isparta Müzesi arkeologlarından Sedat Heper görev yapmıştır. Kazı ekibi Ege Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşmuştur. Arkaik
Dönerrı'e ait nekropoliste ele geçen antropolojik malzemenin değerlendirilmesi ve incelenmesi
Ankara Universitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Paleontropoloji ve Fizik Antropoloji Bölümü
Başkanı Prof. Dr. Erksin Güleç'in denetimindeki bir ekip tarafından yürütülmektedir. Aynı üniversiteye bağlı Başkent Meslek Yüksek Okulu Restorasyon ve Konservasyon Programı'ndan kazımıza katılan iki stajyer öğrenci ise buluntuların onarımını üstlenmişlerdir.
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ayrı ayrı ele alınarak incelenmiş ve evrelerin özgün planlarının ortaya çıkarıl
ması hedeflenmiştir. Kentin çekirdek planını kavramak ve sonraki yapı evrelerinde nasıl değişimlere uğradığını anlayabilmek için, sorunlara yönelik olarak
yapılan çalışmalar i. insulanın 'C' evinde yoğunlaşmıştır (Resim: 3) Ozellikle II.
yapı evresinde büyük çaplı plan değişikliklerinin gerçekleştirildiği ve evin iki-

ye bölündüğü belirlenmiştir. Gelecek mevsimlerde bu alanda sürecek çalışma
larla eksiklikler tamamlanacaktır.
e) AKPıNAR NEKROPOLİsİ
1995 yılından itibaren Klazomenai'de sürdürülen çalışmaların esas yoğun
luğunu 3. Derece Arkeolojik SitAlanı'nda yer alan ve temelolarak M.O. 7-6. yüzyıllarda kullanılan nekropolis alanı oluşturmaktadır (Resim: 1;6 no.lu alan). Bilindiği gib] Klazomenai'de Arkaik Dönem'e ait birden fazla mezarlık alanı saptanmıştır. Onceki kazı mevsimlerinde Kalabak Mevkii 'nde Yıldıztepe eteklerinde
ve kentin doğusundaki DSı kanalı mevkiinde nekropolis alanları belirlemiş ve
araştırılmıştı (Resim: 1; 2, 3 ve 4 no.lu alanlar). Kenti çevreleyen tepelerde tümühis tipi mezarlar da kullanılmıştır. Bunların yanı sıra Klazomenai'de ilk kazıları
yürüten Oikonomos 1921-22 yılları arasında Monasterakia Mevkii'nde, Yıldızte
pe'dekine benzer bir nekropolisi bularak kaznuştır- (Resim: 1; 1 no.lu alan).
Bir antik kentte birbiriyle hemen hemen çağdaş sayılabilecek birden fazla nekropolis alanının bulunması ve kullanılması toplumsal yapının bir yansı
ması olarak düşünülmelidir. Yerleşmenin kuzeybatısında ve deniz kenarında
bulunan, Akpınar Nekropolisi olarak adlandırılan yeni mezarlık alanında da bu
durum bir kez daha kendisini göstermektedir. Akpınar Nekropolisi genel yapısı
itibarı ile Pitane, Gryneion örneklerinden de bilinen ve önceki yıllarda Klazomenai'de ortaya çıkarılan Yıldıztepe, Kalabak, DSı kanalı nekropolislerinde olduğu gibi bir aile mezarlığıdır.
Üç yıllık kazı sonucu Akpınar Nekropolisi'nde 185 mezar açığa çıkarıl
mıştır. Gömülerin büyük bir çoğunluğu MD. 7 yüzyılın üçüncü dörtlüğünden
başlayıp 6. yüzyılın ilk dörtlüğüne kadar uzanan bir zaman dilimine aittir. Geç
6. yüzyıla ve ender olarak 4. yüzyıla tarihlenen örnekler de vardırs.
Akpınar Nekropolisi'nde şu an için ele geçen en erken tarihli mezarlar,
Korinth seramiklerden hareketle M.O. 7 yüzyılın üçüncü dörtlüğüne aittirler.
Şimdilik daha erkene tarihlenebilecek gömülere rastlanmamıştır. Mezarlığın
kullanıma açılması geniş çaplı bir tesviye çalışması sonrasında oluşturulmuş
belli bir düzen çevresinde yapılmış M.O. 6. yüzyılın ikinci dörtlüğüne kadar da
bu düzen korunmuştur. Gerek plan çizimlerinden, gerekse de hava fotoğrafla
nndan açıkça görüldüğü gibi birer ev gibi tasarlanarak dört bir tarafı duvarlarla
kuşatılmış hücreler oluşturulmuştur.Aralarında gezinme boşlukları bırakılan bu
hücrelerin yüzölçümleri yaklaşık 20 ms.dir. Her bir hücre muhtemelen kuşak
lar boyunca kullanılan ayrı aile grublarının gömü alanlarıdır. Birbirini tekrarlayan bu düzenlilik, belli bir toplumsal yapıya ve bunun sonucu ortaya çıkan bir
uygulamaya işaret ediyor gibi görünmektedir.
(2)
(3)

G.P. Oikonomos, PAE 1921,63-74; G.P.Oikonomos, PAE 1922,34; Y.G. Callipotis, Mikrasiatika
Chronika 1972,9-24; R.M. Cook, Clazomenian Sarcophagi (Mainz, 1981),160-61.
Söz konusu mezarlardan 17'si kremasyon, 68'i pişmiş toprak lahit içine gömü, ikisi M.Ö geç 7. erken 6. yüzyıla ait taş sandık ve taş lahit içine gömü, 48'i bebekler için kullanımış amphora görnü,
10'u pithos gömü, 38'i toprak içine yapılmış, basit ve açık inhumasyon gömü, ikisi de M.O. 4. yüzyıla ait, birbirlerine çatıImış örtü kiremitleriyle oluşturulmuş çatı kiremiti gömülerdir,
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Şimdiye kadar yürütülen kazılar sonucunda bu şekilde altı ayrı hücreden
bölümler araştırılmıştır. Bunlardan üçünün hem tüm sınırları ortaya çıkarılmış,
hem de anatoprağa kadar kazıları tamamlanmıştır.Mezarlık alanının yayılım sı
nırı henüz tam anlamıyla belirlenememiştir. Ancak kuzey ve batı yönlerde gömü yoğunluğunun göreceli olarak azaldığı izlenmektedir.
Nekropolisin en erken gömüıeri tüm örneklerde yakma tipindedir ve M.Ö.
7. yüzyılın ortalarına ya da üçüncü dörtlüğüne tarihlenmektedirler. Kremasyon
mezarlarda diğer merkezlerden tanınan ve Klazomenai Kalabak Nekropolisi'nde de örnekleri gözlenen yakma çukuruna rastlanmaktadır. Cesedin yakılması
işlemi geniş ve düz bir zeminde gerçekleştirilmiştir.Yakmanın ardından küllerin bir urne kabı içerisine toplanarak saklanması geleneği de bu nekropoliste uygulanmamıştır. Kremasyon işlemi sırasında yanan toprak tabakasının yer yer
hücre duvarlarının altına uzanması, hücrelerin kremasyon işleminin ardından
inşa edildiğini göstermektedir. Bu hücreler bir yandan kremasyon mezarları sı
nırlamak işlevini görmüş, öte yandan da sonradan yapılacak gömüler için, sınır
ları önceden belirlenmiş bir alan oluşturmuşlardır. Hücreler arasındaki geçitlerde kendisini gösteren düzenlilik de bu ikinci işlevin gözetildiğini düşündürmek
tedir.
En erken kremasyon gömülerini, takiben, ilk gömüyü bozmamaya özen
göstererek genellikle inhumasyon tarzında değişik tipteki gömüler hücreler içine yerleştirilmiştir.
Ölü hediyeleri genelde iyi korunmuş olarak ele geçmektedir. Mezarlara
bırakılan hediyelerde belli bir standart dikkati çekmektedir. Pişmiş toprak vazolar arasındaki ithal örnekler yanlızca Korinth kökenlidir. Diğer vazolar yerli
Ionya üretimleridir ve hemen tümü cenaze ziyafetindeki içki serernonileri ile
ilişkilendirilebilecek kase ve sürahilerdir. Kuzey Ionia seramik ürünlerinin çoğu zaman kuşkulu olan kronojilerini, yan yana bulundukları Korinth vazoları
aracılığı ile kesin zaman dilimleri içine yerleştirmek mümkün olabilmektedir.
Ozellikle figürlü Orientalizan stildeki vazolar, Kuzey Ionia bölgesinde bugüne
değin hiç tanınmayan bir dönemin ürünleri olarak dikkati çekmektedirler. Mezarlar üzerinde bol miktarda ele geçen yemek pişirme kapları da cenaze töreni
ardından yapılan ziyafetle bağlantılı olmalıdır.
1997 yılı çalışmaları önceki yılda kazısı tamamlanan 'A' mezar hücresinin
güneyinde ve doğusunda kalan 'H' ve 'I' hücrelerinde sürdürülmüştür. Her iki
hücrenin de güney kesimleri, hemen yakınlarındaki dere yatağından kaynaklanan seller ile aşınarak tahrip olmuştur.
'H' hücresinde en erken tarihli gömü kremasyon tipindedir. 170 no.lu bu
mezar kısmen geç tarihli gömüler tarafından tahrip edilmiştir. Ancak eldeki buluntular arasında yer alan Geç Protokorinth taklidi yerli yapım aryballos, kuşlu
kase, Ion oinokhoesi (Resim: 4) ve tek..kulplu kase, söz konusu kremasyonun,
'A' mezar hücresindeki benzer gibi M.O.? yüzyıl üçüncü dörtlüğüne ait olduğunu kanıtlamaktadır.

Mezar hücresindeki kremasyon gömünün hemen ardından gelen örnekler
pişmiş toprak lahitler içine yapılmış inhumasyon görnüleridir, 175 no.lu plaka
taşlardan yapılmış sandık tipi gömü Akpınar Nekropolisi'nde ele geçen ilk ve
tek örnek olup, erken yaşlardaki bir çocuğa aittir (Resim: 5)4. Bu mezarda elde
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edilen buluntular arasında Geç Protokorinth Dönemi'ne ait bir aryballos (Resim:
6), bunun bir yerli monokhrom taklidi, iki kuşlu kase ve geometrik bezekli bir
halka askos vardır>.
Aynı mezar hücresinde gün ışığına çıkan bir lahit, Klazornenai'de pişmiş
toprak lahit üretimi geleneğinin, bugüne kadar bilinenlerin aksine M.O.6. yüzyılortalarında değil, M.O.7. yüzyılın sonlarında başladığını kanıtlamaktadır.
Akpınar Nekropolisi'ndeki çalışmalarda açığa çıkan, şimdiye kadar tanınan kanonik tiplerdeki lahit örneklerden farklı, çok değişik formlara sahip pişmiş toprak lahitler, Klazomenai'de pişmiş toprak lahit geleneğinin başlangıçta çok ~.en
gin bir form repertuvarına sahip olduğunu; kanonik formlara ise ancak M.O.6.
yüzyılortalarında geçildiğini göstermektedir 6. Hemen her gömüye eşlik eden
Erken Korirıth Dönemi'ne ait vazoların ışığında, lahit gömülerin başlangıcı yaklaşık M.O 620-600 dolaylarınayerleştirilebilmektedir.'H' bölmesinde ele geçen
l74 no.lu lahit gömünün, antropolojik incelemeler sonucunda erişkin bir erkeğe ait olduğu anlaşılmıştır (Resim: 7). Diğer erken tarihli lahitlere koşut olarak,
bu örnekte de pervazlar dar! lahit göreceli olarak kısa ve geniştir. Lahit içindeki iki Korinth koku kabı ve Ionia tipinde miğferli savaşçı başı şeklinde bir plastik vazo ele geçmiştir".
'H' hücresinde bulunan diğer bir gömü örneği ise ilginç buluntuları ile dikkati çeken 168 no.lu pithos gömüdür. Pithos toprağa dik olarak gömülmüş, ağ
zı önce bir plaka taş, sonra da yumruk büyüklüğündeki taşlardan oluşan bir
tümsek ile örtülmüştür (Resim: 9). Pithos içinde erişkin bir erkeğe aitiskelet dağınık durumda ele geçmiştir. Pithosun içinde, dipte, muhtemelen M.O. 7.yüzyı
lın son dörtlüğüne ya da 6. yüzyılın başlarına tarihlenmesi gereken erken tip
bantlı bir Ionia kasesi tüm olarak bulunmuştur. Pithos görnünün ilginç olan bir
diğer buluntusu ise, hemen yanına özellikle kırılarak bırakılmış parçalar halindeki iki demir tekerlektir.Yoğun korozyona uğramış bu demir tekerleklerin çapı 0,45 m. civarındadır ve Anadolu'da daha sonradan, Phryg ve Greko-Pers dönemlerinden tanınan bir geleneğin habercileri olarak anlam kazanmaktadırlar.
Cesedin taşındığı arabaların tekerlek çaplarının bilinen örneklerde 1,20 m. üzerinde olduğu göz önüne alınırsa, bunların yanında Klazomenai örneklerinin çok
küçük kaldığı anlaşılmaktadır. Pithos gömünün yanında, tekerlekler dışında araba aksamına ait olabilecek başka bir parçanın ele geçmemiş olması, bir rekonstrüksiyon önerisinde bulunmayı güçleştirmektedir. Ancak oldukça küçük olan
çapları, bunların mezar olarak kullanılan pithosun nekropolise taşınması sıra
sında işlev gören el arabası benzeri bir araca da ait olabilecekleri düşündürmek
tedir.
(4)
(5)
(6)
(7)

Akpınar Nekropolisi'nde şimdiye kadar ele geçen gömülerden ve bunlara bırakılan hediyelerden hareketle yakma tipi gömünün çoçuklar için tercih edilmediği söylenebilmektedir.
Halka askosların Akpınar Nekropolisi'nde çoğunlukla çocuk gömülerinde görülmes ve bu gömülerde biberon olarak (baby feeder) adlandırılan vazolara rastlanması, erken dönemlerde halka askos formunun bu işlevi üstlenmiş olabileceğini akla getirmektedir.
Klazomenai'de kremasyondan inhumasyon gömüye geçiş, diğer Doğu Yunan merkezlerine, örneğin
Rhodos'a göre daha erken bir tarihte gerçekleşir. Bu değişim için yaklaşık olarak M.Ö.7. yüzyılın
son dörtlüğü (M.O. 630-625) düşünülmelidir.
Korinth vazolarından alabastron, Erken Korinth Dönemi'nin tanıdık sanatçılarından Dolphin Ressamı'nın bezediği ve M.O. 610 dolaylarına tarihlenen bir örnektir. Aryballos ise Erken Korinth
Dönemi 'ndedir.
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'H' hücresine komşu olan'I' hücresindeki en erken tarihli gömü de, tüm
hücrelerde olduğu gibi kremasyon tipindedir. 178 gömü no.lu bu örnekte
de yakma işlemi açık alanda gerçekleştirilmiştir. Kremasyon alanının yanık toprağının ve iri parçalar halinde kömürleşmiş odun parçalarının tüm bölme içine,
yaklaşık 20 m- lik bir alana yayıldığı belirlenmiştir (Resim: 8) . Yakma işlemi
nin ardından ateşe atılarak parçalanan çok sayıdaki vazonun tümü içki kapları
du. Bunlar arasında çeşitli kuşlu kaseler, iri bir kuş kotyle (Resim: l O), gri monokhrom bir oinokhoe ve üç tabak dikkati çeken örneklerdir. Başka mezarlarda
ele geçen benzer kuşlu kase örnekleriyle yapılan karşılaştırmalar sonucunda ilgili mezarın da, yine M.O. 7. yüzyılın üçüncü dörtlüğüne ait olduğu saptanmaktadır. Yakma işleminin gerçekleşmesi ardından ateş, 0,15 m. kalınlığa ulaşan bir
kum tabakası ile örtülerek söndürtllmüştür. OLü armağanı olarak ateşe atılan söz
konusu vazoların hepsi, yanık bir durumda, bu kum tabakasının altında bulundiğer

muşlardır.

'I' hücresindeki diğer gömüler de diğer gömü hücrelerinden bilinen örneklere benzemektedir. M.O. geç 7. yüzyıl yatay S-bantlı Khios amphorolarını taklit eden 182 no.lu amphora görnü içinde, Ionia kökenli bir rneanderli kase ve gene Ionia üretimi bir alabastron bir arada ele geçmiştir. Bu amphora gömü bir bebeğe ait olup, M.O. 7. yüzyıl sonuna doğru 'I' hücresine yerleştirilmiştir.
1995 yılından itibaren Akpınar Nekropolisi kazılarında açığa çıkarılan buluntular, Arkaik Dönem'de İonia bölgesindeki ölü gömme gelenekleri konusunda bugüne kadar bilinenlerin ne denli sınırlı olduğunu bir kez daha göstermektedir. Oneelikle söz konusu kazı alanı ve Klazomenai'de bugüne kadar ortaya çı
karılmış diğer çağdaş nekropolislerin varlığı, erken dönem İon kentlerine, büyük olasılıkla kan bağına dayanan bir toplumsal örgütlemenin mezarlık alanlarına da yansıdığına işaret etmektedir. Ayrıca söz konusu bu yeni nekropolis,
Klazomerıai'de pişmiş toprak lahit yapma geleneğinin önceden önerildiği gibi
M.O.6. yüzyılın ortalarında basit bezemeli örnekler ile başlamadığını , aksine
çok zengin bir bezerne anlayışı ve form denemeleri ile M.O. 7. yüzyılın son
dörtlüğü içinde doğduğunu kanıtlamıştır. Bu erken lahitlerde insan ve hayvan
figürleri rezerve teknikte, zengin bir ikonografi içinde kullanılmıştır. Klazomenai'de yakma tipi gömüden, pişmiş toprak lahitler içine inhumasyon görnü tipi
geleğine geçiş, son kazı verileri ışığında MD. 7. yüzyılın son dörtlüğünde gerçekleşmiştir. Büyük olasılıkla bu değişime, diğer Ion kentlerinin halkaları ile
birlikte Klazomenaililerin de deniz aşırı topraklarda, özellikle Mısır'da Naukratis ve Tell Defenneh gibi merkezlerde giriştikleri yoğun ticari ve siyasi ilişkiler
etken olmuştur.
D) YAyıN VE DOKÜMANTASYON ÇALIŞMALARI
Her yıl olduğu gibi 1997 yılında da ayrı bir ekip, önceki kazı sezonların
da ele geçen bulgular ve buluntular üzerinde dokümantasyon ve yayın çalış
malarını sürdürmüştürs,

(8)

Yaşar Ersoy tarafından yürütüıen Arkaik Dönem yerleşmesinin stratigrafisinin ve bu tabakalara ait
malzemenin yayina dönük çalışmaları son aşamasına gelmiştir. Buna ek olarak kentte ele geçen Attika üretimi siyah figür ve kırmızı figür tekniğindeki seramikler 1996 yılında yayınlanmıştır (Yasemin Tuna Nörling, Attische Keramik aus Klazomenai, Saarbrücken 1996).
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Resim 1: Klazomenai topografik planı

Resim 2: M.Ö.6. yüzyıl zeytinyağı işliği 2. evre rekonstrüksiyonu (çizim: A.Ertan İplikçi)
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Resim 3: M.Ö.4. yüzyıl kenti i no lu insula C evi, 1 ve 4 no lu mekanlar

Resim 4: Akpınar Nekropolisi 170 no lu kremasyon gömüde ele geçen İonia kökenli
oinokhoe'nin omuz frizi (çizim: Fuat Yılmaz)
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Resim 5:

Akpınar

Resim 6:

Nekropolisi 175 no Lu sandık tipi gömü

Akpınar Nekropolisi 175 no lu gömü buluntularından Geç Protokorinth Dönemi aryballos ve Kuzey İonia kökenli halka askos
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Resim 7:

Akpınar Nekropolisi 174 no lu pişmiş
toprak lahit gömü

Resim 8:
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Akpınar Nekropolisi i hücresi 178 no lu
kremasyon gömü

Resim 9:

Akpınar

Nekropolisi 168 no lu pithos gömü ve demir tekerlek parçaları

:111
Resim 10:

Akpınar

Nekropolisi 178 no lu kremasyon gömüde ele geçen
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DIDYMA1997
Klaus TUCHELT*

Die Tatigkeiten fanden in der Zeit vom 8. Juni bis zum 8. August 1997
statt und bestanden 1.) in der Bearbeitung der Grabungsergebnisse für die Publikation sowie in der Dokumentation und Restaurierung der Funde, II.) im
Abschluss der topographischen Ortsaufnahme innerhalb der archaologischen
Schutzzone von Yenihisar Didyma (Abb.l), III.) in der Fortführung der geoarchaologischen Untersuchungen in Didyma und Umgebund und IV.) in Massnahmen zur Konservierung des Apollontempels und zur Denkmalpflege in Tempelgebiet.
Gedankt wird der Generaldirektion der Denkmaler und Museen für die
Genehmigung der Arbeiten sowie der Regierungsvertreterun Frau Ayşe Tokat,
Ankara, und den Kollegen für die Mitarbeit bei der Durchführung des Arbeitsprogrammsı sowie Prof.K.H.Kötter, Berlin, für die Unterstützung der Vermessungsarbeiten mit dem Einsatz eines elektronischen Tachymeters und
Dr.W.Radt, Pergamon-Grabung, für die Über lassung des Arbeitsqerüstes bei
den Konservierungsmassnahmen. Prof.Dr.G .Borg, Universitat Halle-Wittenberg, danke ich für die Finanzierung eines Rundfluges über dem Gebiet südlich
des Bafa gölü, mit dem erstmals Fundplatze aus einer Höhe von ca 500 m. Höhe fotografisch dokumentiert werden konnten.
I. Bearbeitung der Grabungsergebnisse und Nachuntersuchungenı.
1) P.Schneider erganzte die Bauaufnahmen für die Veröffentlichung der
Baubeschreibung des Artemisheiligtums und führte dort Nachuntersuchungen
zu den hellenistischen und kaizerzeitlichen Bauphasen durch. Für eirıe künftig
geplante Bearbeitung des arehaisehen Apollontempels wurde ein Ubersichts*
(1)

(2)

Prof.Dr.Klaus TUCHELT, Deutsches Archaologisches Institut Podbielskiallee, 69, 71 14195 BerlinALMANYA
Der Aufgabenstellung entsprachen zeitlich weshselnde Teams wahrerıd der Kampagne. Dipl.-Ing. F.
Bcrard (8.6.-8.8), Frau K.Kamer (8.6.-7.8), Prof.Dr.Ing.L.Haselberger (8.6.-4.7), Dr.Th.G.Schattner
(8.-25.6.), Frau H.Bumke (9.6.-8.8.), Frau A.Tuchelt (13.6-4.7), R.2ahn (15.6.-18.7),
Chr.Kronewirth und WHacker (17.6.-31.7.), Dr. Ing. P. Schneider (28.6.-8.8.), Frau B.Eisentraut
(4.7.-8.8), D.Hoffmann und P.Grunwald (9.7.-7.8.), Frau Dr.B.Borg und Prof Dr.G B org (17.7.-4.8).
Regierungsvertreterin war Frau Ayşe Toker vom Museum Ankara (8.6.-8.8.). Der Berichterstatter
war wom 8.6.-12.7. und wom 28.7.-8.8. anwesend.
P.Grunwald besorgte mit ca 900 Negativen die fotografische Dokumentatİon der Funde und von
Nachuntersuchungen im Gelande , Frau A. Tuchelt die Restaurierung von Kleinfunden und Münzen.
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plan über die freiliegenden Rostfundamente in der Ringhalle des hellenistischen
Tempels erstellt, aus denen bereits im Jahre 1992 zahlreiche, beim Neubau
zerschlagerıe Bauglieder des arehaisehen Tempels geborgen wurden. 2) Th.
G.Schattner nahm für die Veröfflentlichung der "Fundkeramik von Didyma
vom 7. bis zum 4. Jh. v.Chr." neue Funde auf. Er bearbeitete den Katalogteil seines Manuskripts über das im Zuge der Moscheesanierung 1994 und 1995 freigelegte "Plattenfundament" unter der Moschees. Dessen Deutung als Altarfundament gewinnt durch den Vergleich mit den Altarfundamenten des Athenatempels in Priene und des Artemistempels in Magnesia am Maander an Wahrscheinlichkeit. Für die Publikation ",Archaische Altare und Weihgeschenke aus Stein" nahm er weitere Funde auf-, Qualitat und Umfang dieses Komplexes lassen
erwarten, dass mit den Funden aus Didyma stilistisch-chronologische Reihen
gebildet werden können, die eine Vorstellung über die Entwicklung ostionischer Marmorkunst im 6.Jh.v.Chr.ergeben 3. Frau H.Bumke inventarisierte, zeichnete und bestimmte die frühe Fund keramik aus den 1996 durchgeführten
Nachuntersuchungen auf der Felsbarre und begann mit der Durchischt des Materials. 4) EBerard gelang es, weitere Bauglieder dem von ihm bearbeiteten und
als Nyrnphaumsfassade rekonstruierten "Tabernakelbau" hadrianischer Zeit zuzuweisen und aufzunehman (Abb.2-3). Offen musste die Frage nach dem Standort dieses Baues bleiben. Eine Nachuntersuchung ergab, dass der Bau nicht
min einem Gussmauerfundament auf der Westseite der Heiligen Strasse identifiziert werden kann, das bei den Grabungen 1989 angeschnitten worden ist. Dieses parallel zur Heiligen Strasse ausgerichtete Fundament gehörte zu einem
grösseren Bau als die rekonstruierte Nymphaumsfassade. Die Gesamtlange des
bis auf ca 23 m. sondierten Fundaments und die Raumtiefe konnten in der vorgesehenen Zeit nicht festgestellt werden>. Mauertechnik und Innenausstatungbernalter Wanderputz, Marmorinkrustation unterschiedlicher Dicke, Reste von
einfarbigem Mosaikboden in situ, Fragmente von Hypokausten und Tubuli, Abwasserkanale weisen draufhin, dass es sich um ein kaiserzeitliches Gebaude
handelt. Das Gebaude befindet sich im Bereich des nördliehen Teils der tranjanischen Pflasterstrasse und des dort vorerst nur partiell untersuchten Gelarıdes.
II.Topographische Ortsaufnahme
Die Vermessungsarbeiten für eine topographische Ortsaufrıahrne schloss
D.Hoffmann mit dem südöstlichen Sektor ab. Damit liegt erstmals eine Aufrıah
me des Ortes mit dem aktuellen Stand der Ausgrabungen und des rezenten Bestandes vor (AbbA). Das aufmass wurde mit einem elektronischen Taclıymeter
durchgeführt und die Messwerte auf einem Reclıner gespeichert. Ausgangspunkt waren die in den Koordinaten des Grabungsnetzes bekannten Festpunkte
am Apollontempel. Die Ortsbebauung wurde polar aufgemessen, sofern nicht
möglich, die Lage mit dem Massband bestimrnt. Die Gelandehöhe wurde trigonometrisch nach den Messpunkten bestimmt. Die Kartierung soll mit einem
CAD-Programm erfolgen.

(3)
(4)
(5)

s. AA J996,559 Abb. 5.
Von RZahn zeiehneriseh, von P.GrunwaJd fotografiseh aufgenommen.
Das Fundament wurde von F. Berard sondiert, die Fundbeobaehtung übernahm Frau H. Bumke.
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lll. Geoarchdologische Untersuchungen
Die in Zusammenarbeit mit dem Institut für Geologische Wissenschaften
der Universitat Halle- Wittenberg durchgeführten interdisziplinaren Untersuchungen in Didyma und Umgebung wurden unter Leitung von Prof.Dr.G.Borg
fortgesetzt und archaologische Fundvorkommen von Frau Dr.B.Brog, Universitat Heidelberg, aufgenommen.
Die diesjahrigerı Ergebnisse bestanden in der geologischen Kartierung
mit der FeststeIlung archaologischer Befunde (1), in der Untersuchung der in
Didyma verwendeten Baumaterialien (2) in der Vermessung und zeichnerischen
Dokumentation eines im Vorjahr erkannten Steinbruchgebiets östlich von Didyma (3), in der Vorvollstandigung einer Lithothek (4) und in Untersuchungen zur
Verwitterung des Tempelmarmors (5).
1) Die Dokumentation des naturraumlichen Umfeldes der Trasse der Heiligen Strasse bis zum Gelandeabbruch südlich von Akköy wurde mit einer Kartierung vervollstanding. Die Umgebong von Didyma bildet im Süden eine intensiv ackerbaulich genutzte Hochflache, wahrend das Gebiet im Norden eine
landwirtschaftlich nur gering genutzte Morphologie aufweist. Den Übergang
zwischen beiden Gebieten steIlt das in diesem Jahr kartierre Gebiet mit einer
Landschaft dar, die relativ intensiv landwirschaftlich genutzt und von Trassen
mehrerer antiker Strassen durchshnitten wurde, darunter auch die Heiliege
Strasse. In diesem Gebiet wurden antike Mauerreste und Einzelfunde beobachtet. Es zeigt sich deutlich, dass die antike und auch noch die heutige Wegeführung zunachst den Haupttalzügen folgt. Bei der geologischen Struktur dieses
Gebiets ist es für eine topographische Bewertung und für die ladentifizierung
der Trassenführung der Heiligen Strasse von bessonderer Bedeutung, Kriterien
für die Unterscheidung einer künstlichen Strassentrasse von natürlichen "Strecken" zu entwickeln. Bei einem Besuch in dem seit der Ausgrabung 1985/86
überwachsenen Kultbezirk an der Heiligen Strasse wurde das Fragment eines
Marmorkopfes gefunden, offenbar von einem verschleierten weiblichen Kofp
der auf der Basis aufgesteIlten Sitzfiguren. 2) Die in Didyma im Altertum verwendeten Baumaterialien umfassen importierte (Marmor) und lokale Steine
(Kalkstein, Mergelstein). Die Untersuchungen dienen der Herkunftsbestimmung der Beamaterialien und dem Vorgang beim Abbau. Festgestellt wurde,
dass der Marmor des arehaisehen und des heIlenistischen ApoIlontempels isotopengeochemisch voneinander unterschieden werden kann. Von weiteren
Analysen ist zu erwarten, dass diese Unterschiede antiken Liefergebieten zugeordnet werden können. Die Herkunftsgebiete lokaler Steinsorten konnten durch
die geologische Detailkartierung ermittelt werden und erstreeken sich zeitraumlich über Entfernungen von weniger als 1 km. bis zu etwa 3.5 km. Bei diesen
Steinsorten lasst sich das in Didyma verwendete Baumaterial einzelnen Gebauden bzw. unterschiedlichen Perioden der Bauaktivitat zourdnen. 3) Bisher unbekannt waren ausgedehnte Abbaugebiete in der Umgebung von Didyma, die
durch die expandierende Basiedlung in der Umgebung von Didyma bedroht
sind.
Die antike Nutzung wird durch Werkzeugspuren und rohformatierte Blöcke bestatigt. Es wurde beobachtet, dass im Laufe der Zeit der Abbau von hoch79

wertigen Materialien bei zunehmender Transporterıtferrıung erfolgt ist. Charakteristisch für die in diesem Areal übliche Art "industrieller" Bausteingewinnung
ist ein Steinbruch etwa 2,5 km. östlich von Didyma (Abb. 5). Klar erkennbar ist
die systematische Anordnung der Abschlaghalden, die auf einen hohen Organisationsgrad der antiken Exploration dieser Kalksteinvorkommen hindeutet. Dieser Steinbruch lieferte seit hellenistischer Zeit das Material (Onkolith) für Bauten in Didyma und wurde in trajanischer Zeit in grossem Umfang abgebaut für
die Herstellurıg der Pflasterplatten der Heiligen Strasse. Die Art dieser Steingewinnung erfolgte nicht in der Tiefe, sondem in der Flache durch den Abbau einer zutage liegenden Kalksteinbank. Darbei sind die Abschlage von der Rohformatierung als nackte Steinhaufen sichtbar geblieben (Abb.6). Weiteren Aufschluss über die geomorphologische Situation im Gebiet der Heiligen Strasse und
eine fotografische Dokumentation der neu entdeckten Areale der Bausteingewinnung, erbrachte ein Rundflug. -4). Die im Vorjahr eingerichtete Lithothek
mit Proben des in Didyma verwendeten Steinmaterials wurde erganzt und die
Beschreibung für eine Publikation über arbeitet (Abb.?). Bisher wurden mehr
als dreissig Lithotypen erfasst. Davon sind etwa zwanzig lokaler Herkunft, die
übrigen kommen aus enterfnteren Abbaugebietet. - 5) In Zusammenhang mit
den Massnahmen zur Konsolidierung des Apollontempels (s.u.IV) stehen Untersuchungen zum Verwitterungs-und Zerstörungsprozess des Marrnorss. Identifiziert wurden anorganische und organische Ursachen. Anorganische Ursachen sind auf den Schwefelgehalt der verfeuerten Braunkohle sowie von Autoabgasen zurüskzuführen: Der Marmor zeigt eine weit fortgeschrittene, ca 3-5
mm. starke Ablösung der Epidermis infolge der Umwandlung des Marmors von
Kalzit in Gips (Abb. 8). Die Schwarzung des Marmors hat organische Ursachen
und verursacht irreversible Schadigung seiner Oberflache (Abb. 9, 10): Es ist
ein Bewuchs, der den Marmor durch Sanren angreift. Mikroskopische Studien
belegen, dass diese Schadigung in mehreren systematischen Schritten erfolgt.
(Abb. 11). Zur Eindammung des Bewuchses bieten sich zweierlei Massnahmen
an: eine Verfüllung bereits beschadigter Oberflachen mit Kalkmilch und die Anwendung einer Zinklösung mit langfristiger Wirkung.
Tv'. Konservierungsmassnahmen und Denkmalpflege im Tempelgebiet
1) Die Konservierungsmassnahmen am Apollonternpel wurden unter der
wiessen schaftlichen Leitung von L.Haselberger von Chr. Kronewirth und
W.Hacker fortgesetzt. Vordringlich waren seit dem letzten Berichtsjahr eingetretene Erbdebenschaden an der südöstlichen Pronaos-Ante zu beseitigen (Abb.
12, 13). Gesichert wurde der Quaderverband mit Stahlklammern in Bleiverguss
(Abb. 14, 15).
Seliaden an den im Vorjahr auf der Terrasse auf'gestellten Baugliedern des
"Taber nakelbaues" waren durch einen von der Hauptstrasse abgestürzten Tanklaswagen enstanden, die behoben wurden.
(6)

Die Untersuchungen werden seit 1995 am Rasterelektronenmikroskop der Universitat HalleWittenberg durchgeführt,
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Weitere Massnahmen galten der Konsolidierung des Tempels im
am Zugang zum südlichen Treppenhaus und den beiden Tunnelgarıgen. Im südlichen Treppenhaus wurde über dem Treppenvorraum ein
Schutzdach mit BIeideckung angebracht und die gerissenen Boden- (Maander)
platten mit Stahlklammern gesichtert (Abb.16, 17). Gegen eindringende Feuchtigkeit wurde die Mauerkrone der südlichen und südöstlichen Adytonwand auf
der gesamten Lange von ca 65 m. mit einer Füllung aus Grobkies und einer
Kalkrnörtellage abgedeckt. -2) Massnahmen der Denkmalpflege zur Erschiessung der Ruinenstatte für den Besucherverkehr im Tempelgebiet wurden auf der
Ostterrasse fortgesetzt. Das Kapitell von der nördöstlichen Pronaos-Ante des
helIenistischen Tempels war von der alten Grabung auf der Terrasse glagert
worden mit dem Oberlager nach unten (Abb.18). Das Kapitell wurde unweit
davon auf einem dafür gemauerten Unterbau aus Kalkbruchstein (H 1.40 m.)
über einem Betonfundament (D 0.3 m.) gesockelt (Abb.19). Eine Bereicherung
eıfuhr das von uns im Jahr 1996 aufgestelIte GreifenkapitelI. Am GreifenkapitelI fehlte seit Jahrzehnten ein abgeschlagener Stierkopf. Der fehlende
Stierkopf wurde um ı 960 von Didyma nach Aydın verbracht und kam dort
spater in das neugegründete Museum. Erst ı 997 gelang es nach unseren
Bemühungen mit Unterstützung der Generaldirektion und dank des energischen
Einsatzes unserer Regierungsvertreterin, Frau Ayşe Toker, daB der Stierkopf
vom Museum in Aydın nach Didyma zurückgegeben wurde und von uns an
seinen ursprünglichen Platz am KapitelI angefügt werden konnte (Abb. 20, 2l).

Zweisaulerısaal,
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Abb, 1:

Didyma. Luftaufnahme vom Ortskern. In der Bildmitte
der Apollontempel, rechts das Ausgrabungsgebiet seit
1975. Aufnahme P. Grunwald

"HADRIANISCHER TABERNAKELBAU"
lAGESKIZZE DER BAU611EDER AUF DEROSlTERRASSE

e:ı::ı
=.ı

ARCHITI<AV-mIES-BıClcKE
KRANZ6ESIMS· BLÖCKE
8m

Abb. 2:

Didyma. Tabernakelbau. Lageskizze der Bauglieder und
Rekonstruktion als eingeschossige Nymphaumsfassade
unbekannten Standorts. Modell F. Berard

Abb. 3: Didyma. Tabernakelbau. Lageskizze der Bauglieder
und Rekonstruktion als eingeschossigeNymphiiumsfas
sade unbekannten Standorts. Modeli F. Berard
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Abb. 4: Didyma. Topographische Ortsaufnahme von Yenihisar-Didyma
innerhalb der archliologischen Schutzzone. D.Hoffmann
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Abb. 5: Didyma. Ausschnitt einse Pingenfeldes östlich von Didyma vom
lugzeug aus fotograflert. Aufnahme P. Grunwald

Abb, 6: Didyma. Unbewachsene Abschlaghalde im Pingenfeld östlich von Didyma
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Llthothek der Didyma.Orabuııg des Deutschen Arcllaologischen Instiıul$

Li 18
gelbIich-brauner Poros (Mergelstein)
Farbe:

rödich-gelbbis hellbrüunlichund belge

Bestandtejjeı

karbcnathaltlge, tonige Matrix," tonige Partikel lassen
sich leichtabreiben (kteidigesGefühl beimReibcn)

Kom- bzw. PartikelgröBe:

feinkömig

'Iextur:

regellcs, massig

Porositatı

maJ3ig bis gut

VCnviltenıngscharakterisüka:

relativ weich (abhüngig vorrı Karbonatgebalr: je karbcnariseher desco barter), relativ verwitterungsanfallig. ilir
mechanisebenAbriebscwie Lôsung durch Regenwasser

Geologische Herkunft:

Umgebung von Dldyma sowie weitffiichig verbreiret auf
der milcsischen Halbinsel

Yerwendung In Dldyma:

yorrangig.im (Hinter-) Mauerwerk, seltena1ssichtbares
Architekturteil, z.B. flach kannelierte Saulenfragmente
des 'Porosbaus', ı. Halfte 6. Jh.v.Chr,

Haufigkeit in Didyma:

haufıg

Objek!:

Li 18

Depot:

Lapfa 405

Li 27

Glirnınerschiefer
Farbe:

grürıgrau mit heUsilbrigcn Lagen

Bcstandteile:

silbrigglfuızende, .blattrige.. Krisıalje (Muskovit.Glimmer),·hellgraue,.muşchelig brechende..• hane xrısrane
(Quarz)

Kcm.. bzw. rartikeIgrö8e:

fein- bis mhtelkömig

Textur:

Glimmerkristalleslrıd stark .parallel cingeregelt, Gesrein

isı-in düone Ptauen.spanbar

rj , 3 cin)

PorosiUit:

sehr gering

Verwitterungscharakteristika:

geringo yerwittenıngsanfiilligkeit, ni.ır Glimmerblauern

Geologische Herkunft:

z.B, südöstlichdes Bafa Gölü im Menderes Massiv

Verwendung.In Didyma:

architektonische .:Verkleidungsplatten .... (anderncns auch
als Grıı bauskleidungen, z.B; NekropolcinBa1at) hier:
Fundort = Kamrner8,westlcder-Heillgen Slra8e

durchdieVerwiırerung.ab

Hüufigkeit in Didyma:

selten

Objekt:

Li 27

Depeti

Lapfa406

Abb.7: Didyma. Zwei Beispiele aus der Lithothek, hier ohne
FarbabbiIdung. Hiiuflg (Li 18) und selten (Li 27) in
Didyma verwendete Gesteinstypen. G.Borg
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Abb. 8: Didyma. Apollontempel, Marmorschadigung durch Hausbrand
undloder Autoabgase. Mikroskopie MLU-Halle. G. Borg

Abb. 9:

Didyma. Apollontempel, südöst
liche Pronaos-Ante. Marmorschlidigung durch Schwarzung
der Oberflache und Erdbeden im
Mai1997
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Abb. 10: Didyrna. Apollontempel, südöstliche Pronaos-Ante. Marrnorschadigung durch Schwarzung
der Oberflache und Erdbeden im
Mai1997

Abb, 11: Didyrna. Apollontempel, Marmorschadigung, Probe
vonder Innenseite der nördlichen antenwand. Pilz/Hefekolonie nach ablösung der Marrnorepiderrnis.
Mikroskopie MLU-Haııe. G. Borg
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Abb, 12: Didyma. ApoIlentempel, südöstliche Pronaos-Ante. Schadensbild vor Bearbeitung.

Ch. Kronewirth-W.Hacker

Abb, 13: Didyma. ApoIlentempel, südöstliche Pronaos-Ante. Schadensbild vor Bearbeitung.

Ch. Kronewirth-W.Hacker
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Abb. 14: Didyma. ApolIontempel, südöstliche Pronaos-Ante nach Bearbei-tung.
Chr.Kronewirth-W.Hacker

Abb. 15: Didyma. Apollontempel,südöstliche
Pronaos-Ante nach Bearbeitung.
Chr.Kronewirth- W.Hacker
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Abb. 16:

Didyına. Apollonteınpel,

südliches
Treppenhaus. Vor und nach Yerlegen
einer Bleiabdeckung. Chr.KronewirthW.Hacker

Abb.17: Didyına. Apollontempel, südliches
Treppenhaus.Vor und nach Verlegen
einer Bleiabdeckung. Chr.KronewirthW.Hacker
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Abb. 18: Didyına. Besucherterrasse, KapitelI der nordöstlichen Pronaos-Ante vor und
nach Sockelung. Ch. Kronewirth-W.Hacker

Abb. 19: Didyına. Besucherterrasse, KapitelI der nordöstlichen Pronaos-Ante vor und
nach Sockelung. Ch. Kronewirth-W.Hacker
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Abb, 20: Didyma, Besucherterrasse, nordöstliches Eckkapitell der Ringhalle vor und nach
Arıfügen der Stierkopfskulptur, Ch. Kronewirth-W.Hacker

Abb. 21: Didyıİıa. Besucherterrasse, nordöstliches Eckkapitell der Ringhalle vor und nach
Anfügen der Stierkopfskulptur. Ch. Kronewirth-W.Hacker
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BERICHT ÜBER DIE KAMPAGNE 1997 IN
PERGAMON
Wolfgang RADT*

Die Kampagne begann am 4. August und endete am 18. Oktober. Der
Schwerpunkt lag bei der Fortführung der Bauarbeiten zur Errichtung eines
Schutzgebaudes über dem Nordteil des hellenistisch-römischen Peristylbaııs Z.
Parallel dazu wurde die Wiederherstellung aller vorhandenen Teile der
Stuckwand aus dem Maskenmosaikraum fortgesetzt. Die Gassensondagen zur
Eıforschung des hellenistischen StraBensystems wurden weiter vorangetrieben,
ebenso die Aufnahme von marmornen Baugliedern des Pergamonaltars.
Der Plan (Abb. 1) ziegt die Hauptstellen unserer Tatigkeit im Gebiet der
Wohnstadt, durch Kreise hervorgehoben.
GASSENSONDAGEN
unausgegrabenen
1997
wurde im mittleren Bereich des
Wohnstadtgebietes (Plan, Abb. 1) weiter nach der vermuteten Verbindung zwischen den schon früher ausgegrabenen Gassenstrecken "X"(Chi) und "E"
(Epsilon) gesucht. D.h. nach der nordwestlichen Strecke, auf deren Steinen
gelegentlich der Buchstabe "X" gefunden wurde und nach der südöstlichen, bei
der dasselbe mit "E" der Fall war. Im Plan sind die Buchstaben X und E zur
Verdeutlichung eingetragen. Die im Folgenden beschriebenen neuen Sondagen
von 1996 und 1997 sind in diesen Plan noch nichteingezeichnet, da ihre
Vermessung noch nicht beendet ist. Sie liegen zwischen Buchstaben E und X
im Plan.
Die Fortsetzung eines Sondagegrabens von 1996 stieB 1997 bei der alten
Sondage 9/92 auf die Gasse "E". Dabei stellte sich heraus, daB 1992 mit einem
etwas zu schmalen Graben nur der Rand der Gasse eıfaBt worden war, wahrend
nun die hier ganz erhaltene Steinabdeckung freigelegt werden konnte. Sie
bestand wie üblichaus langen Platten, die den Gassenkanal überdeckten (Abb.
4). Auf mehreren Platten war der für diese Gasse schon vertraute Buchstabe E
eingemeiBelt.

*

Dr.Wolfgang RADT,AlmanArkeoloji Enstitüsü,Ayazpaşa Camii Sk.48 80090 Gümüşsuyu, iSTANBUL.
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Zu diesem zıınachst freigelegten Abschnitt der Gasse fand sich im
Nordwesten, also bergauf, hinter einer störenden byzantinischen Zisteme, die
Fortsetzung ineineıuAbschnitf mit kleinteiligerem Pflaster, dessen Platten fast
jede den BuchstabenEpsİlon trugen (Abb.5). Da in diesem Bereich offenbar
kein Kanal unter delIl Pt'l(lster lag, muB nach dessenVerbleib noch gesucht wer.
..
den.
Der bisher erfaBtelı<Richtung der Gasse folgerıd wurden drei weitere
Sondagen in einer Liıiie-nach Nordwesten zu angelegt, um die vermutete
Verbindung zurGasseHX".(Chi) zu finden. Eindeutige Beweise für eine tatsachliche Verbindungkonnten noch nicht aufgedeckt werden.
Eineweiterewiclıtige Frage zum Stadtplan, die nur mitGassensondagen
zu lösen ist, istdierıach dem genauen Verlauf und der technischen Konstruktion
der Quergassen. Einyerste gezielte Sondage zur Lösung der "Quergassen"Frage wurde 1997jınBereich zwischen der ersten und der zweiten "Langs"Gasse von Südwesien.abgetieft. Ihre ungefahre Lage İst durcheinen Kreis mit
Fragezeichen im Planal1~egeben. Ein definitives Ergebnis steht noch aus, die
Sondage muB enveitertwerden.

BAUZ

Dieim v()rigenJa~rbegonnenenBauarbeitena n dem Schutzbau überder

nördlichen Halftedes-hellenistisch-rômischen Peristylgebaudes Z wurden fort-

gesetzt (Lage: s. Plan,Abb;l). Die nach Süden vorspringenden Mauerzungen
des Schutzbaus, diederi\ussteifung des Gebaudes undder Andeutung der
Tatsache dienen,daBaufdieser Seite einst antike Mauem weiter abwarts
führten, konnten schoneiriige Meter über das in Abb. 2 gezeigte Niveau
hochgemauert werden, wenn auch die endgültige Höhe (Abb. 3) noch nicht
erreicht wurde.
Terrasse

In Quadermauerwerk aufgehöht wurden die Wande der südöstlichen
Terrasse des Schutzbaus bis zur beabsichtigten Höhe. Die Abbildung 2, vome
rechts, zeigt den Zustand des lahres 1996 mit dem schon damals erreichten
Aufbau der vome abschlielsenden Terrassenmauer und der sie versteifenden
Mauerzungen. 1997 wurde für diese Terrasse der Zustand erreicht, der in Abb. 3
dargestellt ist. Dazu waren noch Freilegungsarbeiten auf der Nordseite der
Terrasse notwendig. Es fanden sich noch Reste der bisher nur im Ansatz, an der
NO-Ecke des Saales, vorhanden gewesenen antiken Nordmauer und ihrer etwas
vorspringenden Fundamentschicht. Diese Mauerreste wurden in die neu zu
errichtende Nordmauer der Terrasse sichtbar integriert. Die in Abb. 3 gezeigte
Zugangstreppe der Terrasse wurde in qualitatvoller Steinmetztechnik hergestellt
(Abb.8).
Die Ostmauer von Bau Z wurde in ihrem nördlichen Verlauf in den noch
erhaltenen untersten Schichten (Abb. 2, rechts oben) konsolidiert und bereits
ein Stück weit hochgemauert (Abb. 6, 7).
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Maskenmosaikraum
Der Maskenrnosaikraum (MMR) liegt in Abb. 2 und 3 ganz Iinks, Die
rechteckige Nlsche des Raumes springt İn derZeichnung so weit vol', wie es
dem Zustand zurZeit der Verlegung der römischen Mosaiken entspricht. Dieser
Zustand (um etwa 100 n.Chr.) konnte schonzumgroBen Teil wiederaufgebaut
werden.
Die südwestliche Türöffnung des Maskenmosaikraumes wurde durch
Erneuerung des Schwellbereichs und beiderseitiges Aufrnauerrı wiederhergestellt. Durch diese Tür soIlen einstdie Besucher den Schutzbau verlassen.
Auf der Ostseite des Maskenmosaikraumes wurden . die Reste einer
byzantinischen Hausmauer entfernt, um die an derselben SteIle verIaufende
Ostmauer des Raumes wiederaufbauen zu können. Die Bauarbeiten konzentrierten sich auf das Nord- und das Südendedieser Mauer. Am Südende konnte
schon mit der Aussparung der Öffnung für den Laufsteg der Besucher begonnen
werden. Diese Wandöffnung, die keiner antiken Offnung entspricht, sieht in
Abb. 3 wie ein Fenster aus. Am Nordende der Mauerwurde mit dem
Aufmauern der kleinen Tür begonnen.

Raum J
Der nordwestlichste Raum der nördlichen Raumreihe (Raum 1 in Abb. 2, 3)
hatte var Beginn der Bauarbeiten noch die am höchsten anstehenden Mauern
(bis zu 4 m.), aIlerdings waren die West- und die Nordwand in ihren mittleren
Teilen ausgebaucht und die Nordmauer hatte auBerdem Lücken durch herausgefallene Steine im unteren Bereich. Bei beiden Mauern war daher der Abbau
ihrer mittleren Stücke unausweichlich (Abb. 9). Beim Abbau wurde Stein für
Stein abgenommen, wobei die Steine numeriert wurden, sodaB sie beim
Wiederaufbau an derselben Stelle wieder verlegt werden konnten.
Aıle Mauern des Raumes konnten bis auf die Höhe der Unterkante des
geplanten Ringankers, d.h. bis unmittelbar unter die Höhe der
Dachkonstruktion, hochgezogen werden. Die hinter der Nordmauer, jenseits
des Trockenhalte-Zwischenraumes noch einige Schichterı höher anstehende
Hangstützmauer wurde um ca. 1 m. abgetragen, um zu verhindern, daB spater
das Dach des Schutzbaus von dieser Seite erstiegen werden kann.

Die Eingangssituation des Raumes 1 war schon in der Antike kompliziert
und bot für den Wiederaufbau einige Schwierigkeiten. Die hellenistische Tür
war die rechte (östliche) der beiden in Abb. 3 nebeneinander sichtbaren Offnungen. Sie hatte eirı aus zwei groBen aufrecht gesteIlten Blöcken bestehendes
linkes Türgewarıde, das mit einem einfachen Pfeilerkapitell (Abb. 10) abschloB.
Das rechte Türgewande wurde von den Mauerquadern selbst gebildet. Dieser
Zustand war noch bei der Ausgrabung erhalten, allerdings befand sich unmittelbar links anschIieBend eine weitere, spater in die Wand eingebrochene
Türöffnung. Der Ausbruch war in ziemlich roher Weise erfolgt. Sein rechtes
Gewande war die Rückseite des Gewandepfeilers der ersten Tür. Im letzten
(römischen) Zustand vol' der Zerstörung handelte es sich also um eine breite
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Öffnung mit ei nem mittleren Pfeiler. Allerdings bekam der linke Teil der Öffnung keinen Türsturz auf der Höhe der originalen Tür, sondem der Sturz dieses
Mauerdurchbruchs wurde unterhalb des Kapitells mit Hilfe einer rohen
Aussparung eingesetzt. Beide Türstürze waren bei der Ausgrabung nicht mehr
erhalten.
Für den Wiederaufbau der hellenistischen Tür wurde aus zwei geeigneten
groBenAndesitblöcken ein neuer, zweiteiliger Sturz gehauen und versetzt (Abb. 11).
Die römische Türöffnung sollte zwar gezeigt werden, aber es sollte auch klar
werden, daB sie nicht zum ursprünglichen Baubestand gehört. Sie wurde
deshalb durch Vermauerung geschlossen, und zwar in der Weise, daB die
Zusetzung gegenüber der übrigen Mauer leicht zurückspringt (Abb. 12).

Raum2
Die Tür des hellenistischen Raumes 2 zur Nordhalle des Peristyls war in
römischer Zeit zugesetzt und der Raum durch eine Verbindungstür vom
Silensmosaikraum aus zuganglich gemacht worden. Die Zusetzung der Tür zur
Halle erfolgte durch eine Lehmziegelmauer. Um bei unserem Wiederaufbau die
hellenistische Tür zeigen zu können wurden die geringen Reste der römischen
Lehmziegelvermauerung nach Dokumentation entfernt und die hellenistische
Schwelle freigelegt. Damit waren die Türbreite und die genaue Form der Tür
rekonstruierbar. Der östliche Türpfeiler wurde hochgemauert und die Blöcke
eines zweigeteilten Türsturzes, die aus Beton hergestellt worden waren, wurden
versetzt (Abb. 12, 16).

Peristasis-Grdben und Drainage
Damit von der Hangseite keine schadigerıde Feuchtigkeit in den
Schutzbau eindringen kann, wurden die antiken Trockenhaltezwischenraume
(Peristasen), die sich zwischen den eigentlichen Gebaudemauern und den
Mauern, die den felsigen Hang auf der Nord- und Westseite verblenden, gereinigt (Abb. 13) und mit einer Drainage versehen.
In den dafür vorbereiteten Peristasis-Graben (Abb. 14) wurde eine
Sperrschicht aus Beton mit leichtem Gefalle nach Westen eingebracht und auf
dieser ein perforiertes Drainagerohr aus Plasticmaterial verlegt. Das Rohr
wurde mit einer Kiesschicht bedeckt (Abb. 15).

Stuckausstattung des Maskenmosaikraumes
Nachdem im Vorjahr die Restaurierung der Stuckausstattung soweit fortgeschritten war, daB groBe Teile davon schon sehr anschaulich zusammengelegt
und fotografiert werden konnten, ging 1997 die Restaurierung im Depot mit
dem Aufputzen und Kitten der Fehlstellen weiter, Diese Arbeiten sollen in der
nachsten Kampage abgeschlossen werden (Abb. 17).
Für die Planung der Bauarbeiten im Zusammenhang mit dem Einbau der
Stuckverkleidung der Nordwand waren grundsatzliche Uberlegungen zum
Material und zur Methode der Anbringung nötig. Diese wurden in enger
Zusammenarbeit von Restauratoren und Architekten getroffen. Die notwendi-
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gen Beschaffungen von Spezialmaterial, z.B. nichtrostenden, spezieIl konstruierten Wandankem für die Anbringung der Einzelteile der Stuckverkleidung,
wurden geplant.

Pergamonaltar
An den Fundamenten des Pergamonaltars wurden durch M. Klinkott weitere Kontrollen vorgenommen und an den Architekturteilen durch V. Kastner
und zwei studentische Mitarbeiterinnen (Abb. 18) die zeichnerische Aufnahme
ein groBes Stück weitergebracht. Immer noch konnten neue, wichtige Stücke im
Geliinde der Umgebung des Altars aufgefunden werden. Die Menge der bisher
noch nicht gezeichneten Bauglieder wird auch im nachsten Jahr noch langere
Aufnahmearbeiten notwendig machen.

PERGAMON 1997 YILI KAMPANYASı
Wolfgan RADT
Kampanya 4 Ağustos'ta başlayıp, 18 Ekim'de sona ermiştir. HellenistikRoma Dönemi'ne ait PeristyIli Z Yapısı'nın kuzey bölümünü örtecek olan koruyucu çatının yapılmasını sürdürmek, çalışmanın ağırlık noktasıydı. Bu çalış
maya paralelolarak "Maske Mozaikli Mekan"ın mevcut stuko parçalarını onarılmasına devam edilmiştir. HeIlenistik Dönem yol sisteminin anlaşılmasına yönelik sokak sondajları ve Büyük Zeus Sunağı'nın mermer mimari parçalarının
belgelenmesi de sürdürülmüştür.
Antik şehir bölgesinde
retIenerek gösterilmiştir.

çalıştığımız

yerler planda (Resim: 1) daire ile

işa

SOKAK SONDAJLAR!
Daha önce kazısı yapılan yol güzergahının kuzeybatı bölümünde taşlar
üzerinde yer yer "X" harfi ve güneydoğu bölümünde "E" harfi bulunmasından
dolayı "X"(Chi) ve "E"(Epsilon) olarak adlandırılmıştı. Bu iki yer arasında olduğu tahmin edilen bağlantı, 1997 çalışmasında kazılmamış alanının ortaların
da arandı (Plan; Resim: 1). Anlaşılması için planda X ve E harfleri ile gösterilmiştir. 1996 ve 1997 yıllarında yapılan ve aşağıda anlatılacak olan sondajlar, ölçümleri sona ermediğinden dolayı plana işlenmemiştir. Bunlar E ve X harfleri
arasında yer almaktadır.
1996 yılı sondajlarından birinde, 1997 de devam edilmesi sırasında, daha
eski 9/92 sondajı "E" sokağına çıkıldı. Bütünüyle korunagelen taş döşeme gün
ışığına çıkarılabildi. Bu arada 1992 yılı sondaj çukurunun dar açılmış ve ancak
yolun kenarını içine almış olduğu saptandı. Taş döşeme, sokak kanalını örten ve
bilinen uzun kanal kapaklarından oluşuyordu (Resim: 4). Bu sokağa özgü üzerinde "E" harfi kazınmış birkaçkanal kapağı vardı.
Sokağın açılan bu bölümünün kuzeybatısında, yani yokuş yukarı, çalış
manın sürdürülmesine engelolan bir Bizans samıcının arkasında, daha küçük
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döşeme taşlarından oluşan bir bölümde, hemen hemen bütün plakalarda "E"
haıfi vardı (Resim: 5). Burada döşeme altında kanal bulunmaması, bunun baş
ka yerlerde aranmasını gerektirmektedir.
sokağı ile ilişkisini bulmak için, sokağın araştırılan doğrultusunda
yönünde uzanan bir hat üzerinde üç sondaj daha açılmıştır. Bu ilişki
yi gösteren bir kanıt henüz saptanamamıştır.

"X"

kuzeybatı

Ancak sokak sondajlarıyla çözülebilecek kent planına yönelik önemli dibir soru da, yamacı boylamasına kesen yolların arasındaki tali sokakların
teknik konstrüksiyonun ve tam seyrinin anlaşılmasıdır. Bu sokakların anlaşıl
masına yönelik ilk sondaj, kenti boylamasına kesen birinci ve ikinci cadde arasında güneybatıda açılmıştır. Bu sondajın yaklaşık yeri planda daire içinde soru işareti ile belirtilmiştir. Kesin bir sonuca varmak için, sondajın genişletilme
si gereklidir.
ğer

Z

YAPıSı

Yapımına geçen yıl başlanan, Hellenistik-Roma Dönemi'ne ait Peristylli
Z Yapısı 'nın kuzey yarısını örtecek olan koruyucu yapının inşa çalışmalarına
devam edildi (Konumu: Plan; Resim: 1). Koruyucu yapının güneye doğru olan
duvar uzantıları hem yapıyı desteklemekte, hem de gerçeği çağrıştırmaktadır:
Çünkü aslında bu tarafta antik duvarların uzantıları vardı. Bu çıkıntılar, Resim
2'de görülenden biraz daha fazla bir yüksekliğe ulaşmışsa da, henüz son şekli
ni almamıştır (Resim: 3).

Teras

Koruyucu yapının güneydoğu terasının duvarları, amaçlanan yüksekliğe
kadar kesme taş ile örülmüştür. Resim 2, önde sağda, 1996 yılında ulaşılan durumu; önde teras duvarları ve onu sağlamlaştıran duvar uzantıları görülmektedir. Bu terasta 1997 yılında gelinen durum ise Resim 3'te gösterilmiştir. Bunun
için ayrıca terasın kuzey tarafının tamamen açılması gerekliydi. Burada, salonun kuzeydoğu köşesinde şimdiye kadar yalnız ucu mevcut olan antik kuzey
duvarına ve öne çıkıntı yapan temellerine rastlandı. Bu duvar kalıntıları, terasın
yeni yapılan kuzey duvarıyla açık bir şekilde birleştirildi. Resim 3'te gösterilen
terasa çıkan merdiven, kaliteli taşçılık tekniği ile yapıldı (Resim: 8).
kaları

Z Yapısı 'nda doğu duvarının kuzey doğrultusunda korunagelen alt taba(Resim: 2, üst sağda) sağlamlaştırıldı ve yükseltildi (Resim: 6,7).
Maske Mozaikli Mekan

Maske Mozaikli Mekan (MMR) Resim 2 ve Resim 3'te en soldadır.
Çizimde salonun dikdörtgen nişi, Roma mozaiklerinin döşenmesi sırasındakine
uygun bir çıkıntıda gösterilmiştir. Bu konum (yak. M.S. 100 civarı) büyük kıs
mıyla yeniden yapılmıştır.
Maske Mozaikli Salon'un güneybatı kapı açıklığı, eşik kısmının ve her iki
yeniden örü1mesi ile yeniden yapıldı. Ileride, ziyaretçiler bu kapıdan
koruyucu yapıyı terkedeceklerdir.

tarafının
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Maske Mozaikli Salon'un doğu tarafında, doğu duvarını yeniden yapabilmek için, aynı yerde bulunan bir Bizans evi duvar kalıntısı ortadan kaldırılmış
tır. Bu duvarın kuzey ve güney uçlarında inşaat çalışmalarına ağırlık verilmiş
tir. Güney uçta, ziyaretçi köprüsü için gereken alanın açık bırakılmasınabaşlan
mıştır. Antik Dönem'de mevcut olmayan bu duvar açıklığı Resim 3 'te daha ziyade bir pencere gibi görülmektedir. Duvarın kuzey ucunda küçük kapının örülmesine başlanmıştır.

J Numaralı Mekan
Kuzey mekan dizisinin en kuzeybatısındaki mekan (Resim: 2, 3: 1 no.lu
Mekan) inşa çalışmalarına başlamadan önce, en yüksek duvarlara sahipti (yak.
4 m. kadar); yalnız batı ve kuzey duvarların orta kısımlarında şişkinlik ve kuzey duvarın alt kısımlarında, düşen taşlardan dolayı eksiklikler vardı. Bu yüzden her iki duvarın orta kısımlarının çıkarılması kaçınılmazdı (Resim: 9). Tekrar aynı yerlerine konabilmeleri için taşlar teker teker numaralanarak yerlerinden çıkarıldı.
Mekanın bütün duvarları, bunları en üst kotta sarması planlanan bir çerçevenin alt kısmına, daha doğrusu çatının hemen altına kadar yükseltilmiştir.
Kuzey duvarın ardında, yağmur suyunun içeri işlemesini engellemek için yapıl
mış olan, yüksekçe yamaç duvarları, yaklaşık 1 m. kadar alçaltılarak, ileride koruyucu çatıya çıkılması engellenmiştir.

Antik Dönem' de de 1 numaralı mekanın giriş düzeni karışıktı ve yeniden
zorluklarla karşılaşıldı, Hellenistik Dönem kapısı, Resim
3'te yan yana duran iki açıklıktan sağdaki (doğudaki) idi. Bu kapının sol sövesi, büyük, dikey iki bloktan oluşmaktadır. Söve yalın bir başlık ile sonlanmaktaydı (Resim: 10). Sağ söveyi ise, duvarın kendisi oluşturmaktaydı. Ayrıca hemen sol tarafta, daha sonraki bir dönemde açılmış pek özenle yapılmamış bir
kapı açıklığı vardı. Kazı sırasında saptanan şekil böyleydi. Bu açıklığın sağ sövesi, birinci kapının sövesinin arka kısmını oluşturmaktaydı.Y ıkılmadan önceki son durumunda (Roma Dönemi), ortasında destek bulunan, geniş bir açıklık
söz konusuydu. Açıklığın sol tarafında lentonun yüksekliği, orijinal kapı yüksekliğinde olmayıp, duvardaki açıklığın lentosunun altında bulunmaktaydı. Her
iki açıklığın lentosu, kazı sırasında ele geçmemiştir.
kurulmasında da bazı

Hellenistik Dönem kapısının tekrar oluşturulması için, uygun, büyük, iki
andezit bloğundan, iki parçalı lento yapılmış ve yerine konmuştur (Resim: 11).
Diğer kapı ise, Roma Dönemi'nde aynı yerde bir açıklığının bulunduğunun anlaşılması, ama yapının özgün bir parçası olmadığının da belirginleşmesi için, diğer duvarlardan ayırmak amacıyla biraz geriye çekilerek ötülmüştür (Resim: 12).

2

Numaralı

Mekan

Hellenistik Dönem 2 numaralı mekanın, peristyIli kuzey galeriye açılan
kapısı, Roma Dönemi'nde kapatılmış, mekana Silen Mozaikli Salon'dan girilebilen bir bağlantı kapısı açılmıştır. Galeriye bakan kapı kerpiçle örtilmüştü. Hellenistik Dönem'e ait kapıyı meydana çıkarırken, çok az miktarda korunagelen
bu kerpiç duvar, belgelenerek yerinden alınmış ve kapının Hellenistik Dönem
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eşiği

ortaya çıkarılmıştır. Böylece kapının tam genişliği ve biçimi eski durumuna getirilebildi. Doğudaki kapı sövesi yükseltildi ve iki parçalı lento betondan
yapılarak yerine kondu (Resim: 12, 16).

Peristasis-Hendekler ve Drenajlar
Yamaçtan gelip, koruyucu yapıya zarar verebilecek rutubeti önlemek için,
yapının asıl duvarları ile kayalık yamacı kuzey ve batı yönlerinde perdeleyen
duvarlar arasındaki hendek temizlendi ve drenaj açıldı (Resim: 13, 14).
Bu amaçla hazırlanan Peristasis hendeklerine, batıya doğru eğilim verilen
beton bir bariyere plastikten bir drenaj borusu kondu. Boru, iri çakıl bir tabaka
ile örtüldü (Resim: 15).

Maske Mozaikli

Mekanın Stukoları

Stuko dekorasyonunun onarımı, geçen yıl, genel bir izlenim verecek derecede bir araya getirilip, fotoğrafı çekilebilecek durumda olduğundan, 1997
yılında, depoda temizleme ve eksik yerleri tamamlama çalışması yapıldı. Bu
çalışma, gelecek kampanyada bitirilecektir (Resim: 17).
Kuzey duvarın stuko kaplamalarının yerleştirilmesine yönelik çalış
malara, özellikle malzeme, yöntem gibi sorunlara açıklık getirecek planlamalara başlandı. Bu konuda, mimarlar ve restoratörler birlikte çalıştılar. Stuko
parçaların yerlerine takılması için gerekli olan, paslanmaz, özel malzemenin
sağlanması planlandı.

Zeus

Sunağı

Bergama Sunağı'nın temellerinde kontrol çalışmalarına M. Klinkott
tarafından devam edildi. Mimari parçalar üzerinde çalışan V. Kastner ile iki yardımcı öğrenci çizimlerde büyük ilerleme kaydettiler (Resim: 18). Sunağın etrafında yeni, önemli parçalar hala bulunabiliyordu. Henüz çizilmemiş olan
mimari parçaların miktarı, gelecek yıl da çok sayıda çizimin yapılması gerektiğini göstermektedir.
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Abb. 2: Bau Z, Wiederaufbauplanung, ı. Phase
Resim 2: Z Yapısı, yeniden ayağa kaldırma 1. aşama
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Abb. 3: Bau Z, Wiederaufbauplanung, 2. Phase
Resim 3: Z Yapısı, yeniden ayağa kaldırma 2. aşama
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Abb, 4: Gasse "E", Kanalabdecksteine
Resim 4: "E" sokağı, kanal kapak taşları

Abb. S: Gasse "E", Pflaster mit vielen Buchstaben E (Epsilon)
Resim S: "E" sokağı, çok sayıda E (Epsilon) harfi bulunan döşeme
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Abb. 6: Bau Z, Ostmauer der Terrasse mit verdecktem Wandanker
Resim 6: Z Yapısı, terasın doğu duvarı

Abb, 7: Südostecke der Terrasse, erreichter Bauzustand
Resim 7: Terasın güneydoğu köşesi, inşaatta ulaşılan durum
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Abb. 8: Zugangstreppe zur Terrasse
Resim 8: Teras merdiveni

Abb. 9: Nordmauer von Raum 1, teilweise abgebaut, dahinter die Rückmauer des
Peristatiss-Grabens
Resim 9: 1 no.lu mekanın kuzey duvarı, kısmen yıkılmış, arkada Peristasis-hendeğin
duvarı
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Abb. 10: Raum 1, Aufsetzen des Türgewande-Kapitells
Resim 10:1 no.lu mekan, kapı sövesinin-başlığımnyerine kon-

Abb. 11: Raum 1, Aufsetzen des Türsturzes
Resim 11: 1 no.lu mekan, lentonun yerine konması

Abb. 12: Blick auf die Türen von Raum 1 und 2, erreichter Bauzustand
Resim 12: 1 ve 2 no.lu mekan kapılarına bakış, ulaşılan durum

Abb. 13: Reinigung des Peristasis-Grabens
Resim 13: Peristasis-hendeklerin temizlenmesi
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Abb. 14: Gereinigter Peristasis-Graben
Resim 14:Temizlenmiş Peristasis-hendeği

Abb, ıs: Drainage-Rohr und Kies im Peristasis-Graben
Resim ıs: Peristasis-hendeğinde drenaj borusu ve çakıl

Abb. 16: Blick über Bau Z nach Westen. Erreichter
Bauzustand
Resim 16:Z Yapısından batıya bakış. Ulaşılan ılurum

Abb.17: Stuckpfeiler wahrend der Restaurierung
Resim 17:0narım sırasında stuko payesi

Abb. 18: Vermessungsarbeiten an den architekturteilen
des ZeusaItars
Resim 18: Zeus Sunağı'nın mimari parçalarının
ölçülmesi

109

1996-1997 GÜLPıNAR KAZı ÇALIŞMALARI
Coşkun ÖZGÜNEL *

Tayyar GÜRDAL
1996

Yılı Çalışmaları

Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi adına 1980 yılından beri yürütülmekte olan Gülpınar kazılarına, adı geçen
bakanlığın maddi ve manevi katkılarının yanı sıra diğer kamu kuruluşlarının sağ
ladığı destek ile 12 Temmuz- 5 Eylül 1996 tarihleri arasında devam edilmiştir'.
1996 yılı çalışmalarını; tapınak güneydoğu uzun kenar sondajları, tapınak
yakın çevresi sondajları restorasyon ve koruma çalışmaları, belgeleme-araştır
ma-değerlendirmeçalışmaları olmak üzere beş ana başlıkta toplamak mümkündür.

1) Tapınak Güneydoğu Uzun Kenar Sondajları
1995 yılı restorasyon-çevre düzenleme çalışmaları

sırasında tapınağın
güneydoğu uzun kenarının bir üst kotundaki düzenlemeyle bu alanın kazılabil
me şansı doğmuştır (Plan: 1). Bu yönde yine geçtiğimiz kazı sezonunda geniş
bir sondajla başlatılan çalışmalarda bir tek iç mekanı ortaya çıkarılabilen, duvar
ve taban sıvalarının özelliklerinden dolayı suyla ilgili olabileceği düşünülen bu
yapının (Resim: 1) anlaşılabilmesi amacıyla daha önce açılan sondaj genişleti
lerek ve söz konusu sondajın yanında açılan iki yeni sondajla ikinci bir iç mekana ulaşıldı (Çizim: 1). Yapının duvar ve taban sıvalarının yalıtım amacıyla yapılmış olması, büyük iç mekanın üstten basamaklı bir girişi olması, yine aynı
odanın dış duvarının basınca karşı desteklerımiş olması yapının su depolamak
amacıyla kullanılmış olabileceği savını destekler. Gülpınar Beldesi de günü-

*

Prof.Dr.Çoşkun ÖZGÜNEL,A.Ü.Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi K.Arkeoloji Anabilim Dalı 06100
Sıhhıye/ANKARA

Arş.Gör.TayyarGÜRDAL, A.Ü.Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi K.Arkeoloji Anabilim Dalı 06100
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müzde su ihtiyacını yapının yaklaşık üç metre daha üst kotunda konuşlanmış
olan su deposundan karşılamaktadır.Ayrıca çağdaş su deposunun suyunu toplayan, anakayaya oyularak inşa edilmiş olan ve içerisinde ele geçen M.S. ı. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenebilecek kandilden (Resim: 2) dolayı söz konusu tarihlerden beri işlerliğini koruduğunu bildiğimiz antik su iletim sisteminin varlı
ğı da destekleyicidir. Çalışılan üç alanda da küçük buluntu olarak atılan dolgu
topraktan hiçbir kültür katı oluşturmayacak Osmanlı, Bizans, geç dönem terra
sigillata, yine geç dönem kaba günlük kullanım kaplarından oluşan seramik,
mermer mimari süsleme elemanları parçaları, sütun yivi parçaları, friz parçaları, geç dönem çatı kiremiti parçaları ele geçirildi. Ayıklanan ve temizlenen parçalar etütlük malzeme olarak kazı deposunda korumaya alındı. Ancak yapının
çok büyük olduğu ve tüm tapınak uzun kenarı boyunca uzandığı düşüncesiyle,
sınırlı zaman içerisinde öncelik diğer çalışmalara verilince bu alandaki çalışma
lar önümüzdeki yıllarda devam edilmek üzere bu noktada dondurulmuştur. Küçük buluntuların zamansal bir sıra göstermemesi de çalışmalara ara verilmesinde etkendir.
2) Tapınak Yakın Çevresi Sondajları
ilk olarak 1994 kazı sezonunda tapınak ön cephesinin yaklaşık üç metre
açığında rastlanılan, tapınaktan erken özellikler gösteren ve 1995 sezonunda
kuzeybatı yönünde 100 metre kadar izleyebildiğimiz duvar kalıntısının bizi
ulaştırdığı son noktada, köşe bulmak amacıyla açılan küçük sondajlar sırasında
ortaya çıkan, pişmiş toprak- mermer devşirme plakalardan oluşturulmuş geç dönem tabanın 52 cm. daha alt kotunda yololabileceği düşünülen döşemenin varlığı bizleri bu alanda çalışmaya yönlendiren en önemli etkendi (Resim: 3). Bu
yönde açılan beş sondajla döşemenin yololabileceği kanısı gerçekliğe dönüş
müş oldu (Plan: 1,96/3,4,5,6, 7nolu sondajlar). Açılan bu beş sondajdan sadece bir tanesinde rastlanılan döşeme, eğimi yönlenmesi ve taş işçiliğiyle takip
edilen duvar ile çağdaş özellikler gösteren bir yolla karşı karşıya olduğumuzu
işaret eder (Resim: 4). Bu sondajlarda (96/3-4) maalesef küçük buluntulara dayanan bir tabakalaşmadan bahsetmek mümkün değildir. Çünkü döşemenin üzerine daha geç dönemde pişmiş toprak malzemeyle yapılan su iletim ağları bu
alandaki tabakaları tamamen tahrip etmiştir. Yolun 10 cm. üst kotuna kadar harmanlanmış olarak Geç Hellenistik Dönem'den, yüzyılımıza kadar seramik buluntu, sikke, cam ve mozaik parçaları, jilet, fare kapanı gibi objeler ele geçirilmiştir. Yolun birkaç santimetre üzerinde kesitte de takip edilebilen 1-2 cm. kalınlığındaki bir yangın tabakası mevcuttur. Yolu takip edebilmek amacıyla açı
lan diğer üç sondajda (96/5-6-7) aynı döşemeye ulaşılamamasına rağmen tapı
nak temenos kotuna göre -434 cm. başlangıç noktası olan bu sondajlarda 2 m.
dolgu toprak atıldıktan sonra küçük buluntulara bağlı stratigrafi ile karşılaşıl
ması , bundan sonraki çalışmalara yön göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Bu sondajlardan 5.yüzyıl-4.yüzyıl siyah firnisli Attica seramiğinden Bizans
seramiğine kadar yer alan yelpaze içerisinde çeşitli formlarda seramik parçaları ele geçirilmiştir. Ancak yolun başına ve sonuna ulaşılamamıştır. Gerek az sayıdaki işçi ve buna bağlı olarak yetersiz iş gücü, gerekse çalışılan alanların şa
hıs arazisi olması çalışmaların ilerlemesine, sağlıklı ve kesin bir sonuca ulaşma
ya engelolan etkenlerdir. Buna rağmen tapınaktan daha erken kalıntılar ve seramiğe bağlı statigrafi işaretleri çalışmanın olumlu sonuçları olarak sayılabilir.
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3) Restorasyon ve Koruma Çalışmaları
Kazı öncesi bu başlıktaki çalışmalarda iki amaç belirlenmişti. Amaçlardan biri, tahribata çok açık olan tüf temel bloklarının her beş yılda bir yapılan
temizlik ve sağlamlaştırma işlemi, bir diğeri restorasyon köşesindeki imitasyon
mermer blokların dökümü ve yerlerine konmasıydı. Amaçlardan ilki, hazırlanan
sıvı bir karışımın tüf temel bloklarının içlerine nüfuz edebilecek şekilde püskürtülmesi ile gerçekleştirildi. Tüm tüf basamak temeller ince ince temizlendikten
sonra tatbik edilen sıvı istenilen başarıya ulaşmamızı sağladı. Ancak ana amaçlarımızdan bir diğeri olan imitasyon mermer blokların yapımı ve yerlerine konmaları gerçekleştirilemedi. Bu çalışma için gerekli olan malzeme, kazı başlan
gıcında Kültür ve Tabiat Yarlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale Valiliği II Ozel Idare Müdürlüğü'ne aktarılan ödenekten istenmesine
rağmen, malzemenin tümü türlü bahanelerle ancak kazı bitimine dört gün kala
elimize ulaştırıldı. Böylelikle bu yönde sadece iki tane imitasyon mermer blok
dökülebildi. Onlar da bir önceki sezondan kalan malzemelerle.
4) Çevre Düzenlemesi Çalışmaları
Depo-Müze binasının giriş yönünde ilk projede de yer alan ancak zaman
ve finans yokluğundan gerçekleştirilemeyen bekçi kulübesiyle diğer hizmet binasının inşası gerçekleştirildi. Böylelikle Depo-Müze projesi tamamlanmış oldu. Bu projenin tüm masrafları yukarıda sözü edilen ödenekten zor da olsa, biraz da mücadeleyle karşılanmıştır.
5) Belgeleme-Araştırma-Değerlendirme Çalışmaları
Depo-Müze binasının işlerlik kazanmasıyla 1994 kazı sezonunda yıkılan
eski depo binasının altında kalan tapınağın kuzeydoğu köşesinin rölövesi çıka
rılarak genel plana geçirildi, bu çalışmayla tapınak planı eksiksiz tamamlanmış
oldu.
Tapınağa ait mimari bloklardan tapınak mimarisinin detay çözümlemeleri için oldukça önemli olan parçaların çizimleri yapılarak bu detaylar için restitüsyon çalışması gerçekleştirildi ve bu çalışmalar sırasında birçok mimari detayın çözümlerine ulaşıldı. Bu yöndeki çalışmalar doktora tezi olarak yayın aşa
masındadır.

1997 Yılı Çalışmaları
1997 yılı çalışmalarına 14 Temmuz- 18 Ağustos 1997 tarihleri arasında
devam edilmiştir",
1997 yılı çalışmalarını; tapınak ve yakın çevresi sondajları, restorasyon
ve koruma çalışmaları, belgeleme-araştırma-değerlendirme çalışmaları olmak
üzere üç ana başlıkta toplamak mümkündür.
(2)

Bakanlığı Anıtlar ve Muzeler Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel
Müdürlüğü, Çanakkale Valiliği II Ozel Idare Md., Türk Tarih Kurumu, Doğuş Holding, Çankaya Rotary Kulübü ve Ankara Universitesi 'ne 1997 Gülpınar Kazılarına yaptıkları maddi ve manevi katkı
lardan dolayı teşekkür ederiz.

Kültür

1997 yılı çalışmalarına Kültür Bakanlığı'nı temsilen Çanakkale Müzesi'nden Sayın Ömer Özden kayürütülen çalışmalar aşağıda belirtilen ekiple gerçekleştirilmiştir, ..
Yük. Mimar Restorasyon Uzmanı Fuat Gökçe (O.DT.U. Mimarlık Fakültesi Oğretirn Uyesi),
Araş.Gör. Erhan Oztepe (A.U. D.T.C.P. K.Arkeoloji Anabilim Dalı) , Araş.Gör, Tayyar Gürdal (A.U.
DT.C.P. K.Arkeoloji Anabilim Dalı), Yurdakul Biçer Muhasebe Sorumlusu (Bilkent Universitesi),
Mimar Ataner Koçak, Arkeolog Baki Demirtaş, Hakan Oztaner, A.U. K.Arkeoloji Anabilim Dalı'ndan öğrenci olarak Sultan Soner, Ayşegül Gürgezoğlu, Taylan Yeğenoğlu, M. Burcu Bilir.
tılmıştır. Başkanlığımızda
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1) Tapınak ve

Yakın

Çevresi

Sondajları

Tapınak çevresi sondajları iki alanda yürütülmüştür. İlk alan içerisindeki

açmalar tapınağın ön cephesinden başlayarak güneydoğuya doğru devam eden
şekilde, diğer çalışma alanı da ; tapınağın güneydoğu uzun kenarının bir üst kotunda geçen yıl çalışılan alanın güneyinde yer alan zeytinyağı fabrikasının arkasında kalan tarlada, Gülpınar'ı Behramkale ve Çanakkale'ye bağlayan karayolunun hemen alt kotunda olmak üzere belirlendi. Tapınak sondajları ise opisthodomos içerisinde ve tapınağın kuzeybatı uzun ile kuzeydoğu kısa kenarların
da gerçekleştirildi ( Plan: 1).
i Nolu Sondaj
İlk olarak 1994 kazı sezonunda tapınak ön cephesinin yaklaşık üç metre
açığında rastlanılan, tapınaktan erken özellikler gösteren ve 1995 kazı sezonunda kuzeybatı yönünde 100 metre kadar izieyebildiğimiz bosajlı duvar kalıntısı
nın güneydoğu yönünde devam edip etmediğini, devam ediyorsa boyutlarını ve
sınırlarını saptamaya yönelik olarak 1995/1 numaralı sondajın 2 metre güneydoğusunda 3x4 m. boyutlarında, tapınak temenos kotuna göre -20 cm. kotta çalışmalara başlandı (Plan: 1). -70 cm seviyesine kadar herhangi bir mimari kalıntıya rastlamaksızın, küçük buluntu olarak herhangi bir tabakalaşma göstermeyen terra sigil1ata balık tabağı parçaları, kaba günlük kullanım kap parçaları, Bizans Dönemi kap parçaları, günümüz malzemesi ele geçti. Eldeki malzeme ulaşılan seviyeye kadar akıntıyla gelen bir dolgu tabakasıyla karşı karşıya
olduğumuzu göstermektedir. Anılan tabakanın bitimiyle birlikte bosajlı duvarın
ilk sırasının üst yüzeyi de görülmeye başladı. -70 cm. -140 cm. arasında küçük
buluntular yine karışık olarak; kabaıtmalı kalıp yapımı kase parçaları, siyah firnisli skyphos ve kantharos parçaları, gri monokrom tab ak parçaları, balık tabağı parçaları ele geçti. Bu buluntuların arasında M.O.V. yüzyıla tarihlenebilecek
siyah firnisli çatı kapama kiremiti, tapınağın erken evreleri için ipucu vermesi
bakımından önemlidir. -140 cm. -160 cm. arası yoğun olarak, Hellenistik Dönerrı'e tarihlenen ve unguentarium parçaları, kantharos makara kulpları, balık
tabakları dudak ve kaide parçaları, siyah firnisli skyphos ve kantharos parçalarından oluşan bir tabakaya rastlanmıştır. Bu seviyeden -190 cm. seviyesine kadar moloz taşlı, çok az seramik buluntu veren nispeten sert bir zeminie karşıla
şıldı. - 190 seviyesinden itibaren toprak iyice çamur kıvamında, moloz taşlı ancak bu taşların arasından yine küçük buluntuların yoğunluğu artmaya başladı.
-220 seviyesine kadar yukarıda söz edilen dönem, form ve tip benzerliğinde
parçalar ele geçti. Yine M.O. v. yüzyıla tarihlenen çok kaliteli siyah astar boyalı, üzerinde rozet-kutu meander motifi bulunan, sima parçası veya saçak kiremiti olarak kullanılan pişmiş toprak mimari eleman parçası tapınağın erken dönemdeki varlığını destekler niteliktedir. Bu seviyeden itibaren duvarın temel çukurunu oluşturan 20 cm. genişliğindeki alan dışında anakaya olabileceği düşü
nülen sert bir zeminle karşılaşıldı. Bu seviye aynı zamanda taban suyunun baş
ladığı seviyedir. Suyun içerisinde temel çukurunun bulunduğu alanda -270 cm.
kadar sürdürülen çalışmalar, herhangi bir dönem farkı göstermeyen küçük buluntuların sona ermesi ve taban suyunun çalışmaları iyice güçleştirmesinden
ötürü bu noktada sona erdirildi. Takip ettiğimiz işçiliği ile Geç Klasik-Erken
Hellenistik Dönerrı'e tarihlenen bosajlı duvar; -70 cm.-245 cm. arasında üç sı114

rası görünen yüzey, iki sırası
dır. Ancak olasılıkla deprem

temelolmak üzere toplam beş sıradan oluşmakta
sebebiyle yerinden oynayan temel blokları, duvarın ortasından çökmesine sebeb olmuştur (Resim: 5).
2 Nolu Sonda)
1 numaralı sondajda bosajlı duvarın devam ettiğinin görülmesiyle yine
güneydoğu yönünde devamlılığın kontrolü amacıyla,I ,5xlO,5 metre boyutlarında duvar aksında ve lnolu sondajla aralarında 50 cm. kesit görebilmek için
boşluk bırakılarak çalışmalara başlandı' (Plan: 1).
Tapınak temenos kotuna göre -33cm. seviyesine kadar dolgu toprak kazıl
dı. Ele geçen küçük buluntular; Bizans seramikleri, geç dönem tena sigiIlata
parçaları, tapınak mimari süsleme parçalarından ibaretti. Bu seviyede takip ettiğimiz bosajlı duvarın korunagelen en üst taş sırasıyla karşılaşıldı. Duvarın
199511 nolu sondaj çalışmalarında ortaya çıkarılan kısmının en üst kotuyla aynı seviyede olan bu tek duvar taşından başka, sondaj içerisinde bu sıraya ait konmabilen duvar taşının olmadığı görüldü. Duvar, sondaj içerisinde -167 temel
üst kotundan önce -125 temel üst kotuna daha sonrada -97 temel üst kotuna olmak üzere bir yükseliş gösterir. Bu durum antik dönemlerdeki topografyayı
gözler önüne sermesiyle önemlidir. 97/1 nolu sondaj içerisinde gördüğümüz iki
sıra temel bu sondajda yerini tek sıra temele bırakır. Temel üzerinde yer alması
gereken duvar sıralarının büyük bölümü tahrip edilmiştir (Çizim: 2). Küçük buluntuların stratigrafisi, tipleri, tarihlernesi ve yoğunluğu 9711 nolu sondajla benzerdir. Ancak karşılaştırmayıtapınak temenos kotuna göre değilde duvarın inşa
edilmesine de neden olan dönemin topografyasına göre yapmak gerekir. Bu
yüzden duvarın temel taşlarından başlayarak tabakalaşma 97/1 sondajıyla karşılaştırılmış ve oluşumun benzer olduğu görülmüştür. Duvarın güneydoğuya
doğru yükselerek devam etmesinin dışında bir başka farklılık da; duvarın 97/2
nolu sondaj içerisinde kalan kısmının temel çukurunun temel bloklarından ancak 3-5 cm. daha geniş olması ve tamamen anakayaya oturtulmuş olmasıdır. Bu
sondaj da duvar sıralarının sona ermesi ve anakayaya ulaşılmasıyla sona erdirilmiştir.

3 Nolu Sonda)
1997/ 1 nolu sondajlarda takip ettiğimiz duvarın aynı yönde devam edip
etmediğini görebilmek amacıyla, 97/ 1 nolu sondajın ulaştığı son noktadan 30
metre daha güneydoğusunda ve duvar aksında 3x4 metre boyutlarında açılan
sondajda çalışmalara tapınak temenos kotuna göre +273 cm. kotunda başlandı
(Plan: 1). 1993 yılında onarımı yapılan Osmanlı Çeşmesi'nin merdivenlerinin
hemen önünde yer alan sondajda + 170 cm. seviyesinde geç dönem oldukça niteliksiz temellere rastlandı. Bu seviyeye kadar karışık olarak gelen Osmanlı ve
Bizans seramikleri yerini tabaka oluşturacak biçimde, niteliksiz mimari kalın
tıyla da uyumlu olarak yoğun Osmanlı seramiğine bıraktı. +4 cm. seviyesine
(3)

Bu sondajda sürdürülen çalışmalar restorasyonda kullanılacak malzemelerin gelişine kadar tapınağa
giriş yolunun bozulmaması için, 3 ve 4 numaralı sondajlardaki çalışmaların sona ermesi ile ve restorasyon malzemelerin elimize ulaştırılmasından sonra tamamlanabiImiştir. Uzun açılan sondajda kot
farklılıklarının yanında aksında değiştiği ve duvarın sondaj içerisinde hafif bir dönüş yaptığı saptanmıştır. Bu dönüş eski aksta açılan 3 ve 4 numaralı sondajlarda niye duvara rastlayamadığımızı açık
lar niteliktedir.
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kadar sürdürülen çalışmalar sonucunda + 54 cm. kotunda, daha önceki yıllarda
ki buluntular ışığında M.S. 2. yüzyılda işlerliğini bildiğimiz ve günümüzde de
Gülpınar Beldesi 'nin su ihtiyacı için, büyük bir bölümü işler olmamasına rağ
men kullanılan su iletim sistemine ait kanalın kapak taşlarıyla karşılaşıldı. Taş
lar takip edilen duvara aittir ve devşirme malzeme olarak kullanılmışlardır. Kanal sondaj içerisinde kalan bölümüyle 190 cm. devam eder ve üst kotu + 147 cm.
de bulunan bir havalandırma bacasına sahiptir (Resim: 6). Sondajın bulunduğu
yerde, hem su iletim sisteminin varlığı hem de Osmanlı Çeşmesi 'nin yakınında
olmasından ötürü taban suyunun yüksek olması +4 cm seviyesinde itibaren çalışmaların durdurulması gereğini doğurmuştur. Bu çalışma alanında takip edilen
duvarın in-situ olmayan taşlarından başka hiçbir ize rastlanmamıştır.
4 Nolu Sondaj
1997/3 nolu sondajın 20 metre güneydoğusunda, yine takip edilen bosajlı duvarın aksında, +447cm. kotunda başlayan çalışmalara başlanmış, +400 cm.
seviyesine ulaşılıncaya kadar dolgu toprak içerisinden karışık Bizans, Osmanlı,
geç dönem terra sigillata seramik parçaları seyrek olarak takip edilebilmiştir. Bu
seviyeden itibaren toprak yapısında değişiklik olduğu gözlenmiştir. Sert, killi
toprak +200 seviyesine kadar açma içerisinde ayrılan l x l metrelik alanda
kazılmaya devam edildiğinde kültür izine rastlanamamış ve bu noktada alandaki çalışmalar durdurulmuştur.
5-6-8 Nolu Sondajlar
Tapınak çevresi sondajlarının ikinci çalışma alanı olarak belirlenen 5-6-8
nolu sondajlar tapınağın güneydoğu uzun kenarının bir üst kotunda geçen yıl
çalışılan alanın güneyinde yer alan zeytinyağı fabrikasının arkasında kalan tarlada, Gülpınar'ı Behramkale ve Çanakkale'ye bağlayan karayolunun hemen alt
kotunda olmak üzere belirlendi. 1997/4 sondajında hiçbir kültür izine rastlanmaması Gülpınar 'da günümüze kadar ki çalışmalarda ilk defa karşılaşılan bir
durumdu. Bu yönde ören yerinin üst sınırının belirlenmesine yönelik olarak söz
konusu çalışma alanı oluşturuldu. Her üç sondajda da arazinin eğimiyle ilintili
olmak koşuluyla 50- 100 cm. dolgu toprak sonrasında anakaya ile karşılaşıldı
ve dolgu topraktan ağırlıklı olarak Osmanlı seramiği olmak üzere döküntü seyrek seramik parçaları ele geçti. Bu çalışma alanında hiçbir mimari kalıntıya
rastlanmadı.

7 Nolu Sondaj
Tapınak opisthodomosunda, tüf temel bloklarının arasında kullanılan
taş+toprak dolgunun stratigrafisinin anlaşılabilmesine yönelik çalışmalara
2,5x2,5 metre boyutlarında bir sondajla başlandı. Apolion Smintheus Tapına
ğı' nın temelleri ile Bergama Zeus Altarı 'nın temel yapısındaki paralellik dolgu
stratigrafisinde deaynı olabilir mi sorusuna cevap arayan çalışmalarda, Bergama'daki bir sıra taş üzerine toprak düzeninde devam eden tabakalaşmanın yerine Smintheion' da taşların ve toprağın gelişigüzel bir dolgu oluşturduğu, hatta
temel çalışmalarında sırasında hatalı olan tüf bloklarının da bu dolgu içerisinde
kullanıldığı görüldü.
2) Restorasyon ve Koruma Çalışmaları
1997 kazı sezonunun restorasyon çalışmaları için temel hedef, geçen sezon gerçekleştirilemeyen tapınağın batı köşesindeki çalışmaların son basamağı
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olan imitasyon mermer basamak blokların dökümü ve yerlerine konmasıydı.
Restorasyon çalışmaları, 1989 yılında tapınağın tamamen tahrip olan batı köşe
sinde başlatılmıştı (Resim: 7). Bu yönde yüz adet mermer basamak bloğunun
boyutlarında dökümü ve yerlerine yerleştirilmeleri gerçekleştirildi (Resim: 8).
Böylelikle onbir basamaklı tapınak krepisi de algılanabilir hale getirilmiş oldu.
Basamak bloklarının kısa ön cephedeki yerleştirilmeleri son aşamasını alması
na rağmen uzun kenar için bu yöndeki çalışmalar hem kullanılan malzemenin
tükenmesi hem de kısıtlı çalışma süresi nedeniyle önümüzdeki kazı sezonuna
bırakıldı.

3)

Belgeleme-Araştırma-Değerlendirme Çalışmaları

Tapınağa ait mimari bloklardan tapınak mimarisinin detay çözümlemeleri için oldukça önemli olan parçaların çizimleri yapılarak bu detaylar için restitüsyon çalışması gerçekleştirildi ve bu çalışmalar sırasında birçok mimari detayın çözümlerine ulaşıldı. Bu yöndeki çalışmalar doktora tezi olarak yayın aşa
masındadır. Ayrıca tapınağın tarihlendirilmesinde ve erken evreler için önemli
ipuçları verebilecek olan, tapınak ve yakın çevresi seramik buluntularıyla piş
miş toprak mimari elemanların yayına hazırlanmak üzere tüm belgelerne çalış
maları gerçekleştirildi.
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1997 YILI KLAROS KAZISI
Juliette DE LA GENIERE*

Kazı çalışmalarının yanı sıra,

restorasyon

I.

çalışması

da

Türk yöneticilerin

yanıt beklediği

bir çok

yapılmıştır.

KAZı ÇALIŞMALARI

3 NOLU SEKTÖR (Artemis Sektörü)
MDEVAILLY*
1997 yılı için önerilen ve 1996 yılı Ekim ayında yapılan başvuru isteminde belirtilen programa uygun olarak, üstüste konmuş Artemis sunaklarının (Arkaik ve Hellenistik) yakınındaki iki sondajın genişletilmesi çalışmaları.
3.J/B 97

Laodikeia kaidesinin (kuzeydoğu yönünde) yanında, küçük diktörtgen bir
yapı gün ışığına çıkarıldı. Basit şekilde inşa edilmiş olan bu yapının güneybatı
köşesi önceden biliniyordu. Hellenistik Dönem'e tarihlenen bu yapı, çok farklı
tipte ve önemli bir grup oluşturan (yüz kadar) Hellenistik pişmiş toprak figürirı
ler içeren derin bir çukurun bir bölümünü örtüyordu (Fig. 1,2)
3. I/C 97
1995/1996 yıllarında bulunmuş olan üst üste konmuş Artemis sunakları
nın yakınındaki sondaj güney yönünde genişletildi. Bu sunakların güney köşe
sine yaklaşık 1.50m. uzaklıkta alt kısmı korunmuş bir Kore heykeli bulundu.
Heykel yüksek silindirik bir kaide üzerine oturuyordu. Hemen onun güneyinde
ve bu kaidenin yanında başka kare bir kaide daha ortaya çıkarıldı. Kaidenin
heykelin oturduğu oval deliğinde, kenarları koruyan kurşunun bir bölümü
korunmuştu. 1?59 yılında Louis Robert'in kazı çalışmaları sırasında bulunmuş
olan ve halen ızmir Müzesi'nde sergilenen Kore heykeli ile bu kaide arasında
bir ilişki olup olmadığını saptamak için bir çalışma yapıldı ve sonuçta, bu kaidenin, Roma Dönemi'nde en geç Artemis Sunağı'nın birinci basamağına konmuş olan heykelin orijinal kaidesi olduğu anlaşıldı. Bu heykellerin kaidelerinin
oturma tabanları LO. VI. yüzyıl tabakasına oturmaktadır.

*

Prof. Dr. Juliette DE LA GENIERE, 5 Avenue de Bretteville 92200,
M. DEUVAILLY, Roma Okulu İTALYA
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Nevilly-Sur-Seirıe, FRANSA

SEKTÖR 4.
4. B/C 97.

St. VERGER*

Önerilen program kapsamında Lucullus Anıtı'nın ya da "X kaidesinin"

batısında bir sondaj açıldı. Bu sondajın açılmasındaki amaç 9S/96 kazı dönemlerinde bulunmuş olan yanyana ve üst üste sıralanmış yapıtları daha iyi anlamak
içindi (sondajın ölçüleri, 10m. doğu/batı, Sm. kuzey/güney).

İ.Ö. II. yüzyılın sonunda yürüme yüzeyi olarak kullanılmış olan seviyede,
1996 yılında SOO'ün üzerinde küçük oenokhoe vermiş olan sunu deposunun devamı bulundu.
Biraz aşağıda uzunluğu 16m. yi..aşan, genişliği 4.5Sm. olan önemli bir
anıtın kireçtaşından temeli bulundu. LO. Iv. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen bu
yapı bir portik olabilir mi? Yapının sınırlarını ve fonksiyonunu tanıma açısın
dan, kazının güney yönünde olduğu kadar kuzey yönünde de devamı gereklidir.
Aynı sektörde,birçok küçük onur yazıtlarının kaideleri ve heykel kaideleri gün ışığına çıkarıldı.
N.ŞAHİN

4. G. 97.

N. Şahin, Apollon Sunağı 'nın batı yüzüne ve Polemaios .Anıtı'mn kaidesine ulaşan ideal doğrultuüzerinde ve 1994-96 yıllarında açılmış olan 4. D ve
4. E sondajlarının güneyinebirkaç metre uzaklıkta, 10 m. doğu/batı ve Sm. kuzey/güney yönünde bir sondaj açtı. Amaç, önceki kazıdönemlerinde bulunmuş
olan ve aynı doğrultudakiHellenistik anıtların devam edip etmediğini saptamaya yönelikti.
Sondajın orta bölümünü kaplayan ve İ.Ö. II. yüzyılın sonuna tarihlenen
kuzey/güney yönündekireçtaşındangeniş bir zemin bulundu. Kireçtaşından yapılmış olan bu bant, güney batı/kuzeydoğu yönündeki bir yapının güney duvarında bulunmuş olanyoğun yangın izlerini, büyük taşlarla karışık olarak gelen
büyük ve çok sayıdaki çatı kiremitlerini ve yanıpış odun parçalarını örtüyordu.
Onemli miktarda bantlı, siyah fimisli seramik, Ionia kaseleri ve birkaç figürlü
seramik parçası yapının tarihlenmesini sağlamaktadır. LO. VI. yüzyılın başına
tarihlenen bu yapı, LO. V. yüzyılın başında herhangi bir nedenle gelen yangın
la yıkılmıştır. Bu yapının bir atölye olma olasılığı göz ardı edilemez.
Yapının fonksiyonıinuanlamakiçin, güneye doğru devam etmek gerekecek.
il.RESTORASYONLAR
GELEONTESLJ~kSTELi

1995 yılı Eylül ayında bulunduğu tarihten beri, kaidesi ile korunmuşola
bulunmuş bu mükemmel yazıtlı stel (yaklaşık bir ton ağırlığında) yerinden
kaldırılamamıştı. Restoratris R. de Cointet'den, bu önemli eserin risksiz şekilde
rak

*

Yrd.Doç. St. VERGER, Dijon Üniversitesi, FRANSA
Doç. N.ŞAHİN, Ege Üniversitesi, İZMİR
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taşınmasını sağlayacak

olan tahta kasanın yapımından önce, mermer eser üzerindeki çatlakların onarılmasını ve temizlenmesini istedim. Şimdi bu stel Selçuk
Müzesi 'nde sergilenmektedir.
R. de Cointet aynı zamanda 1995 yılında bulunmuş olan (şimdi Selçuk
Müzesi 'nde) iki Kuros heykelini özenle temizledi. Heykeller üzerinde oluşmuş
olan kalker patina temizlendi ve yüzeyde oluşmuş pürüzler kayboldu.
Restoratör E. Desroches, Menippos Sütunu'nun tamburIarı ile ilişkili
çalışmayı tamamladı. Daha sonra, P. Varene tarafından yapılmış özenli ve dikkatli çalışmanın sonuçlarına göre, anıtın anastylosu gerçekleştirildi.
Restoratör Michel Bourbon Profesör Jean Marcade ile beraber, Apolion
Tapınağı'nın anıtsal heykellerinin büyük parçalarının mulajlarını yerleştirdiler.
Türk yöneticilere önermiş olduğum gibi, Apolion, Artemis ve Leto'nun heykelleri (mulaj), Apolion Tapınağı'nın otuz metre kadar batısında ve doğuya doğru
yani sunağa bakar şekilde duruyorlar. Bu mulajların oturma tabanları, Antik
Dönem' de tapınağın cellasının gerisinde duran heykellerin, orijinaloturma
taban seviyeleri ile aynıdır. Kaybolmuş başlar dışında, yükseklikleri 6.50 m.
ci varındadır.
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Fig. 2: HelIenistik figür
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Fig. 3: Sondaj 3.11 C.97

Fig. 4: Sextus Apellius ve Menippos sütunlarının restorasyonu
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XANTHOS LETOON 1997 KAZı RAPORU
Jacques DES COURTILS*
Didier LARGCHE

Türk yetkililerin talebi üzerine, 1997 kazı döneminde Xanthos-Letoon
Fransız ekibi iki gruba ayrıldı. Xanthos antik şehri Jacques des Courtils sorumluğunda kalırken, Letoon örenyeri Didier Laroche tarafından üstlenildi. Kazı,
daha önceki yıllarda olduğu gibi, Dışişleri Bakanlığı ile CNRS tarafından finanse edildi. Çalışma iznini verenAnıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne çok teşekkür etmek istiyoruz. Xanthos kazısı, J. des Courtils..yöntiminde, Antalya
Müze Müdürü Sn Metin Pehlivaner, Sn. Akan Atilla, Sn. Unal Çınar ve Sn. Ferhan Büyükyörük'ün işbirliğiyle 6 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında gerçekliş
tİ. Mimar Hande Canbilen ile J .-E Bernard ören yerini değerlendirme çalışma
sı ile restorasyon projeleri gerçekleştirdiler.

1) Sur ile ilgili Çalışmalar, "Batı 3" Sondajı (Resim: 1)
1992 yılında J. des Courtils ile Th. Marksteiner tarafından başlatılan sur
etüt programı, 1997 kazı döneminde kentin batı surları bölgesinde sondaj çalış
maları ile devam edildi. Amaç, 1995 yılında keşfedilen batı surlarının iç kısmın
da bulunan kulenin ortaya çıkarılması idi. Bu kulenin görülen kısmı Bizans Dönemi'ne aittir. Ilk aşama olarak kulenin dış yamacırıı açığa çıkardık. Bu da bize, yer yüzeyinin fazla derininde olmayan kaya temelini bulmamızı sağladı. Kulenin kuzeybatı köşesinde bulunan duvar tamamen yıkılmış durumda. Bununla
ilgili araştırmalar daha ileri aşamaya götürülemedi.
Sondaj alanın kuzey kısmında, geç döneme ait seramik parçaları içeren
toprak ve taştan oluşan dolgu kazıldı. Doldurulan çukur muhtemelen kulenin
kuzey duvarının çökmesine sebebiyet verdi. Bu çukurda yapımına özen gösterilmemiş kuzey ve güney yönlerine bakan iki duvar ortaya çıktı.
1995 yılında kulenin köşesinin iç kısmında sondaj yapılmıştı, bu sene
sondaj daha geniş bir alana uygulandı.Arazinin yamaç olmasından dolayı çeşit
li seramik parçaları bulundu. Stratigrafi belirleme olanağı olmadı. Bir vazonun
tüm parçalarının bulunması malzemelerin bir bölümünün yerlerinde olmuş olabileceğini akla getiriyor. Bu bölgenin batı uzantısında daha kuzeyde bulunan iki
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duvardan birinin güney uzantısını ve aynı zamanda kulenin güney duvarının iç
kısmını belirledik. Söz konusu duvar geç döneme ait bir terasa destek duvarı iş
levi görmüş. Bu teras, primitif kulenin güney duvarıyla aynı sıra halinde, bir
destek duvarıyla doğuya doğru kuleninde sınırlarını aşarak uzanmakta.
Sondaj alanının batı kısmında yapılan kesit taş zemin, üzerine serilmiş
toprak zeminin varlığını ortaya koydu. Bu zemin kulenin iç kısmına kadar uzanıyor fakat bu kulenin kuzey duvarının altından geçiyor. Tahrihlendirme yapabilmek için zeminin altına sondaj yapıldı. Bu sondaj çalışmasının sonuçları şu
şekilde özetlenebilir: 1995 yılında keşfedilen ve o zaman bir kule olarak yorumlanan yapı hakikaten bu katagoriye giren bir yapıdır. Kulenin burada bulunma
sebebine gelince, surun ikinci olan kapıyı savunma amacıyla yapılmıştır. Kule,
tarihi halen saptanamayan geç bir dönemde çukur açma esnasındayıkılmıştır.
Kulenin yapılış tarihi, üzerine kuzey kule duvarının inşa edildiği ı. O. v. yüzyı
lın ortasından sonraki dönem olabilir.
B. Yener (Viyana), kazı deposunda bulunan ve 95-97 sur sondajları sonucu ortaya çıkarılan seramiklerin etüdüne başladı.

2) Roma

Agorasının

Temizlik ve

Kazısı

Ören yerinin restorasyon ve temizlik programına uygun olarak 1995 yı
bölgesinde başlatılan çalışmalar bu yıl agoranın diğer bölgelerinde yürütüldü: Yani doğu giriş tarafı ve orta kısım. Agoranın ortasında
yığılı olan ve görüntüyü etkileyen günümüzden olan molozları temizledik. Agorayı çevreleyen Roma Dönemi portikoya ait hacimsel parçaları düzene koyduk
(Resim: 2).
Agoranın güney kısmında, yine Roma Dönemi portikolarına ait parçalardan oluşturulmuş küçük dikdörtgen bir çevrinti ortaya çıkardık. Bu yapı portikoya ait yan yana diziimiş arşitrav ve korrıiş bloklarından doğu yönünden destek alıp kabaca kuzey güneye bakmakta, sütunların devrilmesinden sonra yön
konusunu fazla dikkate almaksızın agoranın doğu stilobatının üzerine inşa edilmiş. Ayrıca bu yapının konumu sanki eski agoranın doğu alanını kapatırcasına
tasarlanmış. Yapı, portikolar yıkıldıktan sonra ve de agora anıtsal girişin bulunduğu tarafından eski agora merkezine girişi kapatacak şekilde yapılmış.
Eski agoranın kuzey ve doğu kısımları geç döneme ait duvar ve çevrintilerle kaplandiğını açıkça görüyoruz. Bu da aklımıza bu yapıların barınma ile ilgili bir bağlantı sorusuna aklımızı getiriyor (18. yüzyılda Rodos'tan göç eden ailelerin buraya yerleşmiş olabilecekleri sorusu?) (Resim: 3).
lında agoranın kuzey

3) Roma Agorasının Bizans Dönemine Ait Seviyeleri
Antik şehrin bu bölgesinde başlatılan temizlikler, 1955-56 yıllarında H.
Metzger ve Ch. Delvoye tarafından kazılan küçük kilisenin ve buna bağlı dini
yapıların ortaya çıkarılmasını sağladı (Resim: 4). Bu yapı bir absid, iki yan absid ve bir nartekse sahip. Meydanın güney portikosu boyunca inşa edilmiş ve
kuzey yönünde üç oda ile tamamlanıyor. Şapelin doğu yönünde bulunan odada
çok tahrip olmuş mozaik kalıntılarını ve yan absid ile ana absidin yakınındaki,
mermer kaplamalar yer yer görülmekte.
Daha önce kazılmış olan 15 adet mezarın tek başlarına mezar olmadıkla
rını fakat bu sene yapılan tespitlere göre toplam 57 birime ulaştıkları ve de bir
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nekropole ait olduklarını ortaya koyar (Resim: 5). Bu mezarların bir kısmı kiliseninkullanımından sonraki dönemlere aittir. Bu nekropolü tarihlendirrnek güçtür; çünkü bu yıl sadece yağmalanmaya en müsait olan mezarları kazdık. Bu
mezarların üçünde bronz ve demir takılar bulundu (küpeler, haçlar hatta bir yüzük). Buluntular, Vi. yüzyılın sonu ve VII. yüzyılolarak tarihlendirilen Palmyre Hazinesiyle bir yakınlık sergiliyor.
Bu küçük kilisenin orta bölümün kuzey duvarının titizlikle temizlenmesi
başka bir alana açılan merkezi direkli kapının ortaya çıkmasını sağladı. Böylece kilisenin kapladığı alan sadece agoranın güneybatı bölgesiyle sınırlanmayıp
henüz kazılmamış olan kuzey bölgesine taşrnakta. Burada bir absid daha bulunmakta bu da ilk bahsettiğimiz kiliseden daha büyük ve henüz kazılmamıştır.
Belirtmiş olduğumuz mezarlar arasında diğerlerine göre daha eski olan
HeIIenistik Dönem' e ait olup fakat içi boş olan bir mezar bulundu: Bu mezar P.
Demargne tarafından kazılan ve birkaç metre daha güneyde ve aynı yer seviyesinde bulunan mezarlara çok benzemekte.
Bu buluş antik Xanthos şehrinin yerleşimi konusundaki bilgilerimize
önemli katkıda bulunmakta. Roma Agorası'nın kuzey bölgesinde 1995 yılında
yapılan sondajlara göre Severus imparatorlardan önceki dönemlere ait hiçbir
şey bulunamamıştı. Fakat LO. 5 yüzyıla ait olan yazıtlı obeliskin yazıları yapı
nın "agoranın temenosuna" inşa edildiğini belirtmekte. Böylece agoranın güneybatısında Hellenistik Dönem'e ait mezarın bulunuşu, Harpi anıtından yazıt
lı obelisk'e kadar uzanan bölgenin Roma Dönemi öncesinde nekropol olarak
kullanıldığını ve daha sonra buranın III. yüzyılda agora olarak tekrar düzenlendiğini ortaya koyuyor. Yazıtlı obseliskte belirtilen agoradan iz yok. HeIIenistik
Dönem'in başlarında nekropol olarak değişikliğe uğramış olabilir mi? Belki de
sözü edilen agora küçük bir yer olup yazıtlı obeliskin güneyinde değil fakat kuzey veya doğu bölgesinde olabilir. Bu bölgeler henüz kazılmadığı için sorumuz
şimdilik cevapsız kalıyor.

4) Likya Akropolü
A.M. Maniere Levôque Likya akropolünün Erken Bizans Dönemi'ne ait
büyük konağın peristilinin kuzey kısmında iki kesit gerçekleştirdi (Resim: 6).
Yakın tarihe ait molozların altından seramik parçaları, tuğla, tegulae, bir kanalizasyon çukuru, harç ve boyalı sıva parçaları gün ışığına çıkarıldı. Seramiğe
göre, akropolün batısında bulunan ve daha geç bir döneme ait olan evin en azın
dan Ls. 13. yüzyıla kadar kullanılmış olduğunu görüyoruz. Diğer yandan bu yapının duvar örgüsünun ve çeşitli süslemelerin etüt çalışmalarına devam edildi
ve tamamlandı. Oren yerinin genel topoğrafik rölövesi M.G. Froidevaux ve P.
LebouteiIler tarfından yapıldı.
5) Büyük Bizans Baziilkasının Sondajları
Mozaik restorasyonu çalışmaları esnasında bazilikanın güney nefinde,
geç döneme ait mezarlar bulundu. Bunlar düzenli bir şekilde kazıldı fakat hiçbir sonuç vermedi. Bu çalışma güney nefin iki aşama geçirdiğini gösterdi. Binanın yapımından birkaç yıl sonra V. yüzyılda meydana gelen depremle ilk olarak yapılan mozaikle kaplı zemin harab oldu ve geriye kalan mozaikler şu anda
görülen mozaiklerin altında yok oldular. Yapılan sondajlarla kazı çalışmalarının
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aşamasına gelindi. Şu
lıklarını sürdürmektedir.

son

anda da Prof. Dr. Sodini bazilika ile ilgili

yayın hazır

Bu yıl da mozaiklerin düzenli olarak restorasyon programına devam edildi.
1995 yılında yerinden alınan mozaik panoları yerlerine yerleştirildi (Resim: 7).
Bu bazilikanın mozaikleri tamamen restore edilmiş sayılır.
6) Letoon 'daki Kazı ve Etütler
Fethiye Müzesi Müdürü Sn. İbrahim Malkoç'un yardımlarıyla, D. Laroche 1997'de ilk kazı ve restorasyon çalışmalarını yürüttü. Kazı ağustos ayında ve
Fethiye Müzesi 'nden Sayın Orhan Köse ve Hüseyin Köktürk'ün yardımlarıyla
yürütüldü.
En önemli çalışma J .Ch. Moretti'nin yönetimindeki tiyatro kazı çalış
malarından ibaret. Alt basamakların üç metreye varan alüvyonla kaplı olan orkestranın kuzey yarısının kazma işlemine devam edildi. Bu çalışma tiyatronun
yıkılmasıyla ilgili tarihin oluşturulmasını sağladı. Görülen o ki alüviyon
aşamalı olarak orkestranın dördüncü basamakta düzensiz bir şekilde sahne
binasına ait çok sayıda işlenmiş bloklar bulundu (Resim: 8). 1995 yılında belirlenen fakat kazılmayan yerin artık ortaya çıkarılan mimari öğelerin etüdüyle
sahne binası incelenebilecek.
Artemis Tapınağı'nın önünde yapılan bir sondaj sonucu Korint başlığın
dan bir parça bulundu. Bu küçük parça çok önemli çünkü bugüne kadar bilinmeyen şeyin ise tapınağın Korint düzeninde olduğudur.
Bir ören yerinin düzenleme projesinin ilk aşaması olan mimari ögelerin
düzene konulması ve temizlik işlerine başladılar. Çalışma daha çok Dorik
düzenindeki Apollon Tapınağı'nda yoğunlaştı. Krepise ait bir kaç blok yerlerine
yerleştirildi (Resim: 9).
Temizlik çalışmaları esnasında Ls. 1. yüzyılda Xanthos'ta doğan ve daha
sonra ilk Likyalı Roma senatorü olan Marcus Arruntius'un mesleki hayatı ile ilgili bilgiler içeren yazıt parçası bulunmuştur.
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Resim: 1

Resim: 2

Resim: 3
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Resim: 4

Resim: 5

Resim: 6
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Resim: 7

Resim: 8

Resim: 9
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BERICHT DER GRABUNGSKAMPAGNE IN
LIMYRA 1997
Jürgen BORCHARDT*

Die Kampagne dauerte vom 18. August bis zum 26. September 1997.
Der Dank des Grabungsleiters gilt den Archaologen: Herrn H. Alanyalı,
Frau Mag. Ch. Bleier, Herrn Dr. A. Konecny, Frau Dr. Z. Kuban, Frau Mag. B.
Marksteiner, Herrn Dr. Th. Marksteiner, Frau Dr . A. Pekridou, Frau Dr. E.
ReuB, Herrn Mag.P.Ruggendorfer, Frau Dr. J. Vroom, Frau A. Wetzer; den
Byzantinisten: Frau Dr. S. Möllers, Herrn Prof. Dr. U. Peschlow; dem
Epigraphiker Prof. Dr. M. Wörrle; dem Numismatiker Herrn Dr. J. Gorecki;
den Architekten und Bauforschern: Frau H.Canbilen, Herrn Dipl.Ing. C. Menz,
Frau Dipl.Ing. L. Mühlbauer, Herrn DipI. Ing. K. Schulz, Herrn Dr. G. Stanzl;
dem Metallurgen S. Şişmanoğlu; dem Geodaterı: Herrn S. Atasü; den
Restauratoren: Herrn F. Biedermann, Frau Dr. C. Bohlmann, Herrn E. Frank,
Frau E. Hausegger, Herrn M. Kristian; den Graphikern: Frau Dr. B. Borchhardt,
Herrn R. Jurtitsch sowie dem Photographen Herrn N. GaiI.
Für die gute Zusammenarbeit gilt mein herzlicher Dank dem
Regierungsvertreter Herrn Murat Süslü.
Die Durchführung der Kampagne wurde ermöglicht dank der
Genehmigung durch die Generaldirektion für Bauten und Museen im
Kulturministerium in Ankara.
Im Namen aller Mitarbeiter danke ich dem Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Wien, für die groBzügige Unterstützung. Herzlicher
Dank gi~~ auch Herrn Ing. Peter Glass von der Geodimeter Handelsgesellschaft
für das Uberlassen geodatischer Gerare.
Vorarbeiten zur Drucklegung des Bandes "Die Nekropolen von Limyra"
innerhalb der Reihe "Forschungen in Limyra"
1. BORCHHARDT
Die Ergebnisse der langjahrigen Forschungen in den Nekropolen von
Limyra werden zum Druck vorbereitet. Band I wird die Bauhistorischen Unter*

Prof.Dr.Jürgen BORCHARDT, Institut für Klassische Archaologie , Urıiversitat Wien, Franz KleinGasse I,A-I 190 Wien.
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suchungen von Frau Dr. Zeynep Kuban enthalten mit einer Forschungsgeschichte, typologischen Analysen sowie Kapiteln zur technischen Bearbeitung
und der Bestimmung fremder Einflüsse. Das anschlieBende Kapitel der epigraphischen Untersuchungen wird von Herm Prof. Dr. G. Neumann zu den lykischen lnschriften und von Herrn Prof. Dr. M. Wörrle zu den griechischen Grabinschriften verfaBt. Der Band schlieBt mit den kunsthistorischen Untersuchungen zu den Grabreliefs. Die ikonographischenAnalysen und die Studien zur Realienkunde legt Frau Dr. A. Pekridou-Gorecki vol', die stilistisehen Beobachtungen und hermeneutischen Versuche faBt J. Borchhardt zusammen. Von allen Bearbeiterrı wird das SchluBkapitel zum Totenkult gemeinsam verfaBt.
Band II wird den Katalog enthalten, der nach dem gleichen Strukturprinzip (Architektur, Epigraphik und Kunst) samıliche Grabanlagen getrennt nach
den Nekropolen der Stadt Ost-Nekropole (Nekropole lll), West-Nekropole
(Nekropole II) und Süd-Nekropole (Nekropole Vi) (West-Ost-Südnekropole)
und der Chora (Finike, Asarönü, Delicedere, Nekropole I, LV und V). Ein Matrixsystem wird es erlauben, die Informationen zu jedem Grab synoptisch kompatibel zu machen. Die Typologie ist so festgelegt worden, daB sie auch der Erforschung des Materials in anderen Nekropolen Lykiens dienen kann.
Band III dokumentiert ebenfalls nach demselben Strukturprinzip photographisch alle Grabanlagen der Stadt und der Chora.

Die Grabungen in der byzantinischen Oststadt von Limyra
H. S. ALANYALı

P. RUGGENDORFER
In der Kampagne 1997 wurde die Arbeiten im Bereich der StraBenkreuzung südlich der Basis mit den Inschriften des Aetios und des Flavius Theodosius fortgesetzt. Neben der Saulenstraüe und der Ost- WeststraBe bindet an dieser Stelle ein weiterer, von der Bischofskirche bzw. vielleicht auch vom Theater kommender StraBenzug von NO in die Kreuzung einı. Von diesem waren
bereits der Südstylobat und ca. 3,70 m des gepflasterten StraBenkörpers angeschnitten worden, seine genaue Breite und die Lage des Nordstylobats konnte aber aufgrund eines spater im Kreuzungsbereich errichteten Gebaudes noch
nicht eruiert werden>, Um Hinweise zur Klarung dieser offenen Fragen und zur
Erstreckung des Einbaus gewinnen zu können, wurde das Gelande im NO des
Gebaudes (SO 22) sondiert.
Soweit bekannt, bestand das Gebaude aus zwei Raumen, wobei der westliche über eine Exedra, der - offenbar nachtraglich angesetzte - östliche über eine besonders aufwendige Innenraumgestaltung mit qualitatvoller marmorner
Bauornamentik verfügte. Eine entlang des Oststylobats der Saulenstrafse verlaufende Wasserleitung sowie mehrere Tonrohrfragmente und Verbindungsmuffen aus Kalkstein deuten eine Bestimmung des Gebaudes als öffentlicher Brunnen ans. Diese Identifizierung erfuhr durch den Befund in SO 22 weitere
(1)

(2)
(3)

H.S. Alanyalı - A. Pülz - P. Ruggendorfer, ÖJIı 66,1997 Beibl. 374 ff. Abb. 21.
- Ruggendorfer a. O. 382 Abb. 23.
A. Pülz - P. Ruggendorfer in: 19. Kazı Sonuçları Toplantısı (LDr.), in der Folge wird
für den KongreBbericht Kazı Sonuçları Toplantısı die Abkürzung KST verwendet.

Alanyalı - Pülz
H.S. Alanyalı -

140

Bestatigung, Vor der freigelegten Ostmauer des östlichen Nebenraumes verlauft
ein Kanal, der ehemals mit dürmen Marmorplatten gedeckt war und dessen
Boden durch flache, horizontal verlegte Ziegel gebildet wird (Abb.1). Er
erıtwasserte den Raum gegen Süden hin, wie eine Wasserleitungsmuffe in der
südlichen AuBenwand des Raumes bezeugt. Diese ist derart in den
Mauerverband eingesetzt, daB ihre Offnung einen DurchlaB durch die Mauer
bildet. Eine Verbindung dieses Kanals mit der Wasserleitung entlang des
Oststylobats ist zwar, da beide der Frischwasserversorgung dienten, naheliegerıd, konnte aber bislang noch nicht nachgewiesen werden. Feststeht, daB
die Wasserleitung parallel zur Saulenstrafie bis an die Inschriftenblöcke des
Aetios und des Flavius Theodosius heran- und dann in Richtung auf den Kanal
im Innenraum des Gebaudes um diese herumgeführt wird. Vor der nördlichen
AuBenmauer des Baus verlieren sich jedoch die Reste dieser Leitung, sodaB
deren weiterer Verlauf ebenso wie die Stelle, an der sie die Mauer in den
Innenraum durchstoBen hat, unklar bleiben.
Sowohl im als auch vor dem Gebaude wurden zwei FuBbodenniveaus
festgestellt. Dieser Befund laBt sich besonders klar im Bereich nördlich des
Gebaudes nachvollziehen. Der untere Boden besteht aus rechteckigen
Marmorplatten und ist in eine Mörtelpackung, die mit feinem Ziegelsplitt vermengt İst, verlegt. Ein dünnes Mörtelband trennt diesen vom darüberliegenden
Boden, der aus Ziegeln von unterschiedlichem Format und variierender Starke
gebildet ist und dessen Niveau mit dem der Oberkante des Oststylobats der
Saulenstrafie korrespondiert. Wie die Verlegefugen deutlich zeigen, nimmt
bereits der tieferliegende Marmorplattenbelag Rücksicht auf den Verlauf der
Wasserleitung vor der Nordmauer des Gebaudes und kann daher nur entweder
gleichzeitig oder spater an diese herangesetzt worden sein. Das Niveau dieses
Bodens liegt noch um ca. 15 cm. über dem des Südstylobats der zur
Bischofskirche führenden StraBe, sodaB erst nach dem Abheben der
Marmorplatten İn der rıachsten Kampagne die Arbeiten zur Auffindung des
Nordstylobats fortgesetzt werden können.
Die Grabung in der SO 20 hatte die weitere Freilegung des 1996 teilweise
aufgedeckten Mosaikes zum ZieL. Auf einer Flache von ca. 5 x 3,5 m. fand sich
die Fortsetzung des Ornaments, das aus einem Gittersystem mit groBen
Kreuzen, qie, wie auch die quadratischen Zwischenraume, geometrisch dekoriert waren (Abb. 2)4. Das Mosaik wurde im Westen durch den Oststylobat der
StraBe, die entlang der Westseite des sog. Bischofspalastes verlief>, begrenzt. In
Höhe der südlichen AuBenwand des Palastes endete das Mosaikfeld vor einem
'Durchgang' mit einer Breite von 1,6m. Anstelle einer Türschwelle fand sich
allerdings ein weiterer Mosaikboden mit deutlich differenzierter Motivik. Die
freigelegten Arısatze stilisierter Blatter lassen aufgrund ihrer Ausrichtung auf
eine Rundung - wohl auf einen Halbkreis - schlieBen. Vielleicht ist hier also
nicht mit einer Türe, sondem mit einer sich nach Norden öffnenden Apsis zu
rechnen, die als südlicher AbschluB eines gangartigens Raumes vor dem
Bischofspalast diente. Zwei Saulenpostarnente im Nordprofil der SO 20
(4)
(5)

Vgl. dazu H.S. Alanyalı - A. Pülz - P. Ruggendorfer in: J. Borchhardt und Mitarbeiter, XXX, ÖJH
66, 1997 Beib!. 379 f. mit Abb. 22.
Siehe dies., «o. 378.
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beweisen, daB diese Raumlichkeit von Norden zu betreten gewesen sein muB.
Die Westwand dürfte nicht als Porticus gestaltet, sondem abgemauert gewesen
seins. Im Zuge der Arbeiten wurde auch ein GroBteil der westlichen AuBenwand
des Episkopeions freigelegt, an die sich der Mosaikboden heranschob (Abb. 3).
Ihr Mauerwerk ist auffallend inhomogen und zeigt eine deutliche Absetzung des
ca. 2 m. breiten südwestlichen 'Eckpfeilers'? von der übrigen Wand: ersterer
weist in seinen unteren Scharen groBe Steinblöcke auf, wahrend die durch eine
Fuge abgesetzte Wand hier lediglich kleine Bruchsteine aufweist. AuBerdem
findet sich in dieser ein dreilagiger ZiegeldurchschuB, wahrerıd im 'Eckpfeiler'
nur zwei Ziegelreihen Verwendung fanden.

Der Survey auf dem Banda Tepesi
A.KONECNY
B. MARKSTEINER
T. MARKSTEINER
Wahrerıd der Kampagne 1997 wurde der Field-Survey im Gebiet des
Bonda Tepesi fortgesetzts. Gegenstand der Arbeiten war in erster Linie die
Fertigstellung der 1996 begonnenen Dokumentation der groBen Ruinenstatte
von Bonda Harabesi. Nachdem wahrerıd der vorigen Kampagne der Zentralund Südbereich der Siedlung bearbeitet worden war, richtete sich un sere
Aufmerksamkeit auf den Ostbereich und die dort vorgelagerten Nekropolen.
Zusatzlich konnten eine kleine, weniger als 1 km. südöstlich von BondaHarabesi gelegene Siedlung, die auf einer von der lokalen Bevölkerung
Altıağaç genannten Hügelkuppe liegt, und eine gehöftartige Struktur auf dem
Sattel nördlich von Altıağaç aufgenommen und dokumentiert werden.
Der im Vorjahr gewonnene Eindruck von der Zeitspanne, über welche
sich die Besiedlung von Bonda Harabeleri erstreckte, hat sich verfestigt. Die
frühesterı Bauten der Siedlung lassen sich in die Zeit des Hellenismus datieren.
Neben der agglutinierenden Befestigung auf der höchsten Kuppe finden sich in
der Siedlung zahlreiche in Hausteintechnik errichtete Gebaude, die jedoch
zumeist von spateren Bauaktivitaten in Mitleidenschaft gezegen wurden.
Wahrend der Kaiserzeit und in der Spatantike erfuhr die Siedlungstatigkeit
einen betrachtlichen Aufschwung. Dies laBt sich an Hausern mit den für diese
Zeitstellung typischen stilistisehen und technischen Merkmalen ebenso ablesen,
wie an der bedeutenden Anzahl von meist einfach gestalteten
Giebelsarkophagen in den Nekropolen (Abb. 4). Am Hang oberhalb der
siidlichen Kirche liegt ein Gebaude mit vorgelagertem Hof und porticusartiger
Fassadengestaltung, das wohl dem öffentlichen Bereich zugeordnet werden
darf. In dessen weiterer Umgebung konnte auch eine auffallige Haufung von
Inschriften und qualitatvollen , zumeist in Wiederverwendung oder in

(6)
(7)
(8)

Letzte Klarheit sollen die Grabungen in der Kampagne 1998 bringen.
Wie es scheint, dürften die Gebaudeecken zuerst errichtet worden sein bevor man die Wande aufzog.
Vgl. Vorberichte in XVI. KST 1994, il (1995) ?-37 f.; XVII. KST 1995, IL (1996) 146 f.; XVIII. Kazı
Sonuçları Toplantısı 1996, IL (1997) 173 ff.;
66, 1997 Beiblatt 390-397; A. Pülz, Mitteilungen
tur christlicheıı Archaologie 1, 1995,60 ff.

ou.
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Versturzlage befindlichen Arclıitekturgliedern festgestellt werden, sodaB
wahrend der Kaiserzeit in diesem Bereich wohl das Siedlungszentrum zu
lokalisieren sein dürfte. Die gröBte Ausdehnung scheint Bonda Harabeleri
allerdings wahrend des 5. und des 6. Jhs. n. Chr. besessen zu haben. Zwei in der
Siedlung gelegene Kirchen über besilikalem Grundrif weisen eine durch einige
Fragmente von einst reieher Bauornamentik İn diese Zeitspanne datierbare
Benutzungsphase auf. Die Wiederherstellung der befestigten Anlage auf der
Kuppe, deren Nordflanke İn kleinteiligem Mörtelmauerwerk nnter reichlicher
Verwendung von Spolien erneuert wurde, dürfte ebenso in diese Zeit fallen, wie
bedentende Bautatigkeit, die sich über die gesamte Siedlııng erstreekte und
deren Grenzen naeh Süden vorsehob.
Die Siedlung von Altıağaç Iiegt auf einem Hügel sttdwestlich von Bonda
Harabeleri. Die Hügelkuppe wird von einer etwa 200 ını umfassenden Anlage
auf schragviereckigem GrundriB eingenommen, dererı groBbloekiges, binderloses Mauerwerk sich İn die Zeit der Klassik datieren laBt. Um dieserı festen
Kernbau erstreckt siclı über mehrere tausend Quadratmeter lockere Besiedlung
İn teilweise sehr schleehtem Erhaltungszustand. Das Mauerwerk dieser wohl als
Gehöfte zu interpretierenden Terrassenbauten datiert ebenfalls in klassische
Zeİt. Da im Bereich der Siedlııng jeder Hinweis auf spatere Bautatigkeit fehlt,
dürfte der Platz in hellenistischer Zeit aufgegeben worden sein. Allcine das
Bruchstück eines jener typisehen kalottenförmigen Mahlsteine , die in Trapeta
Verwerıdung fanden, könnte als Zeııgnis für die Nachnutzung ciniger Gebaude
gedeutet werden. Das Material bestatigt den 1996 gewonnenen Eindruck, daB
ın der Umgebung von Banda Harabeleri wahrend des 4.1h. mehrere kleinere
Siedlungen florierten, die etwa zu Beginn des Hellenismus verlassen wurden.
Ihre Einwohnerschaft scheint sieh in Banda Harabesi niedergelassen und rund
um das neugegründete Kastron ein über mehrere Jahrhunderte hinweg blühendes Doıf erriehtet zu haben.
Wie die Mauertechnik und ein in einen Türsturz eingetİeftes
Kreuzzeichen zu erschliessen erlauben, datiert ein hangabwarts der klassischen
Siedlung gelegenes Gehöft, welches aus Hauptbau, vorgelagertem Hof und
Nebenbauten besteht, in nachantike Zeit.
In einem Gelandesattel nördlich von Altıağaç befindet sich ein stark zerstörter Baubefund, wohl ein aus Hauptbau und Nebenbaııten bestehendes
Gehöft, welehes in klassischer Zeit errichtet worden sein düıfte.

The Late Roman - Early Byzantine Finds From The
Eastern Cil)' of Limyra

Excavaılons

at the

J. VROOM

At the request of the Instİtute for Classical Areheology at the University
of Vienna, i started in 1997 with the diagnosis, documentatİon and dating of the
Post-Classical pottery fragments excavated İn the Eastern part of the large urban
site of Limyra. The sherds originated from exeavation pits SO 16, 17, 18/47,8,9, i 911-2 and 20/1-2 and were dug up in the years between 1993 and 19969 •
(9)

See for morc dctails about this exeavation P. Ruggendorfer in: XVI. KST 1994, il (1995) 233 LT.; A.
Pülz - P. Ruggendorfer, Milt. eur Christl. Arclıaoolgie ı, 1995,66 ff.
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The pottery turned out to be mainly from the Late Roman - Early
Byzantine period, that is to say from the Iate 4th until the 7th century after
Christ. However, also some earlier pieces, such as Classical-Hellenistic blackglazed ware and gray ware (2nd-lst century BC) and Early Roman terra sigillata and oil-Iamp fragments (lst-2nd century AD), were among the .finds.
Only a few sherds can (perhapsjbe dated to later periods than the 7th century.
The material includes several nice examples of Late Roman fine wares,
such as African Red Slip Ware, Phocaean Red Slip Ware ('Late Roman C) and
Cypriot Red Slip Ware (' Late Roman D'). These fine textured and red bodied
tablewares were mass-produced between the 4th and 7th centuries after Christ.
They were meant as (cheap) imitations of gold and silver plates and consequently decorated only with rather simple designs, such as stamps and rouletting (see pI. 5).
Typical for the African Red Slip Ware in the Eastem city of Limyra are
Hayes' forms 50 (4th century), 99 (6th century) and 104 (6th century); for the
Phocaean Red Slip Ware Hayes' forms 1 (Iate 4th-early 5th century) and 3 (mid
6th century); and for the Cypriot Red Slip Ware - in fact, the bulk of the Late
Roman Sigillata in Limyra - Hayes' forms 1 (Iate 4th-mid 5th century), 2 (Iate
5th-early 6th century), 7 (AD 550-600), 9 (Iate 6th-mid 7th century), 10 (mid
7th century) and II (ca. AD 550-650)10. Almost all of these forms are open
shapes, which perhaps once could have been used as (soup) plates, broth bowls
or even drinking cups.
Unslipped (6th-)7th century domestic wares are represented by jugs with
internal strainers in the neck and spouted jugs with convex lids attached to a
"double' handIe (is this to keep out the insects")!'. In addition, painted dots and
stripes in a red/brownish colour are sometimes common on these plain wares.
This decoration technique is generally found on Late Roman - Early Byzantine
painted wares which were used on Crete, in the Near East and in Egyptı>.
The coarser wares are probably locally produced, most of them made in
the shape of broad-bellied cooking-pots with two short handles from the rim to
the shoulder. Related in function are some fragments of a "fryirıg pan': a shallow bowl with long cylindrical handIe which is attached to a thickened knob
rim. An exact parallel of this frying pan was also found during excavations at
Anemurium in Cylician.
Particularly noteworthy is the find of a so-called "wishbone handIe' of a
Palestinian casserole in the Eastem city of Limyra (pI. 6). This type of frying
pan is com mon on sites in Israel, Southern Palestine and Jordan, but rare out(LO) .I. W. Hayes, Late Roman Pottery (1972).

1) CL for this Iast form.l. W. Hayes, DOP, 1968,206, nos. 26-9 Abb. D; C. Diederichs in: Salanıine de
Clıypre IX. Ceramiques hellenistique, romaines et byzantines (1980) 53, no. 182 TaL 17; U.
Eisenmerıaer - i. Mader in: XVi. KST i 994, ı (1995) 239 Abb. i 6 for anather find in Limyra.
(12) Cf. A. de Vita, ASAtene 64-65, 1986-87, Abb. 82a-b, 85 for Gortys on Crete; O. Grabar et aL., City
in the Desert, Oasr al-Hayr (1978) TaL A7, i for Syria; P. Delousaz - R.C. Haines, A Byzantine
clıurclı at Klıirbat Al-Karak (1960),35 Tat". 36,37 for Israel ; M. Egloff, Kellia. La potterie copte
( i 977) for Egypt.
(13) Williams.Anemurium. The Roman and Early Byzantine Pottery, Subsidia Mediaevalia 16 (1989) 61,
no. 355 Abb. 32. 71, no. 416 Abb. 38 Taf. 9 centre.
(14) .I. Magness, Ierusalenı Ceramic Chronology circa 200-800 CE (1993) 171 L
(15) Wiııiams «o. 62, no. 358 Abb. 32 (with more references): Egloff a.O. ıos 1'., type 155 Taf. 54.6.
(ı
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side this area«. In fact, until now sunilar pieces were only found at two sites
outside the Near East: at Anemurium in Cilicia and at Kellia in Egypt». Most
of these casseroles with wishbone handles come from Late Roman - Early
Byzantine contexts; their use being limited to the 6th and 7th centuries.
Several mid 5th-7th century pieces of Late Roman uııguentaria or smail
fusiform-shaped flasks (without stamps, though) are alsa present in Lirnyra:e,
just as same fragments of local oi!-Iamps of the same time-range. This last
group consists of unslipped wheel-made !amps with a fiat base, rounded sides
and a vertical 100p handIe (raund in section), which is comman in 6th-7th contexts in Asia Minor. Sunilar examples were alsa found at Amarium in East
Phrygia and Dereagzı in Lycia'".
Among the mass of amphora fragments, the following types may be distinguished: L.Late Roman Amphora l epeacock class 44 in a sandy buff ware
(early Sth-late 7th century)!e, 2.Late Roman Amphora 3;:::Peacock class 45 in a
high!y micaceous fabric (4th?-7th century), 3.Late Roman Amphora 4=Peacock
class 49 from the region of Gaza in Palestine (Iate 4th-Iate 6th century) and 4.
Yassr Ada Aınphora type 2 (7th century)!".
To sum up: the majority of the fine wares found in the Eastern part of
Limyra consists of tablewares dating from the 5th and 6th centuries after Christ ..
it concerns here Red Slip Wares, known from Tunisia, Asia Minor and Cyprus.
Future research should concentrate more intensively on the recognition of
(loca!) imitations of these wares. The bulk of the coarser domestic wares was
surely loca!ly produced, apart from one or two odd pieces which seem to be
imported from the Near East.

Die Kleinfunde von Limyra
CH. BLE/ER
In der Kampagne 1997 wurde die Bearbeitung der Kleinfünde fortgesetat, wobei das Hauptaugenmerk auf die Erfassung des Materials von SO 17-21
gerichtet wurde.
Neben der zeichnerischen und photographischen Dokumentation der Objekte
erfolgte eine Zustandsbesehreibung, eine Angabe der Ma6e in cm. und -wenn
eıforderiıeh (z. B. bei Webgewichten)- auch über etne Gewichtsangabe in Gramm.
Das Kleinfundmateria! umfaBt in erster Linie Objekte aus Metal! (Bronze,
Eisen , Blei) und Ton. Weiters wurden Steingefaôe und vereinzelt auch Gl as
(z.B. Glasschmuck) ıniteinbezogen. Objekte wie Glasflub, Eisenschlacke und
: '6) See also J.w. Hayes, BSA 66,

ı97ı.

243 ff. for a cete'ogue of ungucntarlurn-finds in the

'vledite-ranean.
0'. R,M. Harrison,

AııaıSı 42,1992,221 Abb. 6.!2.. ders. in: XıV. K5T (1993) 'Iaf 6,12 for
Arnoriuru ; 1'.E. Grcgory .»: J. \1mgar.sle:·ıı. TI~c ro:"t al De~eagzi attd other Materials Rcmains in its
Vicinny. IsıFor.lch 40, J 993. 13?, no. 17 Faf 26, J 3, M. Gn:newald In: 1. Ganzen, Das Kenotaph fur
Gaıııs Caesar in Limyra. tsirorscıı 35 (i 984) 26 Abb. 3l Taf. 29.7 for sh: more cxamplcs found in
Limyra.
(iR) See in general: D.P,S Peaecek - D.F Williams, /ımphorae and the Roman Ecoııomy (1986); M,
Sciallano - P. Sibella,Aıııphorcs. Comment les idcntlfier? (1991),
(19) G,F Bass - ı-ı. van Dccminck, Yam Ada I. lı Seventtı- Century Byuıntıne Shipwrectc (1982) 157 ff.
Abb.8·4/6
.

(j?)
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Holz bzw. Holzkohle wurden ebenfalls in die Fundaufnahme genommen, da ihr
haufiges Vorkommen nach AbschluB einer stratigraphischen Auswertung ev.
detailiertere Aussagen zu den Fundkomplexen ermöglichen kann. Steinplatten,
Mosaikfragmente, Reste von Wandmalerei sowie Ziegelfragmente (Dachziegel,
Rohre, etc.) stellen zwar Bauelemente dar, wurden aber auf Grund des fragmerıtarischerı Erhaltungszustandes ebenfalls unter den Kleinfunden berücksichtigt.
Was die Metallfunde betrifft, so handelt es sich in erster Linie um
alltagliche Objekte - wie z. B. Nagel, Haken, Beschlage. Aus diesen Funden
sticht die anrıahernd quadratische (7,7 x 7,4 cm.), bronzene Türpfanne, Inv.nr.
KF 104; SO 17, Abhub 2 (Abb. 7 und 8;) heraus, ebenso die blattförmige
Wurfspeerspitze, Inv.nr. KF 303; SO 18/8, Abhub 1, mit geradem Dorn und
flachem Mittelgrad, die den einzigen Waffenfund darstellt. Für Schmuck gibt es
ebenfalls nur ein Beispiel, und zwar den Bronzering, Inv.nr. KF 302; SO 18/8,
Abhub 1, mit Ritzdekor.
Eisennagel bilden den gröBten Fundanteil. Es handelt sich um Nagel mit
rundem oder vierkantigem, sich regelmalsig verjüngendem Schaft, der teilweise
leicht bis hakenförmig gebogen ist, und mit flachem bis stark gewölbten Kopf.
Die meisten Nagel sind stark korrodiert; die Gesamtlange der wenigen
unbeschadigterı Nagel variiert zwischen 4,3 cm. und 9,2 cm. Der Durchmesser
des Schaftes, knapp unterhalb des Nagelkopfes abgenommen, reicht von 0,6 cm
bis 0,95 cm. jener des Nagelkopfes von 0,8 cm. bis 2,4 cm.
Die Tonobjekte bestehen v. a. aus sog. Hamam-Nageln, die durchwegs sehr
fragmentarisch erhalten sind». Als weitere Tonfunde sind zwei Webgewichte das eine blattförmig, Inv.nr. KF 395; SO 18/8, Abhub 1, (MaBe: 2,9 cm. x 6,5 cm.;
Starke: 1,8 cm.; Gewicht: 26 g; ein Loch: Durchmesser: 0,4 cm.), das andere rund,
Inv.nr. 302/KF 1; SO 19/2, Abhub 1, (Durchmesser: 9,7 cm.; Starke: 2,3 cm.;
Gewicht: 264 g; zwei Löcher: Durchmesser: 0,5 cm.) - hervorzuheben.

(20) Der vorliegende Typ besteht aus zwei Scheiben, die in Art einer Spule miteinander verbunden sind,
welche auf einem quaderförmigen Sockel aufliegt. Vgl. A. Farrıngton - J. J. Coulton, Terracotta
Spacer Pins in Lycian Bath Buildings, Anat. Stud. 40 ,1990,56 f. Taf. V (a).
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Abb. 1: SO 22: Ansicht des Kanals vor der Ostmauer des Gebaudes (Neg.Nr.: Li 97.
325-17, Foto: N.GAİL)

Abb. 2: Mosaikboden in SO 20 (Neg.Nr.: Li 97.312-27, Foto: N.Gail)
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Abb. 3: Westwand des sog. Episkopeions (Neg.Nr. Li 97.312-36, Foto: N.Gail)

Abb. 4: Bonda Tepe, Sarkophag
148

•••••••••••••
Abb.5: Cypriot Red Slip Ware, form 9A (ca. AD 550-600) with rouletted decoration
(Neg.Nr.: Li 97.l8IF4-34, Foto: N.Gail)

i •••
Abb. 6: Fragment of a so-called 'wishbone handIe'; ca. 6th-7th centureis after Christ (Foto: N.Gail)
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•i
i
i
Abb. 7: Bronzene Türpfanne (Neg.Nr.: Li 97.316-18)

...
Abb. 8: Bronzene Türpfanne (Neg.Nr.: Li 97.316-19)
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1997 YILI ARYKANDA KAZISI RAPORU
Cevdet BAYBURTLUOGLU*

28 Haziran 1997'de Arykanda'ya ulaşmış olmama ve kazı ekibinin bir
kısmının daArif Köyü'nde bulunmasınarağmen; Bakanlık temsilcisinin birkaç
kez değişmesi ve son temsileiye yazılı belgenin geç ulaşması nedeniyle ve zaman kısıtlılığını da göz önünde tutarak, temsilci gelinceye kadar tüm ören yerinin temizliği işlemine Kültür Bakanlığı'na bilgi vererek Temmuz 1997 tarihinde başladık. Yevmiye miktarında uyuşrnamıza rağmen temizlik, düzenleme çalışmalarında -kazı ekibinde işçi statüsünde görünen arkeolog, mimar, fotoğraf
çı gibi kazı ekibi içinde olanlar bir yana bırakılırsa- başlangıçta 10 işçi ile bu
temizlik, bakım işlemi gerçekleştirildi.
Kazı başlamadan, kazı evi olarak kullanılan eski ilkokul binasının döküsıvaları ve okulun inşa edildiği 1945 den bu yana 2 cm.ye ulaşan badanalarından da arındırılması - yapı hala Kültür Bakanlığı mülkiyetine geçmemesine rağmen - yeni bir çehre sağlanması düşünüldü. Değinilen ve Bakanlık temsilcisi gelmeden çalıştırılan 4-5 işçi bu alanda görevlendiriidi.

len

Bakanlık Temsilcisi Arkeolog Mehmet Erdem geldiğinde ören
mizliği - bakımı bitmiş, kazı evi-depo olarak kullanılan yapının dış
sıva ve badanası hemen hementamamlanmıştı.

yerinin teyüzeyinin

Kazı heyetinde bulunan iki üye Prof. Dr. Cevat Erder ve Prof. Dr. Sencer
Şahin özel uğraşları ve farklı yerlerde aynı anda olarnama gerekçesiyle Arykan-

da kazısına katılamadılar. Aynı şekilde Smitheion çalışmalarına ve Alexandria
Troas yüzeyaraştırmasına iştirak eden Araş. Gör. Kutalmış Görkay da hem bu
araştırma ve kazılara iznimle katıldığı, hem de yurt dışından burs sağlandığı
için işlemlerini tamamlayabilmek nedeniyle görevalamadı. Bunların dışındaki
kazı üyelerinin çoğunluğu Arykanda' da olmalarına karşın bazı üyeler izin süreleri dolduğu için ayrılmak veya kısa süreli kalmak zorunda kaldılar. Hepsine
katkılarından dolayı teşekkür borçluyum ama genç meslektaşlarırrıız: da teşvik
için isimlerinianmadan geçemeyeceğim.Araş. Gör. Arkeolog. A. Tolga Tek,
Arkeolog üzlem Vapur ilearkeoloji öğrencileri Ayça üzean, Alptekin üransay
ve Tahsin Koç. kazının fiilen uzun süreli üyeleri oldu. Anadolu Universitesi 'nden Araş. Gör. A. üğuz Alp ile Arkeolog İnci Bayburtluoğlu ve Fotoğraf-

*

Prof.Dr. Cevdet BAYBURTLUOGLU, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim
Dalı, Sıhhıye-ANKARA
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çı M. Ali Döğenci kazının teknik hizmetleri yanı sıra büyük ölçüde iaşe sorununu her fırsatta Elmalı'ya giderek ve normal bir evin beş katı erzak temin ederek
sağladılar. Temmuz-Ağustos sıcağında pazar yerinden dolaşılarak alınan yiyecek maddelerinin seçilmesi kadar taşınmasının güçlüklerini bildiğim için destek
olarak nitelediğim bu kişilere özellikle teşekkür borçluyum.
Birkaç yıl öncesine kadar üç dört mimar çalıştırdığım halde kazı sonucunda bitmiş çizirn, plan, restitusyon denemesi elde edememiştim veya gecikerek bu çizimler bana ulaşmıştı. ünceleri kazı alanına çıkmak istemeyen bayan
Mimar Reyhan Parıldak bizleri şaşırtacak bir performans göstererek Ankara' da
yapılması kaçınılmaz olan tüm çizimleri tamamlama becerisini gösterdi. Arykanda'nın M.S. 2. yüzyıldaki yani en parlak dönemindeki yapılarını aksonometrik çizimleriyle hazır hale getirdi. Kendisine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.
Kanımca bir kazının bilime katkısı, başarısı; bulduğu, çıkarttığı eserler
yanında birbiriyle iyi geçinme ortaklaşa kazı sorunlarına da eğilmeye yönelik
kişileri de içine alan bir çabadır. Hocalara her zaman ulaşabilinmese bile ağa
bey, abla, kardeş ilişkileriyle arada bazı boş halkalar olsa da Arykanda kazısı
tam iki yıldır en tatlı dönemini yaşamıştır.
Kazının amacı Arykanda'nın Geç Roma - Erken Bizans Dönemi'ni aydın
latmaktı. Kazı alanı olarak seçilen yaklaşık 500 mı lik kesim bu beklentilerimizin dışında devşirme olarak kullanılan bazı eserlerle hem kentin işlik yerleri
hem de uğraş türleri hakkında bilgi sundu.
Daha önceki raporlarımda da çoğu kez vurguladığını gibi Arykanda; bir
kervan için Elmalı-Pinike arasında hamamları ile, ılıman iklimiyle ve konaklamaya yönelik gerçekten ideal bir yer. Antik Dönem insanının da bu koşullarda
olan bir yeri mezarlarını bile yaparken gösterdiği titizlikle atlamayacağı kuşku
suz. Bugün neredeyse deprem bölgesi olmaktan çıkarılan Teke yöresi insanları
deprem kaygısını dar anlamlı olarak hissetmişler ve başka rizikoları göze alarak
daha düz ve emniyetli yerlere taşınmayı yeğlernişlerdir. Lykia'da bu birçok
kentte izlenebilmektedir. Bölgedeki başka kazıcıların alanlarına tecavüz etmemek amacıyla Arykanda'yı Sidyma ve Pınara'yı örnek büyük yerleşimler olarak sıralayabilirim.
Tekrar Arykanda özeline dönüldüğünde açılan ve kentin bir bakıma Geç
Antik Dönemi'ni yansıtacak kesim beklentilerimizi tamamen doğruladı.
Ağaç ve maki temizliği ardından kuzey yönde 6 m. ye güneyde ise eğim
nedeniyle ı.5 m. ye düşen dolgu kaldırılmaya başlandı. 500 m 2 lik alanın güney kesimi haliyle belirleyebileceğimizkalıntılar ve buluntular vermeye başla
dı. Açılan alanın sel yatağına yakın olan ve güneydeki kesiminde iki mekanı
belli; güney ve doğudaki mekanları sel suları ve zamanın acımasız tahribiyle
kaybolmuş,Arykanda'nın beşinci hamamını tanımamıza olanak sağladı. Hamamın caldarium ve tepidariumu plan verecek şekilde ortaya çıkarıldığı halde prefurnio ve frigidarium-apoditerium kısımları maalesef kısmen sel ve kısmen de
yakın zamanda Arifli köylülerinin harman alanına ulaşmak için açtıkları yol nedeniyle eritilmişti. Bununla birlikte hamamın planını iki mekanda sağlıklı diğer
iki mekanda yaklaşık ölçülerle belirleme olanağına sahibiz.

152

Kuzeyden iri plaka taş döşeli 2 m. genişliğinde bir sokakla sınırlandml
olan hamam bağımsız bir yapı niteliği taşıyor. 1991 kazı mevsiminin son
günlerinde ören yerine vinç götürmek amacıylahamamın güney kısmında da
köylülerin açtığı yolu düzeltme ve biraz genişletme çabalarımız esnasında yağ
murun da etkisiyle bir defineye denk gelmiştik. Aynı definenin veya zamanın
hamam içindeki sikke olarak buluntuları büyük bir rastlantı birliktelik gösteriy.or. Hamamın M.S. 4.yüzyllda değinilen buluntular nedeniyle kullanıldığı ke-

mış

sın.

ni

Hamamın ve dolayısıyla sokak veya cadde olarak algılanabilecek kesimisınırlayan yol önce doğu batı doğrultusunda uzamakta ve 1997 yılı kazı ala-

nının neredeyse ortasında kuzeye 90 derecelik keskin dönüşltı bir merdivenli
yololarak izlenmektedir. ilginç bir biçimde bu yolun doğu yarısı geç devirlerde kullanılmış; belki araya yağmacılığa karşı barikat gibi kötü bir duvar örülmüştür. Yolun kuzeye dirsek yaptığı yerden sonraki kesimi erozyonla biriken
toprak dahi kaldırılmadan daha kaba işlenmiş taşlarla önceki merdivenli yolun
üzerine yine merdivenli yol şeklinde inşa edilmiştir.
Topoğrafik yapı nedeniyle kuzeye yönelen bu merdivenli yolun batısında
tabanı balık pulu desenli ve yoldan (eskisi ve yenisine göre) 1-1.5 m. aşağıda
iyi korunmuş mozaik tabanlı bir oda ortaya çıkarılmıştır. Odanın alt seviyedeki
kireç harçlı sıvası kısmen korunagelmiştir ve çok basit boya izleri dışında Geç
Roma - Erken Bizans yapılarında ve bunların özellikle taşra uygulamalarından
ayrıcalık göstermemektedir. Oda güneyden giriş kapısıyla belirgindir. Eşik taşından mozaik döşemeye basılan alanda bulunan ve tesseralarla yapılmış tabandaki üç istavroz veya haç simgesi yapıyı kullananların veya en azından mozaiği döşeyenlerin Hıristiyanlaştığınınbelgesidir.
Kuzeyden yuvarlanan büyük kaya bloğu nedeniyle eşik taşı önünde mozaiği de bozan ufak bir alan bulunmaktadır. Uzeri önce kum sonra toprakla kaplanan bu odanın ele geçen sikke ve seramikle çağdaş olabileceğine ihtimal vermiyorum. Zira bu odadan ele geçirilen sikkelerin çoğunluğu M.S. 4. yüzyıl ve
5. yüzyıl başını gösterdiği halde ele geçen seramik ve bizzat mozaiğin tesseraları odanın tabanı ve eşiğiyle inşasının M.S. 5. yüzyıldan erken olamayacağını
göstermektedir.
Bu odanın batısındaki mekan, kalıntılarına göre bir kiler veya depo şek
linde kullanılmış olmalıdır. Zira taban seviyesinde in situ bulunan kapların yanı sıra bu odanın şekli duvar yapısı bu kanıyı desteklemektedir.
Gerek mozaikli oda ve gerekse batısındaki depo, ambar, kiler işlevi veren
mekan hem kuzeyinde karayolu gibi kullanılan alanın baskısını en düşük düzeye düşürmek ve hem de antik duvarın ne şekilde yükseldiğini göstermek amacıyla kuru duvar tarzında yol seviyesine dek örülerek ulaştırılmıştır.
Merdivenli yolun doğusundaki iki büyük mekanın birinin içindeki doğu
yönde niş oluşturan özel bölümüyle bir işlik olduğu inancını taşıyorum. Merdivenli yola göre doğudaki ilk odanın doğusundaki U biçimli niş yamuk taşları
ve ele geçen cam boku diye tanımlanan kalıntılarıyla ve burada bulunan sikkeler ve diğer buluntular yoluyla 5. hamamın kuzeyindeki alanın bir camcı
tarafından kullanılmış olabileceğini akla getirmektedir. Aynı durum Naltepesi
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Hamarnı ve ona bitişik demirci dökümcü atölyesinin varlığı dikkate alındığında
ve değişik mevsimlerdeki gözlemlerirniz göz önüne alındığında şu anda kuru
olan sel yatağının Arykanda'yı nefesleyen birkaç yerden biri olduğuna kuşkurn
kalmadı. Arykanda Vadisi boyunca oluşan sis hemen her mevsimde Arykanda'nın ortasındaki sel yatağı ve kenti iki yandan sınırlayan falezler kenarında
Şahinkaya yönünde yükseldi ve kayboldu. Bu da şehri kuranların ne denli
başarılı olduklarını daha önce belirttiklerimin dışında gözlemlere dayanan bir
kanıtıdır.

1997 kazı mevsimi açılan alan dikkate alındığında küçük buluntu
bakımından pek zengin değiL. Bunu da doğal karşılamak gerek. Geç Roma - Erken Bizans'ı ortaya çıkarmaya niyetlenilen ve üstte görülen şekliyle bunu belirten bir alandan çarpıcı güzel eserler buluntular beklenemezdi. Buna rağmen
döküntü veya devşirme olarak kullanılmış şekilde azımsanmayacak miktarda
buluntuyu Antalya Müzesi'ne iletebildiğim için mutluyum. Bunlar arasında
normal boyutlu bir Hermes heykelinin kese veya potero tutan sol eline ait mermer parça; yaprak kulplu bronz kandil; çoğunluğu M.S. 3. ve 4. yüzyıla ait sikkeler ve çok sayıda etütlük olarak ayırdığımız cam külçe ve kırılmış cam eserler buluntularımızın çoğunluğunu oluşturmaktadır.
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6
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PATARA 1997
Fahri

lŞlK*

1997 yılı Patara kazısı, 1. Kent merkezi, II. Bizans çağı kenti ve III. Nekropol olmak üzere üç ana alanda gerçekleştirilmiş; ayrıca topografi, jeofizik,
plan ve rölöve amaçlı bir dizi ıV. teknik etkinlik sürdürülmüştürı.

l.l LİMAN HAMAMl
İsa KlZGUT
Yapının caldariumunda iki yıldır süren kazıları tamamlamaya yönelik çalışmada iki yerde, batı kemerin kuzey dibindeki havuzun altından kuzeye doğ
ru (Resim: 1) ve güneye açılan kemerli kapı önünden hypokausta inilmiştir.
Tuğla taşıyıcılar duvar diplerinde kemerlidir, içe doğru kare ve dikdörtgene dönüşürler (Resim: 2). Kuzeye doğru artan yanı k izleri, külhanlardan birine yaklaşıldığını gösterir. Varlığıyla güney duvar ortasında sorun yaratan kemerli "kapı"nın sorunu ise, önünde açılan genişçe bir açmanın günyüzüne çıkardığı mimari bulgularla çözülmüştür. Kapı aralığının, hypokaustun üst düzeyiyle birlik-

te

*
(I)

örülmüşlüğünden buranın

üst

yapının baskısını

azaltan bir

"yalancı kapı"

01-

Prof.Dr, Fahri IŞIK, Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı,
ANTALYA
28 Haziran-25 Ağustos tarihleri arasında, Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden 35 işçi-öğrenci ve 2'si Likya UygarlıklarıAraştırma Merkezi'nden 8 bilimci,Almanya'dan
6 öğrenci ve çoğu teknik dallardan toplam 8 bilimci ve teknikerin katıldığı 1997 kazı ve araştırma
etkinlikleri, bu yıl da Kültür Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi'nin yaklaşık eşit orandaki parasal
destekleriyle gerçekleşebilmişir. Bakanlık Temsilciliği..görevini dost Akif Gaffaroğlu yürütmüştür.
Kazının finansmanını gerçekleştiren Bakanlığımız'a, Universitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi
Başkanlığı ve Likya UygarlıklarıAraştırma Merkezi'ne, Ova Belediye Başkanı Sayın Erol Demirhan
ile Ova halkına, Kaş Kaymakamlığı'na, Fethiye'den Kamil Oral'a içten teşekkürlerimizi sunarız.
Patara'ya verdikleri onurla öğrencilerimize ve bilimcilerimize tanımsız destek veren Kültür Bakanı
mız Sayın Istemihan TaIay'a, Rektörümuz Sayın Prof.Dr.Yaşar Uçar'a, milletvekillerimiz Sayın Bülent Akarcalı, Metin Şahin ve Fikret Ünlü'ye. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hasan Subaşı'na, Genel Müdürümuz Sayın Prof.Dr, Ender Varinlioğlu'na, Rektör yardımcımız Sayın Prof.Dr.
Mustafa Akaydın'a ve Dekanımız Sayın Prof.Dr,Nuri Ünal'a minnettarız.Antalya Kültür Müdürlüğü,
Müzesi. ve Koruma Kurulu ile Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü'rıe; kentin sivil toplum örgütlerine, Mimarlar Odası ve Başkanı Sayın Osman Aydın öncülüğünde diğer tüm
meslek odalarına, Sanat Derneği'ne. Denizli Mimarlar Odası'na, Dr. Ahmet Efe'ye ve de Patara'nın
yağmasına ve yağmacılara karşı adli seferberlik başlatan Sezgin Tekin'e şükran doluyuz.
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duğu anlaşılmıştır. Üç farklı dokuda kapatılan alt kesimi, külhan işlevini de düşündürür;

çünkü ekseninde ve içte ele geçen üç büyük parça yassı metal, bir kaMimari veri ve gözlemler hamamın güneydeki tuğla örgülü, tonozlu dükkanlarla ve öndeki caddeyle aynı dönemde yapıldığı savına
ağırlık kazandırır. Geçen yılki kazılarda sıcaklık rnekanının yürüme zemini üzerinde bolca ele geçen çömlek parçalarının ve kandillerin LS. 6.yüzyıl tarihleri
de belli ki, hamamın o dönemde kullanıma açık oluşundandır. Y ıkılmayı önlemek için hypokaust başka alanlarda açılmamış, açılanların çökmemesi için de
ya doldurulmuş ya da basit yöntemlerle desteklenmiştir.
zanın varlığına işarettir.

1.2. KORİNTH TAPINACI
Leyla GÜLTEKİN
Yapı

gerekli ön

düzenini belirlemek ve daha da önemlisi

kapının

restorasyonu için

hazırlık amacıyla çalışılmıştır.

Doğu yan yüz açmasında podyum yüksekliği ve yapısallığı hakkında bilgi
edinmek için açılan sondajda, yüksek zemin suyu nedeniyle beklenen bilgilere
ulaşmada zorluk çekilmiştir. Podyumun büyük bir bölümü sur ve bataklık dolgusu altında kalmıştır. Devamıdığı yalnızca burada izlenen podyumun ortalama
0.90 m.lik üst bölümü dolgu üstündedir. Bu yüzün yaklaşık orta aksında
1.40x1.70 m. ölçülerinde bir alanda, kademeli olarak zemine iniimiştir. 0.50 m.
yüksekliğindeki üst podyum sırasının altında 1.50 m. yüksekliğindeki izodom örgüyle örülmüş podyumun gövdesini oluşturan duvar görülmüştür. -2.50 m. kodunda çıkan zemin suyu nedeniyle fazla derine inilmemiş, ancak zeminin -3.20 m.de
olduğu belirlenmiştir. Bu alanda kesin bir sonuca ulaşılabilmesi, daha geniş bir
alanda gerçekleştirilecek bir çalışmaya ve zemin suyu aktarılmasına bağlıdır.
Eşik ile anteler arasında sütunların var olup olmadığının belirlenmesi için,
eşik bitiminden başlayarak 0.70 x 1.40 m. ölçülerindeki bir alan açılmıştır. Eşik
yüksekliği tespit edilmiş ve podyumun üst taş sırasını oluşturan döşemin geç bir
dönemde kaldırıldığı anlaşılmıştır. Bununla birlikte yapılan çalışmada eşik taşı
nın yaklaşık 0.15 m. altında, taban plakalarını bağladığı düşünülen düzgün bir
dolgu ile 0.10 m. yüksekliğinde kireç tabakası ortaya çıkartılmıştır. Kapı ve ante aksları üzerinde ise, sütun, kaide ya da bunlara ilişkin temel taşlarına rastlanılmamıştır. Surdaki moloz yığınlarının hareketliliği ziyaretçiler için tehlike
oluşturabileceği düşüncesiyle, yapılan açma tekrar kapatılmıştır.
Batı ante çalışmasında yoğun bitki örtüsü ile yüzeydeki sur ve yapı molozları temizlenmiştir.Ante bitiminden inilerek önce podyum taşı bulunmuş ve
temizlenerek diğer yapı taşlarıyla olan bağlantısı araştırılmıştır. Taşın doğu tarafında 0.15 m. genişliğinde ve 0.04 m. derinliğinde bir pah tespit edilmiş, ancak devamında podyum iç döşemini oluşturan başka bir bloğa rastlanılmamış
tır. Bununla birlikte yaklaşık 0.15 m. derinde, 0.10 m. yüksekliğinde, daha önce eşikte ortaya çıkarılan kireç tabakasının devamı ile altındaki düzgün dolguya burada da inilmiştir, Kuzeye doğru devam eden çalışmada alt sıra podyum
taşları -0.50 m. kodunda ortaya çıkartılmıştır. Podyum taşları üzerinde ise düzensizce yerleştirilen geç dönem sandık mezarlar bulunmuştur. Aynı yönde de-
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vam eden çalışmada geç dönem duvar kalıntılarına ve farklı yapılara ait mimari bloklara rastlanılmış ve bu durum dikkate alınarak kazı çalışmaları doğuya
doğru yönlendirilmiştir. Ancak burada da farklı yön ve kodlarda Bizans Dönemi'ne ait dört sandık mezar daha bulunmuştur. Geç dönemde podyum taşları sökülerek üstünün ve içinin yoğun olarak farklı işlevlerle kullanıldığı son olarak
da mezarlık olarak hizmet verdiği anlaşılmıştır. Sur dolgusundan akan molozların ol uşturduğu tehlike nedeniyle açma tekrar doldurulmuştur.
Yapılan çalışmalar sonunda podyum yüksekliği ve uzunluğuna dair bilgilere kesin olarak ulaşılamadıysa da, içte levhalarla kaplı olduğu anlaşılan podyumun yüksekliğinin yaklaşık 3.20 m. ve yapının prostylos düzenli bir tapınak
olduğu anlaşılmıştır (Resim: 3).
1.3. TAK ALANI
Uğur BİLGİN

Münster Üniversitesi'nden bir ekibin yürüttüğüjeofizik araştırmaların güvenilirliğini kontrol etmek amacıyla Mettius Modestus Takı'nın 30 m. kadar güneyinde yapılan kazıda, herbir kanadının uzunluğu dışta 3.90, içte 2.90 m.yi bulan sekizgen bir yapı ortaya çıkarılmıştır; çapı 7.40 m.dir (Resim: 4). 1.40 m.
kalınlığındaki temel blokların üzerindekilere kurşunla bağlanmışlığı kesindir.
Içte bir sıra daha olduğu, kuzeybatı köşede korunan iki köşe bloğundan bellidir.
Taka bakan iki kanadın bloklarının harçla tutturulmuş olması, oktagonun suyla
bir ilişkisi olduğunu düşündürmesine rağmen, suyla ilgili başka bir döşeme rastlanmamış olması ilginçtir (Resim: 5).

"Oktagon"un 4.00 m. kadar batısında düzensiz taşların üstüste dizimiyle
oluşan 0.70 m. yüksekliğinde ve 4.60 m. kalınlığındaki bir dolgu duvarın yol olma olasılığı azdır; burada belki de anıtın podyumu söz konusudur. 2.00 m. batısında uzanan nitelikli duvar ise, takın doğu ayağı dibinden güneye uzanan stoa
benzeri yapılaşımın batıda bir koşutunun bulunduğu göstermektedir. Bununla
podyum arasındaki dolgu içinde açığa çıkan iki mimarı parça, bezeklerinin biçemiyle Geç Flaviuslar Dönemi'ne tarihlenebilmektedir ki, bu da takın LS. 100
yıllarına verilen tarihine uymaktadır. Patara kent merkezinin bu çok önemli alanındaki incelemeler daha fazla sürdürülememiş ve bir türlü kamulaştırılmayan
tarla sahibinin susam ekme isteğine boyun eğilerek açmalar yeniden doldurulmuştur.

11. "KADıN" ŞAPELİ

Max KUNZE
Sur İçi Kilisesi çevre bağlantıları kazısı sırasında ve bunun 20 m. kadar

güneybatısında geçen yıl varlığı belirlenen küçük bir kilisenin kazısına başlan
mış ve bitirilmiştir. Yapı,mozaikli bir Roma Çağıevinin üstündedir (Resim: 6).
Basamaksız apsisi, önünde bir sunak masası, duvar dibini dolanan sekisi ve ku-

zey

duvarındaki

resimler,

şapelin

hemen göze çarpan özellikleridir (Resim: 7).
161

Ortası kemerle güçlendirilen bir tonozla örtülü olduğu anlaşılmıştır. Bir yangı
nın ardından mezarlık olarak kullanılmıştır. Gömülenlerin yalnızca kadın ve çoçuk oluşu nedeniyle, yapıyı şimdilik "kadın şapeli" olarak adlandırıyoruz. Yine
mezarlık olarak kullanılan batı tarafındaki iki in situ sütun, Roma yapısına aittir; çünkü mozaik taban duvar altından geçerek o alanda da sürer. Patara'nın .en
son yerleşimine ait olan şapel, bir kadının göğsünün üzerinde tuttuğu haçın Isa
resmiyle 14. yüzyıla tarihlenir.
Şapel kazısında bulunan birkaç kireç taşı mimari parça (Resim: 8), konunun uzmanı Prof.Dr. Abdüsselam Uluçam'ın görüşüne göre, palmeti, örgüsü ve
arabeski Selçuklu'nun taçkapılardan bilinen biçimini hatırlatmasına karşın,
Demre örneklerinde olduğu gibi, öncelikle Bizans sanatında benzerlerini bulmaktadır. Parçalardaki yoğun matkap kullanımlı işçilik, Türk sanatı öncesine
daha çok yakınlaşmaktadır.

III. NEKROPOL KAZıLARI
III. i . OYGU MEZARLAR
Havva iŞKAN
Nevzat çsvi«

Mettius Modestus Takı'ndan itibaren antik limanın doğusunda yer alan
Bodrum Tepe, Patara'nın en önemli nekropol alanlarından birini oluşturmakta
dır. Tepenin batı eteğinden 1989 yılında geçirilen asfalt yol, pek çok oygu mezarın giriş çukurlarını keserek iz vermelerine neden olmuştur. Burada 1995 kazılarında dört mezar açılarak, bu yeni mezar tipine yönelik ilk bilgilere ulaşıl
mış ve iki yıl önceki sempozyumdada sunulmuştu. Bekçisizlik ve ören yerinin
korunmaması nedenleriyle oygu mezarlarda kaçak kazı girişimlerinin olması,
bu sene çok büyük bir ekiple, belirlenebilen tüm oygu mezarları açığa çıkarma
mızı gerekli kılmıştır.
Daha önceki 12'ye ek olarak açılan 34 mezardan 8'inde hiç doku nulmamış insitu kontextlerle karşılaşmış olmamız, nekropolleriyle ünlü Likya'da ölü
gömme geleneklerine yönelik fevkalede önemli ve geri bakışımlı da yorumlanabilecek çok yönlü verilere ulaşmamıza neden olmuştur. Bu sene açılan oygu
mezarlardan burada yalnızca en özgün ikisini sunmak istiyoruz: 42 ve 43.
Yine denize giden yolun kenarında konumlanan 42 numaralı mezar
(Resim: 9), giriş çukurunun hiç bozulmamış ve etrafındaki topraktan farklı
renkle hemen ayrılan dokusuyla başından itibaren in situ buluntu vereceği konusunda umutlandırmıştır. Giriş çukuru ortalama iki yumruk iriliğindeki taşlar
ve toprakla doldurulmuştur.Bu dolgunun gerisinde, mezar girişini kapatan, oldukça düzgün bir biçimde işlenmiş kapı taşı durmaktadır (Resim: 10). Taşın
alınmasından sonra, yamaçtaki yoğun ağaçlanmanın beraberinde.getirdiği köklerden oluşan bir perdeyle kapalı giriş görünmüştür. Içeriye ilk bakışta mekanı
vurgulayan örgeler ise, duvara oyulmuş bir rafın içindeki kafatasıarı ileönünde,
mezar tabanındaki çok fazla sayıda yığılmış iskelettir (Resim: ll).
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Mezar kullanımını, büyük oranda takip edebilecek durumdayız. Taban,
üzerine yatırılan cesetler mezarı tamamen doldurunca, mezar bizim daha önce
kazısını yaptığımız diğer örneklerde olduğu gibi kapatılmamıştır. Yapılan gözlemlere göre, önce güney duvarda dikdörtgen bir raf açılmış ve kafatasları alı
narak büyük bir özenle buraya yerleştirilmiştir; öyle ki kafatasıarı düşmesinler
ve düzgün dursunlar diye altlarından küçük taşlarla desteklenmişlerdir. Alt çene kemikleri rafa alınmamış, diğer gövde kemikleriyle birlikte bırakılmıştır.
Geri kalan kemikler ise adeta süpürülerek rafın önünde bir yığın haline getirilmiştir. Mezara bundan sonra birkaç defin daha yapılmıştır. Antropolojik rapor
henüz elimize geçmemiş olmasına rağmen en az 13 iskelet sayılabilmektedir.
Mezarın ortasında, Likya kaya mezarlarından da yakından tanıdığımız çukurun kemiklik olarak kullanılmaması, bu konuda daha önceki düşünceIerimizi
kanıtlamıştır. Mezarla bağlantılı olarak pek çok soru ortaya çıkmıştır: Kafatası
nişi, neden yaklaşık 50 oygu mezar arasında bir tek bu mezarda kullanılmıştır?
Bu durum mezar sahiplerinin Pataralı ya da Likyalı olmamasını, yani başka bir
ölü gömme geleneğinden geliyor olmalarını düşündürebilir mi? Dönemdaş mezarların hiçbirinde bu tür bir kafatası rafına rastlanmamıştır. Patara mezarının
plan bakımından öncülü, raf kafatasıarı için değil, urnelerle birlikte ölü armağanları için kullanılmış da olsa şaşırtıcı bir benzerlik gösteren Adilcevaz'darrbir
Urartu oygu mezarıdır. Kafatası kültlerinin Anadolu'da binlerce yıllık bir geleneğe sahip olduğunu biliyoruz. Bu nedenle yoğun biçimde olmasa da geleneğin
devamı Likya içinde aranmalıdır ve gerçekten de bu Patara mezarının ortaya
çıkmasıyla kaya mezarlarındaki bazı benzer döşemler de bu kapsamda yorumlanacak duruma gelmişlerdir. Likya kaya mezarlarının bir kısmında rastladığı
mız ve bugüne kadar içlerinde ahşap lahit ya da tabutların durduğu varsayılan
döşemlerin şimdi bu yeni perspektifle değerlendirilmesi gerekmektedir.
Mezar içindeki çukura konan kaplar bir yemeğe işaret ederler (Resim: 12).
Kulplu güvecin içinde bir küçükbaş hayvana ait olabilecek kemikler bile ele
geçmiştir. Bu alanda yaptığımız bir gözlem son derece önemli bir sonuca götürmüştür. Güvecin yanındaki kırık unguentariumun üst kısmı, dışarıda mezar girişini örten taş bloğun önünde ele geçmiştir. Böylece bu kapların mezarın tamamen kapatılmasından hemen önce gerçekleşmiş bir ölü kültü yemeği ne ait oldukları anlaşılmaktadır ki, Patara oygu mezarlarında bu duruma ilk kez bu mezarda rastlamış bulunuyoruz. Ancak içerdeki dağınıklık, yemeği n mezar içinde
yenmiş olabileceğini düşündürmemelidir. Kaya mezarları da dahilolmak üzere
diğer tüm mezarlarda bu tür yemekler dışarıda yenilmiştir. Içeri konan ölü içindir; yolluktur.
Mezarla ilgili bir başka ilginç durum, içinde 21 unguentarium dışında hemen hemen hiçbir buluntu ele geçmemiş olmasıdır. Oysa Patara oygu mezarlarının dokunulmamış olanlarının tümünde çok zengin bir buluntu dokusu vardır
ki mezar, bu haliyle de özel bir konumdadır.
Diğerine göre pek fazla sayıda buluntusuyla dikkati çeken ikinci mezar
(43) yine Bodrum Tepe'nin batı eteğindeki asfalt yolun kenarındadır ve planı artık iyi tanıdığımız bir şema verir: Dik bir iniş, işlenmiş taşla kapatılan bir giriş
açıklığı, tek bir basamakla erişilen çok amaçlı çukur ve mezar odası. Yeni olan,
arka taraftaki defin alanının iki yandaki çıkıntılarla çerçevelenmişliği ve arka
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duvara kare formlu bir niş açılmasıdır (Resim: 13). Planda, bu tasarım başından
itibaren yer almış olmalıdır. Zira bugüne kadar mezar içlerinde sonradan yapı
lan her türlü değişimi, kalıntılar nedeniyle tespit etmemiz mümkün olmuştur.
Mezarda 6 yetişkin ve henüz dişleri çıkmamış bir bebeğin iskeletleri ele geçmiştir.

Güneyde yatan S 1 bireyi, iskelet durumunda bile 1.70 m.yi bulan boyuyla ortalamanın çok üzerindedir ve iskeletleri kaldıran antropoloğun belirttiğine
göre, kemiklerinin kalınlığı nedeniyle bir sporcu olması olasılığı yüksektir. Gerçekten de sağ ayak yanında bronzdan bir halkaya takılı iki strigilis ve yağ kaplanyla birlikte bir palestra takımı ele geçmiştir (Resim: 14). Küçük metal tasın
üzerinde kendisini kaplayan kumaşın bağlandığı iplikler bile durmaktadır. Diğer ampulanın deri kesesi de gayet iyi durumda korunmuştur. Yine ayakların yanında ele geçe.!? bir metal levha ise, türünün belki de bu güne kadar bilinen en
iyi örneğidir. Uzerinde Hippias Diakretou yazısı bulunan metal levha (Resim:
15), bir kurra'dır ve bir Pisidya sikkesi üzerinde betimlendiği gibi, içine atıldı
ğı kraterden atletler tarafından çekilerek yarış sırasının belirlenmesi amacıyla
kullanılmaktadır. Böylece bu iskeletle, Hellenistik mezarlar içinde ilk kez bir
bireyin antropolojik kalıntıları yanında hem adını, hem mesleğini ve hem de bu
konumdaki bir kişinin defin özelliklerini elde etmiş oluyoruz ki, bu, dönemin ve
bölgenin ölü gömme geleneği bağlamında fevkalede önemli bir kazanç oluştur
maktadır. Uzerinde Fortuna betimlernesi bulunan 22 mm. çapında bir yüzük, bu
bireyin kendi parmağında bulunurken, Isis yüzüğü olarak tanımlanan ve çapı
sadece 13 mm. olan bir kadın yüzüğü ise ölüye armağan olarak avucunun içine
veril miştir.
Kuzeydeki bölümde ele geçen üç iskeletten ikisinin başları batıdadır. Ortadakinin başı ise doğuda bir taş yastığın üzerine konulmuştur; ancak kafatası
sonradan olasılıkla bir yer hareketi nedeniyle güneye doğru yerinden yuvarlanmıştır. S2 numaralı bireyin elinde, üzerinde son derece kaliteli cam bir erkek
portresinin yer aldığı demir bir yüzük bulunmuştur. Bu bireye ait diğer önemli
buluntu, üzerinde Attis tipi giysi taşıyan ve Lyra çalan Eros'lu bir küpedir. Küpenin tek olarak ele geçmesi, bunun bireye ölü armağanı işleviyle verildiğini
göstermektedir.
S3'ün başının yanında parçalanmış bir terrakotta giysili kadın figürü, sol
bacağının üstünde ise sapı bezekli bir strigilis durmaktadır. Taş yastığın yanın
daki buluntular ise, Aphrodite pozunda uzanmış, yanında elleri arkasında bağlı
Eros duran bir Psyche figürini de dahilolmak üzere, başı yuvarlanan S4 bireyine aittir.
Doğudaki' defin alanına geçişi, çok fazla sayıdaki unguentariumun yatırıl
dığı bir alan temin etmektedir. Unguentariumlann bugüne dek bazı araştırma
larda hala süren "gözyaşı şişesi" yorumlarının, tek bir mezarda karşımıza çıkan
böylesine sıradan kalitede ve çok sayıda obje nedeniyle artık kabul görmemesi
gerekmektedir. Bu kaplar, büyük bir olasılıkla ölülere yapılan sıvı sunu işlevliy
diler.
Büyüklük ve buluntularına göre en önemli defin alanı mezarın doğusun
dakidir. Burada S5 ve S6 bireyleri ile, S7 bebeği bulunmaktadır. S5'in kolunda
tuttuğu urne içindeki bireyle alanda dört defin yapılmıştır.
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S5 'in baş ve boynu üzerinde çok sayıda altın yaprak ele geçmiştir. Bunların buluntu yerleri ve durumları, altın yaprakların bir ölü çelengine ait olmadık
larını, aksini elde buruşturulduktan sonra ölünün başına serpilmiş olduklarını
göstermektedir. Bu gözlem, pek çok mezar ve lahitte birkaç tane olarak ele geçen altın yaprakların durumunu da açıklamaktadır. Uzerlerine bağlandıkları metal tel ele geçmediği sürece, bu tür yaprakların çelenk olarak tamamlanmaması
gerekmektedir. S5 bireyine ait buluntulardan en önemlileri, üzerinde Nike ve atlet betimlemelerinin bulunduğu iki yüzük ile sağ yanında ele geçen gümüş urnedir. Urnenin içinden de bir altın yüzük çıkmıştır. Mezarın arka duvarındaki
nişin bu urne için açılmış olması mümkündür. Ancak, bireyin sağ kol kemiklerinin urnenin kenarında ve kırık alt kısmının üstünde durması ve geneldeki buluntu konumu, onun bu bireyin koluna bilinçli olarak yatırıldığını göstermektedir. Patara oygu mezarlarının hiçbirinde kremasyon yoktur. Bu nedenle, urrıe
nin, ailenin uzaklarda ölen bir ferdine ait olması beklenmektedir.
Ş6 bireyine de pek çok armağan verilmiştir; iki strigilis ve biri Mısır tanrıçası Isis'i betimleyen yüzükler gibi. Bu iki bireyin birbirleri ile olan ilişkisi,
başlarının birbirine dönük olmasıyla vurgulanmıştır (Resim: 16). Birlikteliklerinin hoşluğu, başları arasına konan oyun taşlarıyla da garanti altına alınmıştır.
Bir mezarda ilk kez böylesine, belli ki bir aile kavramının sergilenişine tanıklık
ediyoruz.
Kenarda duran buluntu kümesinin belirli bir bireye mi, yoksa bu defin
alanının tamamına mı ait olduğu henüz belirlenememiştir. Burada da halkaya
takılı iki strigilis (Resim: 17) ve üçlü zincirden oluşarı bir palestra takımı ile yanında ters durumda gümüş bir tas ele geçmiştir. Ilginç olan tasın içine önceden
kırlmış bir cam kasenin kapatılmış olmasıdır. Yine aynı yerdeki küçük kurşun
pyxis ise, bu mezarın en özgün buluntularından biri niteliğindedir. Içinde bir
kremasyondan alınmış küçük bir kemik parçası bulunan bu ilginç kap, bir ostothek gibi kullanılmıştır.
Küçük bebeğe ait olan kümeden İskenderiye işi bir gümüş aplike madalyon özellikle ilginçtir. Tüm oygu mezar buluntularının geneline bakıldığında
gözlemlenen coğrafi çeşitlilik, Patara'nın Likya'nın ana limanı oluşu gerçeğini
bir kez daha kanıtlamakta, ıskenderiye'ye yönelik yoğunluk ise, bir yüzyıl boyunca adı Arsinoe olarak değiştirilen bu kentte şaşırtmamaktadır.
Likya mezarlarının benzeri bulunmayan çeşitlilikleri, Patara'da bu yıl baş
ka örnekler de kazanmıştır. Şimdilik "yeraltı kaya mezarları" olarak tanımladı
ğımız bu mezar tipinde, mezar odası oygu mezarlarda olduğu gibi toprak içine
derince oyulmuş, öne ise kaya mezarlarına öyküneri ve blok taşlardan oluşan
montaj cepheler inşa edilmiştir (Resim: 18). Mezarların pek çoğunun önündeki
kült alanında toprağa dik sokulan künklerin libasyon amaçlı kullanımı, Patara
nekropollerinde i.O.5.yüzyıldan itibaren bir süreklilik göstermektedir. Bu tip
mezarlarda ele geçen buluntular arasında biri, özellikle önemlidir. Yine armağan edilmiş bir tek parça olarak bulunan bu altın küpenin üzerine, granulat tekniği ile bir kadın adı olan Onesiphora yazılmıştır. Ilgili literatürde benzer bir
esere rastlanmaması, küpenin özel bir ısmarlamanın ürünü olduğunu göstermektedir.
Likya'da bugüne dek bilinmeyen bir başka mezar tipi daha, Patara'da turizm asfaltının altında can çekişen nekropollerden gelmiştir. Kendinden yüzler165

yıl önceki Asur mezarlarına karıştırılacak denli benzer ve planda yine kaya
mezarlarının klineli ayrımlanmasını veren bu mezar (Resim: 19), tüm konteksiyle bozulmadan ele geçmiştir. Buluntular mezarı LS. 2. yüzyıl sonu ve 3.yüzyıl başlarına tarihlemektedir (Resim: 20).

ce

III.2. TEPECİK MEZARı
Süleyman BULUT
Burhan VARKIVANÇ
Kentin topografik haritasını, ayrıntılı yapı planları ile birlikte çıkarmaya
yönelik temizlik çalışmaları sırasında, yazıtlı bir yontu altlığı ve çok sayıda dağınık bloğun bitki örtüsünden temizlenmesi ile kazı gündemine alınmıştır. Mezar, doğu-batı doğrultulu ve 14.40 x 10.40 m. ölçülerinde bir yapının üzerine
kondurulmuştur (Resim: 21). Doğudaki 0.90 m. kalınlığındaki her iki yan duvan dışa taşırılarak ante görünümü kazanan bu yapının işlevi henüz belirlenememiştir. 10.40 x 3.80 m. ölçülerindeki mezarın üç basamaklı girişi batıdadır ve
kuzeyde çift dilli yazıta sahip bir yontu altlığı, güneyde ise latince yazıtlı bir sunakla vurgulanmıştır (Resim: 22). Mezar içinde kuzey ve güney lahit sekilerinin arasında 3.10 m.lik bir boşluk bırakılmıştır (Resim: 23).
Güney seki üzerinde yine güneye doğru içe kıvrılarak bu duvarla organik
bir bütünlük gösteren pilaster ayağı ve tonoz parçaları üst örtü hakkında bilgi
verici niteliktedir. Kuzeyde de aynısı beklenen pilaster, aedicula gömüt tipine iz
vermektedir. Latince yazıta göre, "Britanya'dakonuşlandırılmışLingonlar'ın 2.
Kohortu'nun Praefecti; Likya'da konuşlandırılmış Musullamiler'i 1. Kohortu'nun Tribusu olan, Gaius oğlu Gaius Pupius Severus için, Titus kızı Flavia
Modesta sevgili eşine bu anıtı yaptırdı. 028 yaşındaydı." Kuzeydeki çift dilli
yazıtta ise "Likya Eyaletinin" bir görevlisi olduğu anlaşılan ve kraliyetçe özgür
bırakılan Titus Aelius Karpus'a ".... karısı Aelia Kale mükemmel ve sadık kocası için kendi parasıyla bu altlık ve yontuyu diktirdi." şeklindeki anlatım yer almaktadır. Yapı genelinde devşirme blokların kullanılmış olması nedeniyle bu ve
diğer yazıtların görnüt ile olan ilişkisi, henüz net olarak saptanamamıştır.
Mezarın güneyinde Latince yazıtlı sunakla sonlanan yanak ile güney duvar arasındaki 2.50 x 1.10 m.lik alan, önü kapatılarak içinden dağınık durumda
çıkarılan 25 kafatası ve çok sayıda kemik parçasıyla bir toplu mezar görünümü
vermektedir. Tabandaki me rm er levha üzerinde görülen herbiri beş delikli yanyana üç adet çanaksı oyuntu vardır. Mezarın hemen batı önünde, erken yapının
güney duvarına bitişik 2.30 m. çapındaki kireç işliği ve buna bitiştirilmiş tonozlu yapı Bizans çağı eklemeleridir.
Kazıda ele geçen dört adet kandil, bir sikke, kemikten küçük bir haç ve
girlandlı lahit parçaları tarihlemede karmaşık bir görüntü sergiler. Mezar genelinde devşirme malzemenin kullanılmışlığı ve de yerel işçilikli lahit parçacıkla
nndan anlaşıldığına göre, mezar ı.s. 3. yüzyılda yapılmış olmalıdır. Gelecekte
yapılan kazılar ışığı altında daha ayrıntılı çalışmalar yapılarak, sorunların ç ö z ü leceği inancındayız.
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LV TEKNİK ETKİNLİKLER
LVI. TOPOGRAFİ: 1995 yılından bu yana Stendal Winckelmann Müzesi Müdürü Stephanie Bruer denetiminde yapılan "Patara antik kentinin topografik planını çıkarma" çalışmalarına Tepecik'in kuzeyinden Gelerniş'e uzayan liman boğazı ile Bodrum'un güneye bakan Bozyer ve Günlük, batıya inen Akdam
ve Köklük yamaçları ve Doğucasarı'nın batı yamaçlarında devam edilmiştir.
Buna koşut çalışan ayrı bir ekibin işi de, anıtların planlarını haritaya işlernek olmuştur. Bizans çağı kenti güney suru karşısında ve limanın iki yandan kuşattı
ğı tepelik konumuyla etkileyin burun üzerinde kendi içinde kapalı bir üçüncü
sur döşerninin ortaya çıkması da bu çalışmaların önemli ürünleridir. Ayrıca Tepecik üzerinde apsisiyle belli dokuzuncu bir kilise saptanmıştır.
IV2. JEOFİzİK: Münster Üniversitesi'nden Norbert Elindow ve Ulrike
Hilbing, Mettius Modestus Takı ve Meclis Binası'nın önündeki düzlüklerde ve
yamaç evlerin konumlandığı teraslarda çalışmışlar, resim ve bilmsel dökümü tamamı amışlardır.

IV3. PLAN VE RÖLÖVE: Tiyatro'nun 50 m. kadar kuzeyindeki meclis
binasının kumdan arındırılmasına geçen yıl başlanmıştı. Bu dönem kazı ön hazırlığı olarak, on gün sürebilen kum alınaişlemi yanında, yapı ağaçlardan da temizlenmiştir (Resim: 24). Magdeburg Universitesi Inşaat Bilimleri Fakülte-

si'nden Götz Gresche ve Walter Schur ekipleriyle birlikte plan ve fotogrametri
çalışmalarını tamamlamıştır.Ağaç kesimiyle birlikte ortaya çıkan dokuz yazıt,
yapının Likya Birliği ve Likya-Pamfilya Eyaleti Meclis Binası, yani bir Ekklesiesterion olduğunu kanıtlamaktadır (Resim: 25).
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Resim 1: Patara, Liman Hamamı

Resim 2: Patara, Liman Hamamı
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Resim 3: Patara, Ante Tapınak, vaziyet planı

169

Resim 4: Patara, Sekizgen

Yapı

Resim 5: Patara, Sekizgen Yapı
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Resim 6: Patara, "Kadın Şapeli"

Resim 7: Patara, "Kadın Şapeli"

Resim 8: Patara, "Kadın Şapeli"
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Resim 9: Patara, Oygu mezar 42

Resim 10: Patara, Oygu mezar 42
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•

Resim 11: Patara, Oygu mezar 42

Resim 13: Patara, Oygu mezar 42
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Resim 13:.Patara, Oygu Mezar 43

Resim 14: Patara, Oygu mezar 42
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Resim 15: Patara, Oygu Mezar 43

Resim 16: Patara, Oygu Mezar 43

Resim 17: Patara, Oygu Mezar 43
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Resim 18: Patara, Yeraltı Kaya

Mezarı

37

Resim 20: Patara, Tuğla
Mezar buluntusu

Resim 19: Patara, Tuğla Mezar
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Resim 21: Patara, Tepecik

Mezarı

Resim 22: Patara, Tepecik

Mezarı

Resim 23: Patara, Tepecik Mezarı
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Resim 24: Patara, Büyük Meclis Binası

Resim 25: Patara, Büyük Meclis Binası
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PERGE AKROPOLİsİ'NDE1997 YILINDA
YAPILAN ÇALIŞMALAR
Haluk ABBASOOLU*
Wolfram MARTINI

Perge Akrapolisi'nde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antalya
Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları Merkezi ve Almanya Giessen Üniversitesi'nin
ortak projesi olarak, Alman Araştırma Birliği'nin (DFG) parasal desteği ile
1994 yılında başlanan sondajlarla kontrollü yüzey araştırmalannal 1997 yılında
13.08. ı 997-16.09.1997 tarihleri arasında devam edilmiştir. T.C.Kültür Bakanlı
ğı temsilcisi Bursa Müzesi arkeologlarından Mehmet Armağan değerli yardım
ları ile araştırmaya katkıda bulunmuştura.
Perge' nin Roma öncesi yerleşim tarihinin araştırılması projesi çerçevesinde öngörülmüş dört yüzey araştırmasınm sonuncusunda çalışmalar özellikle akropolis platosunun şimdiye kadar araştmlmamış olan doğu tarafında ve tepenin
doğu yöndeki çıkışı üzerinde yoğunlaşmıştır. Bunun dışında, planlanan yayma
yönelik olarak, tepenin bütün yamaçları detaylı biçimde gezilmiş ve önemli mimari kalıntilann ve tepenin topografik ölçümleri yapılmıştır.
Dört yüzeyaraştırmasının bitiminde, Perge Akropolisi'nde Roma öncesi
bir yerleşirnin varlığı ve boyutlarının aranmasına yönelik düzenlenmiş olan bu
proje, çok verimli sonuçlar ortaya koymuştur. Tepenin Kalkolitik'ten Erken
Bronz çağı II'ye kadar geniş çaplı yerleşim gördüğü arkeolojik açıdan saptan-

(J)

(2)

Prof.Dr. Haluk ABBASOGLU, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim
Dalı, Fen PTT 34459/jSTANBUL
Prof.Dr. Wolfam MARTINI, Professur fur Klassische Archaologic-Unlvcrsitaı Glesscn, OttoBchaghel Sır. 10/0 D-35394 Gicssen/ALMANYA
H.Abbasoğlu-WMartini, "Perge Akrepelisinde 1994 yılında Yapilan Çalışmalar", XV!!. Kazı
Sonuçları Toplantısı, 2, 1996, 121-127.
H.Abbasoğlu-W.Martini, "Perge Akrepolisinde 1995 yılında Yapılan Çalışmalar", XVII!. Kazı
Sonuçları Toplantısı, 2,1997, 51-63.
H.Abbasoğlu-W.Martlni, "Perge Akropoiisinde 1996 Yilında Yapılan Çalışmalar", xıX. Kazı
Sonuçları Toplantısı, 2,1998,93-105.
Istanbul Üniversitesi Perge Kazı Ekibi'ne ve T.C.Kültür Bakanlığı temsilcisi Mehmet Armağan'a
müşterek çalışma srrasmda çeşitli yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca, yorgunluk
bilmeyen ve başaı-h çalışmalarından dolayı Dr.Nobert Eschbach, Irigrid Laubc, Marrhias Reeke
(MA.). (Giessen Üniversitesi), Thomas Seholz ve Martin Waldhauser(Darmstadt Teknik Üniversitesi) Murat Özgen ve Bora Bşiz'e (Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoicji
Anabilim Dalı) teşekkürlenmizi sunanz.
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mıştır. Yaklaşık bin yıl kadar sürmüş ve belgelerle kesin olarak kanıtlanmış bir
dönemin akabinde, M.O. 7Üü'den hemen sonra muhtemelen Rodos tarafından
bir Yunan kolonizasyonu gerçekleşmiştir. Ancak bu bir Yunan apoikeis 'i meydana getirmemiş, arkeolojik açıdan henüz kesin olarak kanıtlanmamış olsa da
muhtemelen yerleşik halkla karşılaşmasıyla yeni bir kültürün, daha geniş kapsamıyla Pampyhlia kültürünün şekillenmesine neden olmuştur. Bunu Aspendos,
Perge, Side ve SilIyon gibi şehirlerin yer aldığı Kestros (Aksu) ve Melas (Manavgat çayı) arasındaki bölgede antik yazılı belgeler kanıtlamaktadırs. Böylece
Perge Akropolisi 'nde Pamphylia kültürünün oluşumunun araştırılması için en
iyi ön koşulların mevcut olduğu ortaya çıkmıştır-,
Arkaik Çağ'dan Erken Bizans Dönemi'ne kadarki geniş zamana yayılan
yapılar ve akropolise yönelen sokakları ile beraber güney yamacın alışılmışın
dışında iddialı tahkimatı kültürel açıdan kısmen Yunan etkisindeki otonom bir
kentin kalıntıları görünümündedir. Tepenin doğu tarafında kalan kısmının dikdörtgen parsellere bölünmesi ve yerli keramikteki gerileme gibi nedenlerle şe
hir muhtemelen M.O. 5.yüzyll boyunca Hellenleşmiştir. Perge' nin Hellenistik
Dönem'deki parlak çağında, ovada bulunan Geç Hellenistik-Rorna Dönemi aşa
ğı şehrinin yapımı gerçekleşmiş olmalıdır. Burası savunma tekniği açısından da
daha geç bir dönemi temsil etmektedir. Akropolis, Roma Imparatorluk Dönemi'nde tahkimatlı yukarı şehir olarak Perge'nin görkemli ikinci bir merkezini
oluşturuyordu (Çizim: 1). Akropolis'in öneminin devam ettiğini Erken Bizans
Dönemi'ne ait üç büyük bazilika da ayrıca kanıtlamaktadır.
1997 yılı kampanyası çalışmalarına bakılacak olursa;

J. AKROPOLİsİN DOGU KısMI VE ÇıKıŞ

4. kapıdan geçerek tepedeki platoya ulaşıldıktan sonra.Tl m. genişliğin
deki ana cadde hafif bir eğimle batı tarafa yönelir. Hemen akropolis kenarında
yer alan kapı yapısından sonra bu yol ikiye ayrılır. Bunlardan daha dar olanı,
kuzey istikametinde devam eder ve tepenin doğu kısmı ile bağlantıyı sağlar. Daha sonra bu sokak da ikiye ayrılır. Sokaklardan biri doğal kayalığın işlenmesiy
le oluşur ve dik olarak doğuya yönelerek bir mağara nymphaeumuna ulaşır. Diğer sokak ise arazinin dikliği nedeniyle arabaların gidişine imkan vermeyen bir
merdiven şeklinde devam eder. Sokağı açıklamak amacıyla yapılan açmanın (K 91)
kesitinde yolun üst tarafında üzeri döşeli bir yan yol (K 91 A) saptanmıştır. Bu
sokak, yamaçtan gelen ana caddeye eğimli olup, ulaşıma yöneliktir. Doğudaki
tamamı kayadan işlenerek elde edilmiş üç açıklıklı bir geçişe (K 88) ulaştığı anlaşılmaktadır. Bu geçişin doğusunda bulunan kısımda, Geç Antik Dönem'de
alanın önemini vurgulayan, birçok yapı kalıntısı bulunmaktadır. Mevcut mimari kalıntılar, kuzeydoğuda çıkışın doğusunu koruyan tahkimat karakterinde kule benzeri bir yapı, yoğun imparatorluk ve daha geç dönemlerdeki yapılaşmayı
gösterir. Yamacı teraslayan çok sayıda kryptoportik (Resim: 1), bir peristyl, bir
nymphaeum (?) ile biraz daha doğuda bir Erken Bizans Dönemi bazilikasma ait
kalıntılar, aralarında Erken Imparatorluk Dönemi 'ne ait çok kaliteli bir Ion baş
lığı da (Resim: 2) bulunan Hellenistik ve Erken Bizans Dönemi devşirme malzemesi, alanın temsili karakterini kanıtlamakta ve fonksiyonunun ne olduğu sorusunu akla getirmektedir.
(3)
(4)

Örneğin Herodot i 23; VII 9L.
Krş.H.Brandl,

Gesellschaft und

Wirtsclıaft Pamplıyliens
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und Pisidiens im Altertum, 1992,24 vd.

Bazilikada anıtsal bir Hellenistik yapıya ait çok sayıdaki devşirme malzeme arasında Diana Pergaia için bir adak yazrus içeren MD. 2. yüzyıla ait bir
arkhitrav fragmanı bulunması ve muhtemelen Tiberius Dönemi'ne ait sutıınlu
caddenin direkt olarak III no.lu bazilika alanına doğru Hellenistik şehir kapısı
ve Hadrian Takı aksından saparak yönlendirilmesi nedeniyle muhtemel daha eski temelleri bulabilme amacıyla kuzeydoğu ve güneybatı köşelerde sondajlar
açıl mıştır (K 109 ve K 111).
Doğu tepenin güneye ve doğuya doğru hafif meyilli yamaç kısmında yapılan arazi İncelemeleri sonunda, toprak üzerinde görünen mimari yapılaşmayı
anlamak ve yerleşim tarihi açısından bilgiler edinmek amacıyla bütün alanı
kapsayan toplam 17 sondaj açılmıştır. Bunun sonucunda akropolisin doğu kıs
mının, kentleşmiş diğer alanlarından farklı olarak dik açı lı sokaklardan oluştu
ğu anlaşılmıştır (Çizim.I}.
Kuzey-güney istikametinde birbirine paralel dört sokak güzergahını, toprak üzerindeki kalıntılar ve çukurluk kısımlardan tahmin etmek mümkün olmuş
ve bu husus K 93, K 94, K 97 ?, K 106 ve ayrıca K 104 sondajlarında saptanmıştır. Doğu tepenin ortalarında (K 81 ve K 95) varlığı doğrulanan kuzey-güney hattındaki sokak da diğerleri gibi, dik açılı olmayıp, anlaşılan daha eski bir
sokak sistemine ait daha batıda yer alan sokaklara göre yönlendirilmiştir. Sokaklar sıklıkla bosajlı ve V-derzli 1.20 m. uzunluğunda, yaklaşık 60 cm. yüksekliğinde boylama taşlarından oluşan tek yüzlü blok taş sırasıyla sınırlandırıl
mıştır. Bu durum akropolisin diğer kısımlarmda da (K 4, K i 4, K 114) (Resim:
3) karşımıza çıkar ve zaman açısından ortak bir yapımı düşündürmektedir.
Evler de sokaklar gibi kuzey- güney- doğu- batı yönlerine göre konumlandırılmışlardır.Ancak, daha derinlerdeki katmanlarda ara sıra sapmalar gösterse de (K 104), sıklıkla aynı yönlendirmeye uyarlar. Sınırlı sayıdaki veriler,
şimdiye kadar eski bir sokak sisteminin yapısı veya buradan yola çıkarak elde
edilebilecek zamansal bir sıralamaya izin verecek boyutta değildir. Kaplama
taşlanyla döşeli sokaklar boyunca yer alan ev cephelerinin duvar örgüsü, yer
yer çok kalitelidir (K 94, K 106, K 96) ve kısmen mimari süslemeleriyle (K
96'daki ante kaideleri) vurgulanan görkemli yapılar oldukları sonucunu ortaya
koymaktadırlar.

Sokak duvarlan ve iç yapılan hakkında sondajların azlığı nedeniyle bir
söylemek mümkün olmayan evler için gerekli mimari malzemenin, platonun kuzeydoğu ve doğusundaki en dış noktalardan elde edildiği anlaşılmak
tadır. Buralarda yapılan çok sayıda sondajda (K 103, K 105, K 108 ve K 109)
taş ocağı yüzeyleri tespit edilmiş, dik açılı oyuklardan, çıkarılan blokların şek
lini ve ölçülerini saptamak mümkün olmuştur.
Dikaçıh sokak sisteminin nasıl tarihlerıdirileceği sorusu şimdilik cevapsız
kalmaktadır. Sondajların hiç birinde şimdiye kadar kesin bir stratigrafik buluntu tespit edilememiştir. Doğu tepenin K 76, K 78 ve K 102 (Resim: 4) sondajlarında kısmen korunmuş ve fakat büyük boyutlu duvarların yine büyük boyutlu taşları tarafından engelleyici şekilde üzeri örtülmüş veya zarar görmüş olan,
arkaik yapılaşması kesin olarak daha erkendir.
şeyler
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Prof.Dr.Sencer Şahin'in (Antalya)

onayladığı

gibi.
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Keramik ve üst kısımlarında açık gri kerpiç bulunan duvarlardan kalan
muhtemel kalıntılar nedeniyle K 76 ve K 102'deki (K 20 ile uygun biçimde) duvar Arkaik Dönerrı'e (MO. 7-6. yüzyıla) tarihlenebilir. Duvarın karakteristik
özelliği, yontulduğu halde, tam blok haline getirilmemiş küçük boyutlu, kalın
olmayan taşlardan oluşmasıdır. Genellikle sarı-kahverengi daha ender olarak ise
kırmızı kireçli kum taşından veya akropolis tepesinin açık renkli kireç taşından
dır. Ozenli ve tek yüzlü duvarlar şimdiye kadar en çok yaklaşık 45 cm. yüksekliğinde karşımıza çıkmıştır. Bu nedenle ne duvar yüksekliği hakkında birşey
söylemek, ne de bu duvarların kerpiç duvarlar için kaide oluşturup oluşturma
dıklarını ifade etmek mümkün değildir. Genelde yalnızca bir veya iki sırası kalmış olan açık kahverengi veya kırmızı renkte, işlenmemiş, el büyüklüğünde taş
lardan sandık duvar şeklindeki taş sırasının, kerpiçten bir duvar için kaide görevi gördüğü kesindir. Ancak, bu kısımda arkaik keramikle her zaman tarihleme yapmak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle daha geç dönemlerde de kerpiç
evlerin kullanıldığı söylenebilirs. Tarihlenebilen gri renkli kerpiç kalıntıların arkaik olarak sınıflandırılması gerektiği için, keramik buluntu vermeyen, ancak
tipik gri renkteki sağlam katmanda yer alan benzeri duvarları da arkaik olarak
değerlendirmek (Ornek: K 94A ve K 113) gerekir.
K 105'de akıntı toprak katmanında bulunmuş pişmiş topraktan bir erkek
figürin fragmanı da Arkaik Dönem'e tarihlenebilir. Bu figürcük doğu tepenin
kuzeydoğu yamacından gelmiş olmalıdır. 3.8 cm. yüksekliğindeki fragman (Resim: 5) açık bej, oldukça iyi elenmiş kildendir. Plastik olarak verilmiş büyük dudakları arasında parlak kırmızı renkte boya, baş ve vücudunda beyaz renkli boya izlerine rastlanır. Büyük burun ve dışa taşkın alından, birden kel intibaı uyandıran başın üst kısmına geçiş yapan yüz, bir miğferin yanaklıklarını oluşturan
çıkıntılarla çerçeve içine alınmıştır. Derin olmayan göz çukurlarıyla belirtilmiş
geniş bölümlere sahip yüz, narince hatlara sahip gövdenin üst kısmıyla tezat
teşkil eder. Figürin amorf omuzlarından sağlam kalmış sol kol öne uzanmaktadır. Miğfer yanaklıkları ve bir kalkanı tutmak üzere (?) öne uzanmış kolu, piş
miş toprak figürün bir savaşçıyı tasvir ettiğini göstermektedir. Sanatçısı hakkın
da kesin olarak Yunan sanatında da ikna edici paraleller bulunamamıştır. Bu durumda bunun yerel, yani Pamphylia üretimi olduğu fikri kuvvet kazanmaktadır.
Klasik Dönem (M.Ö. 5. ve 4. yüzyıl) duvarlarının özellikleri hakkında bir
şeyler söylemek mümkün değildir. Çünkü çok miktarda Klasik Dönem keramiği bulunmuş olsa da, bu döneme ait katmanlar ortaya çıkmamıştır. Ancak, Klasik Dönem'de (M.O. 4. yüzyılın 2. yarısı) büyük boyutlu taş kullanımı, hem batı kapısında (K 62), hem de kuzey tepede (K 53) karşımıza çıkar. Benzer biçimde kenar çerçeveli, bosajlı ve V-derzli (kenarları korumak için) boylama taşla
rından oluşan duvarlar, KüçükAsya'da M.O.6. yüzyıldan (örneğin Sardis.Asessos: MO.s. yüzyıl başları) itibaren kullanılmıştır.
Akropolisin doğu kısmı, yerleşim tarihi açısından tepenin diğer kısımla
rından çok daha farklıdır. Doğu kısımda Erken Bizans Dönemi keramiğine neredeyse hiç rastlanmamıştır.Yine de yeni saptanmış Bazilika III ile önüne yerleştirilmiş granit sütunlar (devşirme malzeme) ve kısmen çok kaliteli Erken Bi(6)

K 92'de yüzeyin 3.50 m. altında İmparatorluk Dönemi'ne ait kepiç evler tesbit edilmiştir.
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zans Dönemi mimari bezemeye sahip (Resim: 6) galerili bina, bu kısımda da bu
dönemin temsil edildiğini göstermektedir. Yine de MS 5-7. yüzyıllarda bu kutsal binaların doğu ve kuzeyindeki yapılar, önemli bir rol oyrıamamrş olmalıdır.
Imparatorluk Dönemi'ndeki değişimler (K 94) ve elde edilen keremikler bu mahallenin su ihtiyacını çok sayıdaki sarnıçla (K 106) karşılama güçlüğüne karşın
Roma Dönemi'nde de tercih edilen bir yer olduğunu gösterir. Akropolis tepesinin Pamphylia'nın alüvyonlarla oluşan düzlüğüne bakan bu yüzünün hep tercih
edilen bir yerleşim yeri olduğunu, çok dağınık haldeki prehistorik malzeme de
ispatlamaktadır.
Doğu tepenin en erken yerleşim evresi, Erken Bronz çağı i ve II'ye ait
malzemeyle temsil edilmektedir. Sarı veya siyah renklerde çok parlak biçimde
perdahlanmış keramik, K 98 ve K 109'da zarar görmemiş katmanlarda ele geçen obsidyenden yapılma ince işçilikli aletler ve çok sayıda sondajda akıntı toprakla gelmiş aynı döneme ait keramik bu alanın Erken Bronz Çağı'ndan itibaren kullanıldığını ispatlar. Orta ve Geç Bronz Çağı'na ve Erken Demir çağı'na
ait malzeme, belki de bir kaç fragman halinde (K 97. 97 a.b) günümüze ulaş
mıştır. Ancak, bunları kesin olarak tarihlemek şimdilik mümkün değildir.
Doğu kısımdaki kesin dik açı lı sokaklar sistemi, batı kısımda daha eski
buluntuiann varlığının kontrolünü gerektirdiği için, doğu ve batı tepeler arasın
daki ana caddenin bulunduğu kısmında sokakları aramak üzere çok sayıda sondaj (K 114, K i 15, K i 17-K 120) açılmıştır. Bunlar sokak sistemi hakkındaki
bilgimizin artmasına ve şimdiye kadarki düzensiz topografiye bağlı sokak güzergahlarının varlığının desteklenmesine imkan tanımıştır (Çizim: i). Bu çalış
manın çerçevesinde K 14 genişletilmiş, buradan çıkmış Arkaik keramik arasın
da, altında Paınphylia yazısı tarzında" harfler bulunan bir kap dibi ele geçmiştir
(Resim: 7). Yapım tarzı nedeniyle Arkaik Döncm'c tarihleneri fragmane, alt yüzünde yaklaşık 8 mm. yüksekliğinde, dört tane lım taşır. Bu harfler kabın pişi
rilmesinden önce kazınmış olmalıdır. Bu fragman M.O. 5. yüzyıl başlarına tarihlenen ve Perge Artemisi'nden Yunan öncesi adıyla bahseden yazıda beraber
düşünüldüğünde,Arkaik Perge'nin kültürel etkileşimine dair sorular akla gelire.
K 14'ün batı kenarında kırmızı-kahverengi renkte kulübe kerpicinden
oluşan bir katmanın altında bir çocuk gömüsüne rastlanrmştrr. Gömü yaklaşık
50 cm. yüksekliğinde oldukça kırık halde ele geçen pişmiş toprak karınlı bir kap
içindedir. Kap, kayalığa bu amaçla oyulmuş bir çukur içerisine yerleştirilmiştir.
Kemiklerin yanındaki iki çakmaktaşı yongası ve kabın altında bulunan bir bı
çak fragmanı, kesin bir tarihlendirmeye olanak tanımasa da Prehistorik Dönem'e ait olmalıdır.
2. NEKROPOLLER
Akropolis yamaçlarının sistematik olarak gezilmesi sırasında. kuzey tarafta, kısmen tek tek konik işlenmiş olan kaya kütlelerinde yer alan pek çok oda
mezar ve daha büyük kaya kütlelerinin üst tarafında gruplar halinde oyulmuş
olan dikdörtgen mezarlar tespit edilmiş ve bunların ölçümleri yapılmıştır. Ula-

(7)
(8)
(9)

Verdiği bil gilcrden dolayı Prof.Dr.Sencer Şahin'e (Antalya) teşekkurlerimizi sunartz.
K 14.95.J3 kısmen iyi elenmiş kiL, açık bej, taban çapı: 8 em.
r.Kaygusuz, "Perge Artemisi için Bir Adak Yazın", Bellereli 44, 1980,249-256, Lev. ı -2.
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şabildiğimiz kadarıyla hepsi kaçak kazılar sonucunda tahrip edilmiş, boşaltılmış
ve tarihlendirilemez durumdadır. Dikdörtgen mezarların yakınlarındaki stel yuvaları Hıristiyanlık öncesi kullanım ihtimalini arttırmaktadır. Mezarlıkların konumundan kuzeybatıdan-güneydoğuya doğru kuzey yamaca açılı gelecek şekilde,
iki küçük kaynak yanından geçip, yukarı doğru çıkarak akropolisin güneydoğu tarafına giden bir sokak izlenebilmiştir, Takviyeli korumalı 4 m. yükseklikte dik kaya yamacındaki çok dar bir geçişle, platonun yaklaşık 5 m. altında bulunan bir terasa, buradan da batı yönde, kayaya oyulu bir kapıdan geçen bir yolla, akropolis
platosuna ulaşılır. Yıkıntılar nedeniyle üzeri hemen hemen tamamen kapanmış
olan terasın oyuntularla bölünmüş güneydoğu duvarında, yumuşak kayaya oyulmuş kısmen birbirini kesen en azından 15 adet fıçı şeklinde bothros vardır. Yaklaşık 1.20 m. yüksekliğinde (K 110, K 116 ve K 116 A), bir bölümüne sadece üst
tarafından girilebilen bothroidan üçü araştırılmıştır. Ancak hiç bir buluntu olmadığı için mezar şeklinde yorumlanmaları kesin olmamaktadır (Resim: 8).
Geçen yıl batıda tespit edilmiş, akropolise yönelen yollara ve bunlara eş
lik eden mezarlıklara, güney kenarda da rastlanmıştır. Doğu yönde güney kı
sımda her ne kadar gizli bir çıkış varsa da, burada mezar yapıları görülmemiş
tir. Güney yamacın batı kısmında birkaç odadan oluşan, güneye cepheli, üzeri
hemen hemen tamamen örtülü bir oda mezar vardır. Akropolis tahkimatının güneybatı köşesindeki kapı yapısının yaklaşık 20 m. batısındadır. Oldukça yıkık
durumdaki güney yamacın batısındaki diğer duvar kalıntıları mezar binalarına
ait olmalıdır. Eğer böyleyse burada küçük bir güney nekropolü olabilir. Kısaca
akropolis üç yanda nekropollerle çevreliydi. Bunlar yolların bulunduğu kısım
larda kısmen yamaçların (batı ve kuzey yamaç) üst kenarlarına kadar yayılırlar.
Kuzeyde ve batıda Imparatorluk Dönemi kullanımı kanıtlanabilirken,akropolisin güney nekropolünün şehir tarihi açısından önemi, bu alanın şimdilik bii mediğimiz bir dönem şehir dışı olduğunu göstermiştir. Bu alan, ancak Perge'nin
Hellerıistik-RomaDönemi aşağı kentinin tahkimatla çevrilmesiyle şehir alanına
dahilolmuştur.

Geçen yıl kısaca bahsi geçmiş olan bir diğer nekropol, akropolis platosunun kuzeybatı tarafındadır. Kuzey tepede yaklaşık 7 x 10 m. boyutlarında hemen hemen kare planlı bir asıloda ve güney tarafında, en az 80 cm. kalınlığın
da yükselen blok taş duvarından geriye bir şeyin kalmadığı dar bir ön odanın
kayalığa oyulmuş yuvası tespit edilebilmiştir. Kuzey tepede geçen yıllarda açı
lan sondajların tekrar ölçümleri ve nivolarının kontrolü, daha önce tahmin edilen büyük bir teras yerine, birbirinden farklı yönlerde, yükseklikleri de az çok
farklı, tek tek yapılar taşıyan, anıtsal duvar örgülerinden oluşan pek çok terasın
var olduğunu göstermiştirı«. Yapılara, bütün olarak bakıldığında, bu kısmın şe
hir dışı konumuyla beraber, batı tepenin kuzey uzantısındaki Imparatorluk Dönemi kolumbarium'un ve akropolisin batı tahkimatındaki oda mezarların anıt
sal mezarlar şeklinde yorumlanmaları gerekir. Bu yapıların boyutları ve şehre
dönük görkemli konumlarından dolayı asillere ait mezarlar oldukları söylenebilir. Bu mezarlardan ikisini keramikler yardımıyla M.OA. yüzyıl sonlarına tarihlemek mümkündür (K 53 ve K 54).
(lO)

H.Abbasoğlu- W.Martini, "Perge Akropolisi'rıde
Sonuçları Toplantısı, 2, 1998, 92-105.
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3. TAHKiMAT
Akropolisin doğusuna kadar uzanrnasma rağmen, orta ve güney yamacın
da yoğunlaşan karmaşık tahkimat kalıntıları sistematik olarak araştırılmış, öLçülmüş, kapsamlı rekonstrüksyonu ile fonksiyonunu yönünde değerlendirmeler
yapılabilmiştir. Tepenin diğer yamaçları bugün bile çok diktir. Geniş çıkış yollarının bulunduğu biraz daha az dik olan güney yamacm korunması alışılmış dı
şında karmaşık biçimde yapılmıştı. Bu da dışarıdan gelen tehdidin yoğunluğu
na ve özellikle güneydoğu tarafın tahdide açık olduğuna işaret eder.
Strabon zamanında, akropolisin doğusunda, Perge'ye gelenlerin şehre
ulaşımını sağlayan bir nehir limanı bulunduğu bilinmektedir». Kentin doğusun
daki nekropolün konumu ve burada kurulmuş olan Taparlar Köyü nedeniyle bu
bölge hakkında tam bir bilgiye sahip değiliz». Ancak akropolis tahkimatı içerisinde oldukça düz bir hat ile doğuya doğru uzanan sokaklar, bize kesin fikirler
verebilmektedir. Muhtemelen limandan başlayan doğu caddesi akropolis yamacının güneydoğusundaşehrin içine girer. Ancak girişin konumunu ve görünüşü
nil, Geç Antik Dönem' den çok sayıdaki kalıntı yüzünden, kesin olarak tayin etmek mümkün değildir. Arazide bulunan bir epalksis kapama taşııa, bu kısımda
en azından Hellenistik tahkimata işaret etmektedir.
Doğu caddeye eşlik eden, hemen hemen 160 m. uzunluğundaki duvara
paralel, yamaç tarafında 20 m. mesafede daha uzun bir duvar daha vardır. Muhtemel doğu kapının 110 m. batısında yamaç tarafından olmak üzere 16.50 m.
ötesinde, 17x20 m. ölçülerinde bir kulenin 11.50 m. yüksekliğe kadar ulaşan
duvarları günümüze kalmıştır. Tek yüzlü ve aşağıdan yukarıya 72 cm.den 65
cm.ye ineelen (!) ve her 3.60 m.de 50 cm. dışarı taşan çıkınularlu desteklenen
duvar örgüsü (Resim: 9), bugünkü seviyeden 6.30 m.yukarıda hatıllardan oluşan bir tavan için yapılmış oturma şeridi ve deliklere sahiptir. Bunlar +6.85
m.de 1.70 m. yüksekliğindeki mazgal de1iği ile beraber, duvarlarının ince olmasına rağmen, tahkimata ait bir kule olduğunun onayıdır. Bu yapı arazide hemen
hemen tek başına durmaktadır. Sadece güneydoğu köşesine, IZ m.si korunmuş,
gene tek yüzlü, ancak işlevi net olmayan bir duvar daha bağlanır. Akropolisin
dik yamacına doğru hiç bir duvar mevcut değildir. En fazla batı kenarının hizasındaki doğal (?) bir kaya bariyerinin. geçişi zorlaştırdığı çok muhtemeldir. Hemen kuzeyinde bir merdiven tepeden kulenin kuzeyindeki alana diklemesine
iniş sağlanıyordu.

Stratejik açıdan zayıf bir nokta olan caddeyi, yani akrepolis kuzeyinde
bulunan çukurluk kısmı, yaklaşık 70 m. ileride, yukarıda bahsedilmiş olan doğu bastiyonu korumaktaydı. Ancak, yoğun sazlık dokusu ve yüksek seviyelere
kadar ulaşan yıkıntılar nedeniyle bu kısmın Antik Dönem' deki durumu hakkın
da kesin birşeyler söylemek mümkün değildir. Doğu kulenin duvar örgüsünden
daha farklı bir yapısı olan masif basrionun hemen batısında, bir kaya çıkıntısr
yükselir (+65 m.). Bombeli taşlardan oluşan isodoru örgülü kaya çtkıntrsmm et----------

(Jl) Strabon 14,667
Kesıros'un Antik Dönem'deki güzcrgah ve arkaik nehir Iımanuun konumunun açıklığa kavuşması
için ProfDr.H.Brückner (Marburg) tarafından yapılacak jeoarkeolojık araştırmalar planlanmışlır.
(J3) Örtme mesafesi olan 70 em. ile akropcltsin balı kenarında korunmuş olan bir epalksisin duvar
kalınlığı ile uyum gösterir.

(L2)
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rafındaki çerçeve duvar, aynen doğu
sekliğini aşıyordu. Burası, güneyden
girişi etkileyici biçimde koruyordu.

kulede olduğu gibi, doğu bastionun yükana girişi, doğudan ise muhtemel bir yan

Doğudan yamacın eteği boyunca uzanan caddede buradan itibaren doğu
kapıdan 240 m. ötede aynen, doğu kısımla aynı teknikteki güney destek ve tahkimat duvarları günümüze sağlam kalmıştır. Sokağı 5 m. uzunluğunda tek parça halinde enlemesine kesen duvar kalıntısı, yolun kapatılmasıyla ilgili olmalı
dır. Bu duvar, 1.10 m. genişliğinde, bir destek duvarı olarak güneye 8 m. devam
eder. Köylülerin buradan yoğun biçimde taş almaları ve hemen kuzeyindeki yola blok taşların yıkılmış olması, maalesef daha fazla gözlem yapmaya izin vermemektedir. Güneydeki eşlik edici duvar,sonraki 35 m. kalınlığında bir destek
duvarı şeklini alır. Duvarının köşesinden hemen hemen 5 m. ötede, bir rampaya eşlik eden duvar geçer. Rampa ovadan çıkıp doğu istikametinden gelen caddeyle birleşir. Bu sırada duvar örgüsünde oluşan aralık çıkış kapısı ile ilgili olduğunu gösterir.

Alçak ve yuvarlatılmış basamaklarla kaplanmış 2.90 m. genişliğinde
mevcut rampaya batı tarafında, 1.30 m. öne taşan, 1.20 m. genişliğinde destek
duvarları olan bir başka bastion eşlik eder. 18 m. genişliğindeki masif yapı, batıda 11.40 m. geriye gider ve batıya doğru kesin olmayan bir uzunluğa kadar devam eder. Bu bastion akropolis tahkimatının en güney uzantısı olarak, doğu
caddesinin eşlik duvarına karşı 26 m. öne taş ar ve rampanın girişini korurdu.
Rampanın bitiminden, sınır teşkil eden bir köşe kuleye kadar güneyeşlik duvan, yaklaşık 70 m. uzunluğunda, ilk haliyle düz uzanıyordu. Ancak Imparatorluk
Dönemi'nde 5.80 m. genişliğinde ve 2.90 m. derinliğinde yuvarlak bir niş ve
içinden su akıtılan iki küçük nişle görüntüsü yumuşatılmıştır. Buradan akan su
ile daha alçak seviyede yer alan bir çeşme yapısının sayısı birden çok olan su
tekneleri besleniyordu.
Yalnızca temeli kalmış olan yaklaşık 14.70 m. kenar uzunluğuna sahip
anıtsal köşe kule, doğu caddenin hafifçe dönerek batı cadde ile birleştiği yerdedir. Cadde bundan sonra direkt olarak akropolise çıkar. Kulenin batısında 16 m.
derinliğinde, 8 m. genişliğinde bir duvar çıkıntısı vardır. Çıkıntı batı yönde hemen hemen 19 m. uzunluğunda, kısmen payeli bir duvar ile avlu gibi sınırlan
dırılmıştır (Resim: 10). Bu duvarın batısında bir köşe kulesi olan (kenar uzunluğu 14 m.), 6 x 13 m. ölçülerinde ön avlulu ve 5.50 x 13 m. ölçülerinde esas
avlulu, anıtsal bir kapı yapısı vardır. Bu avlunun da kuzeyinde en az 7 x14 m. ölçülerinde ikinci bir kule bulunmaktadır. Kulelerin duvar örgüsü paye şeklinde
ki çıkıntılardan çok farklıdır ve bu nedenle doğu bastionun da dahil olduğu ikinci bir inşa evresine ait olmalıdır. Kuzeydeki kulenin üst tarafında duvar kalıntı
larına rastlanmamıştır.Ancakakrapolisin kenarında, tam kapınıngüzergahında
saklı bir çıkış kapısı daha vardır. Bundan dolayı tahkimat sanatı açısından baş
ka önlemlerin de alındığını düşünmek gerekir.
Batı yöndeki kapı yapısı, batıdan gelen, yaklaşık8 m. genişliğindeki batı
caddeyi korumaktaydı. Bu cadde, yaklaşık 8.20 m. genişliğe sahip doğucadde
ile beraber 1.60 m. genişliğinde birdestek duvarının eşliğinde enlemesine akropolise çıkar. Batı kapıdan 95 m. sonra, cadde sade birkapı ile darlaşıyordu
Kapının duvar kalınlığı 2.70 m. genişliği ise sadece 2.73 m. idi. Bundan sonra
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cad de güney tarafında, 5 m. yüksekliğinde duvarlarfa desteklenen 16 x 42.50 m.
ölçülerinde bir ön avluya doğru açılıyordu. Avlu aynen sokaklar gibi sarı-kah
verengi kum taşından düzensiz büyük döşeme taşlanyla (yaklaşık ı .30 x 1.50 x
0.27 m.) kaplı idi. Güney ve doğu tarafmda 2.15 m. genişliğinde savunma
duvarlarıyla korunan bu kısım, kuzey tarafındaki akropolise çıkan doğal çukurluk, çıkışte bir duvar ve kenar uzunluğu 5.85 m. olan iki kuleli , doğuya kaydırtl
rruş bir kapı yapısıyla sınırlanıyordu. En doğusunda, doğal kaya çıkıntısının alt
kısmında yol, iki kule arasında 3.45 m. genişliğinde bir aralıktan akrepolis
tepesindeki şehre ulaşıyordu. Yağmurlu dönemlerde güneydeki sarnıçlarda toplanamayan ve bugün hala problem olan yüzeyde biriken suyu ortadan kaldır
mak için 1.25 ın. genişliğinde, 2.20 m. kadar yüksekliğe ulaşabilen blok taşlar
dan özerıli biçimde yapılmış su tüneli döşeme taşlarının 4 m. altından geçirilmişti . Daha sonra su, bugün yalnızca 60 cm. yüksekliğe sahip bir açıklıktan
aşağıya akıyordu. Açıklık, yamaçtan doğu caddeye köprü gibi konmuş 2.75 m.
uzunluğunda bir boylama taşı ile geçiliyordu.
Alışılmışm dışındaki bu tahkimatın tarihlendirilmesi hala kesin değildir.
K 13 ve K 15'de 1995' de yapılan sondajlardaki bulunmlar tarih vermemektedir.
Duvarların güzergahlarının çok yüksek seviyelere kadar örtülü olması ve aydın
latıcr stratigrafik buluntulann elde edilip edilerneyeceği kesin olmadığından
daha başka sondajlann açılmasından vazgeçilmiştir. Duvar örtgüsü en azından
iki mimari evreye işaret eder, bunlardan ikincisi batı kapı dikkate alındığında
M.O. 4. yüzyıla tarihlenebilir.
Tahkimatın orta kısmının girinti ve çıkınnlardan oluşan dış cephesi bastionlar, kuleler ve geniş avlularla, bir anlamda paye duvarlarla dikkat çekicidir.
Bu kısım düşmana saldırmak için düzgün bir cephe sunmaz ; bir çok noktadaki
çıkış kapılarını saklamak için olmalıdır. Orneğin düşman batı kapıya saldır
dığında, savunmadakiler iki kulenin korunması altında muhtemelen dar bir çıkış
kapısından geçerek 8 x i ı.4O m. ölçülerindeki büyük dış avluya geçebiliyor,
burada düzene girip güneye doğru taşan kalkan duvar tarafından korunarak düş
mana sağ taraftan saldırabiliyorlardı. Rampanın doğusundaki ve doğu kuledeki
kalkan duvarlan ve avluları da benzer şekilde düşünmek gerekir. Bu inceden inceye düşünülmüş savunma sistemi ve çok sayıda kule ve bastionla kuvvetlendirilmiş kurtinlerin tutarlı uyuınu, tahkimat açısından gelişkin bir tasarımı ortaya koymaktadır. Bu tarz bir tahkimatIskendetden önce pek mümkün değil
dir. Birinci yapım evresinin ancak MD. 4. yüzyıl sonlarına tarihlendirilmesi
beklenebilir. Bunların dışında pek çok diateichismata veya düşmanı belli güzergahlara zorlayan avlumsu geçitler ve alışılmışın dışındadır. Bunların hepsi hem
zaman değildirler; ancak iki veya üç yapım evresinin Roma öncesi döneme tekabül etmesi gerekir. Duvar örgüsü ve duvarlardaki ek izlerden anlaşıldığına
göre doğu kapı, doğu kule, güney bastion, batı köşe kule, batı kapı (1. yapım
evresi) ve 4. Kapı, 1. evreye; doğu bastion, batı kapı (2. yapım evresi) ve 3. kapı
daha geç döneme aittir, bu döneminde en azından iki yapım evresi vardır.
1994- i 997 yılları kampanyalarının bu sonuçları ışığında, bütün Pamphyiia için özel önernit- olan ve gelecek yıllarda araştırılması istenen şu sorular ortaya çıkmaktadır:
(!4)

Krş.H.Brandı, J 1-38.
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1. Orta Anadolukültürü ile bağlantı içerisinde Kalkolitik ve Bronz çağı

yerleşiminin tarzıve boyutları,

2. Boğazköy' dekibronz tablette yer alan PARHA (Perge) Perge 'nin Hitit
Dönemi 'ndeki varlığınınarkeolojik kanıtı,
3. Troia savaşındansonra (M.Ö. 12. yüzyıl) Pamphylia Bölgesi'ne adını
veren ve Hadrian Dönemi'nde (M.S. 2. yüzyıl) Perge şehir kapısında en az yedi
bronz heykelle canlandırilan tüm kabilelerden gelen Yunan kahramanları
tarafından kuruluş mythosusorunu,
4. M.Ö. 8.-6. yüzyıldaki Büyük Kolonizasyon ile bağlantılı olarak Perge'nin Arkaik Dönem'dekiküıtür tarihinin araştırılması.
Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda çıkan sonuçlardan sonra, Yunan
kültürünün yerli kültür ve karşılaştığı alanda Perge'nin kültürel etkilenimleri ve
bununla beraber Pamphylia kültürünün oluşumu sorularına gelecekteki çalış
malarda Perge Akropolisi 'nden yeterli malzeme beklenmektedir.
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Çizim 1: Perge a kropolisl1997, plan
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ResütıIıBir

kryptoportikustan geriye kalanlar

Resim 2: İon başlığı
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Resim 3: K4'de sokak duvarı örgüsü
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Resim 5: Pişmiş topraktan savaşçı fragmanı

Resim 6: III. Bazilika'dan mimari bezerne
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Resim 7: Pamhylia yazı karakterli kap fragmanı

Resim 8: Akropolisin kuzey kenarında yeralan bothros
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Resim 9: Doğu kulenin mazgal

Resim 10: Batı kapı yapısının kalkan

deliği

duvarı
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KAUNOS 1997 ARAŞTIRMALARI
Cengiz

ı

IŞIK*

oTemmuz- 5 Eylül

günleri arasında sürdürülen araştırmalarımız üç ayrı
Apolion Kutsal Alanı; Palaestra Terası ve Kutsal Taş.
Ayrıca Küçük Kale'nin güney limanına bakan yamacındaki daha önceleri soyulmuş mezarlardan bir kısmının plan çalışmaları için temizliği yapılmıştır;
Protogenes Exedrası'nın restorasyonuna başlanmış ve tiyatronun plan rölövesi
tamamlanmıştır. Kazı evi deposunda etütlük malzemenin erıvanterlenmesine bu
mevsim de devam edilmiştir.
alanda

yoğunlaşmıştır.

APOLLON KUTSAL ALANI
Baki ÖOÜN
Cengiz IŞIK

...

İ.TANRIKUT

Kutsal alandaki bu yılki çalışmalarda alanı kuzey yönde sınırlayan 30.5 x
m. ölçüsündeki büyük yapı kompleksinin fonksiyonunu anlamak ve mimari özelliklerini belirlemek için büyük bölümünün ortaya çıkarılması amaçlanmış ve bu nedenle de araştırmalarımız hem stoa benzeri ön mekanda ve hem
de beş odalı arka mekanda sürdürülmüştür.
Ön Mekan: Bu alandaki çalışmalarımız, yaklaşık 7 m. civarındaki batı bölümünde gerçekleştirilmiştir. Amaç, ön mekanın dar bitim duvarının -eğer orijinal durumunda bırakıldı ise- mimari yapısını anlamaktı. Çünkü, geçen kazı
döneminde açığa çıkarttığımız doğu yan duvarı GeçAntik Çağ'da çok tahrip olmuş ve bu nedenle de orijinal yapısını hemen hemen tamamen yitirmiştir. Buradaki ı.5 m. yüksekliğe varan geç dönem yapılarının dolgu malzemesi taban
seviyesine kadar tamamen temizlenmiştir ve görülmüştür ki, değişikliğe uğra
tılmış olmasına rağmen, ön mekanın batı duvarı kendi yapısını gösterebilecek
kadar korunmuştur: Ana mekanın toichobat üzerine oturan 38.5 cm. yüksekliğindeki tek sıra orjinal blokları yine farklı uzunluklarda batı yöne doğru devam
etmekte ve güney yöne dönerek 33.10 m. genişliğindeki ön mekan doğu duvarının iç yüzünü meydana getirmektedir; ön mekanın, Stoada olduğu gibi ön köıo.85
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şe lerde kapali olupolmadığıburadada henüzdaha anlaşılamamıştır.Ana mekan ön duvarınınbatı köşesinden 1.5 m. uzaklıktaki giriş, sonraki bir dönemde
kapatılmıştır. 5 no.lu odaya açılan, 1.30 m.jıenişlikteki bu girişin orijinal yapı
sından günümüze hiç bir şey kalmamıştır. Oyle ki, kapının sol köşesini de oluş
turan orijinal duvar bloğunun altında kalan toichobat taşlarından uçtaki dahi sökülüp alınmıştır. Kapı kenarlarını meydana getiren her iki yandaki bloklarda
saptanan bir diğer özellik de, diğerlerinde yapılmış olan dikdörtgen yuvaların
bu bloklarda işlenmerniş olmasıdır. Orjinal duvar sırasının üzerine inşa edilen
farklı yüksekliklerde korunmuş.duvar yine aynı karakterdedir: Aralarında tuğla
parçaları da olan toplama taşlarla örülmüştur; bağlantı malzemesi olarak, renkli kalın kum taneleri, az da olsa tuğla unu ve harçtan oluşan bir karışım kullanılmıştır. Gözlemlerimizle artık anlaşılmıştır ki, bu duvar orijinal üst örgü değildir. Çünkü, hem harçlıdır, hem aralarında tuğla parçalarından bağlantı malzemesi vardır ve her ikisinden daha anlatımlısı da, duvar, alttaki tek sıra orijinal bloklarla aynı düşey düzlemde örülmüştür (Bkz. Ana mekan, 2 no.lu oda).
Bu duvarın hangi dönemde inşa edildiğini tam olarak söyleyebilmemize olananak verecek arkeolojik belge bugün eksiktir. Mekan içindeki, daha çok devşir
me malzemeyle yapılmış diğer duvarlarla ve batı yan duvarının üzerindeki duvarla karşılaştırıldığındasöylenebilecek, geçen kazı döneminde ele geçen bir altın sikkeye göre duvarın alandaki ilk değişim evresine, Ls .6. yüzyıla ait olabileceğidir. Batı yan duvarından 6.10 m. uzaklıkta, devşirme bloklarla iki yüzlü
inşa edilen bir duvarla ön mekan içinde bir oda meydana getirilmiştir.Doğrudan
stylobat üzerindeki aynı karakterli duvara organik bağlanan bu duvar, ön mekan
içine 193 cm. uzanmaktadır ve önde, ana mekanın ön duvarı ile kapı aralığı
o i uşturrnaktadır.
Gerek bu duvarda ve gerekse yaratılan mekanın güney duvarını meydana
getiren stylobat üzerindeki duvarda kullanılan devşirrne mermer blokların teknikleri aynıdır: Bir yüzleri düz traşlanmış ve perdahlanmıştır, bir yüzleri ise sivri uçlu kalemle derin murçlanmıştır; bu yüz çizgiyle doldurulmuş bir çerçeve
içine alınmıştır. Blokların herbirinin üst yüzünde, kenarlarda kırlangıç kuyruğu
formunda kenet yuvaları açılmıştır. Belli ki, bütün bu bloklar kutsal alan içindeki belli bir mimari yapıdan sökülüp alınmışlardır. On mekanın batı duvarın
dan itibaren odanın yaklaşık 2.5 m.lik bölümü toplama büyük taşlarla döşenmiş
ve böylece orijinal yapının yürüme tabanı üzerinde yeni bir zemin oluşturul
muştur. Bu taş döşemin üzerine, batı duvarına bitişik bir duvar inşa edilmiştir.
51 cm. genişlikte ve toplama taşlarla örülmüş olan duvar, en fazla 48 cm. yüksekliğe kadar korunabilmiştir.
Krepis (?): Kutsal alandan ön mekana tüm alan cephesi boyunca girişi
sağlayan mermer bloklardan tek sıra krepisin, stylobat olup olmadığı sorusu geçen kazı döneminde açıklığa kavuşturulamamıştı. Çünkü, daha çok devşirme
malzemeyle bir duvar, doğrudan üzerine inşa edilmiştir. Bu soruya cevap bulma amacıyla bu duvarın Protogenes Exedrası'nın arkasına gelen bir bölümü
kaldırılmıştır. Saptanmıştır ki, bu bloklar üzerinde bir sütun sırasının varlığına
işaret edebilecek ne bir iz ve ne de, yerlerini belirleyecek bir yapı çizgisi vardır.
Zaten blokların genişliği de bir mermer sütun sırasının oturtulabileceği ölçüde
değildir. Krepisi oluşturan tüm blokların üst kenarlarının aşınmış olması da -en
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azından açılabilen yerde- ön mekana her noktadan girilebildiğine işaret etmektedir. Burada mermer sütunlar yerine daha küçük çaplı ahşap sütunların kullanılmış olabileceğini destekleyen bir belgeye de bugün için sahip değiliz.
Ana Mekan: Kutsal alanın kuzeyini sınırlayan dıştan dışa 30.5 m. uzunluğunda ve 7.60 m. genişliğindeki yapının fonksiyonunu belirlemek amacıyla
araştırmalarımızyapının tümüyle dolgu malzemesiyle örtülü iç kısmında yürütülmüştür. Ve saptanmıştır ki, yapı içte beş ayrı odayla böl ünmüştür. Bunlardan
doğudaki 5 no.lu oda geçen kazı döneminde temizlenmişti. Bu mevsim ise batı
yönden itibaren 1, 2 ve 3 no.lu odalar tamamen açılmış, 4 no.lu odanın araştı
rılması ise gelecek kazı dönemine bırakılmıştır.
1 No.lu Oda: Mekanı batı yönde sınırlayan odanın iç ölçüleri 6.45 x 4.5
m.dir. Ortadaki diğer üç odanın aksine, odanın duvarları içte doğrudan anakaya
üzerine oturtulan temel üzerinde yükselmektedir. 1.58 m.ye kadar korunmuş
olan batı duvarının iç yüzü iki ayrı teknikte örülmüştür. 65 cm. yükseklikteki alt
katman, farklı büyüklükteki toplama taşlarla örülmüştür; bağlayıcı malzeme
olarak da toprak harç kullanılmıştır. 8 cm. içerde başlayan üstteki duvar ise aralarında tuğla-kiremitparçalarının kullanıldığı daha küçük toplama taşlardan yapılmış ve birbirlerine harçla bağlanmışlardır. Harç, mekanın güney orjinal blok
sırası üzerine inşa edilen duvarın malzemesiyle aynıdır. Kireçle karıştırılmış
renkli kum taneleri ve tuğla tozu kuzey duvar, temelden itibaren 1.65 m. yüksekliğini korumaktadır. Duvar farklı büyüklükteki toplama taşlarla, toprak harç
kullanılarak örülmüştür; tuğla ve kirernit parçaları yalnızca üst kısımlarda görülmektedir. Belli ki duvar, bu seviyeye kadar orijinal yapısındadır. Gerek batı
ve gerekse kuzey duvarının dış yüzü, bosajlı iri bloklarla örülmüş mekanın orijinal duvarıdır. Adayı yanındaki 2 no.lu odadan ayıran doğu duvarın iç yüzü, dış
yüzünden farklıdır. Dış yüz, doğrudan toichobat üzerine oturan farklı uzunlukta, fakat aynı yükseklikte ve aynı teknikte işlenen blok taşlardan oluşan bir sıra
üzerine inşa edilmişken (Bkz.Oda 2), iç yüz, aralarında devşirme malzemenin
de kullanıldığı daha çok toplama taşlarla ve toprak harçla örülmüştür; yüksekliği ise 84 cm.ye kadar korunabilmiştir. Güney duvarının tekniği batı duvarı ile
benzerlik gösterir. Burada ikinci katrnan yalnızca en fazla 5 cm. kadar içeri çekilmiştir. Duvarın batı köşesinden 152 cm. doğuda açılmış olan 1.35 m. geniş
liğindeki kapı aralığı, büyük ihtimalle ikinci yapı evresinde kapatılmıştır. Ve bu
dönemde ortadan bir duvarla iki ayrı odaya ayrılan mekana, doğusundaki 2
no.lu odadan, iki ayrı kapıdan ayrı ayrı girilmektedir. Kuzey duvarına 3 m.
uzaklıkta inşa edilen bu bölme duvarın genişliği 60 cm.dir ve yüksekliğini ancak 110 cm. ye kadar koruyabilmiştir. Doğrudan mekanın yürüme zeminine
oturtulan duvarın inşasında toplama taşlar ve tuğla-kiremit parçaları kullanıl
mıştır.

Odanın batı ve güney duvarı boyunca açılan sondalarla anakayaya kadar
iniImiştir. Anakaya burada da düz değil, engebeli yükseltiler şeklindedir ve yine kuzeye doğru bir eğimle devam etmektedir. Bu nedenle anakayanın oynak
düzlemi üzerinde mekanın orijinal zemini bu defa da sıkıştırılmış toprakla sağ
lanmıştır. Batı duvarından 2.35 m. doğuda, kuzey yöne doğru uzanan tek sıra
toplama taşlardan bir duvarın varlığı, ancak bu gevşek zeminin kaymaması düşüncesiyle açıklanabilir. Zemin dolgusunda dört farklı katrnan izlenmektedir:
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Anakayanın hemen üzeri kendi mıcırı ile doldurulmuştur. En üstteki dolgu toprağının hemen altında ince bir yanı k tabakası izlenmektedir. Bu katman içinden
Erken Hellenistik Dönem'den seramik parçaları ile yine aynı dönemden bir
bronz heykclcik ele geçmiştir. 9.6 cm. yüksekliğinde, kafasında sivri bir şapka
taşıyan

bu erkek figürü, sol omuzu üzerine attığı paludaınentum ve sağ elinde
aryballosu ile bir Hermes'tir.
2 No.lu Oda: Yaklaşık kare planlıdır: Doğu ve batı duvarlarının uzunluğu
içten içe 6.40 m; kuzey duvarı 6.27, güney duvarı ise 6.25 m.dir. Odanın duvarlarında homejen olan, altta bir toichobat üzerine yerleştirilen ve tek sıra mermer
bloklardan oluşan duvar sırasıdır. Odanın doğu ve batı duvarı alt bloklarının,
kuzey ve güney duvarının blokları ile organik bir bağı yoktur. Gerek toichobat
ve gerekse bu duvar sırasını oluşturan blokların karakteri, mekanın cephesini
oluşturan güney duvarının karakteriyle aynıdır. Farklı uzunlukta olmalarına karşın aynı yüksekliktedirler. 38.5 cm. cephedeki ayna yüz sivri uçlu kalemle
murçlanmıştır; kenarlarda 2 cm. kalınlığında, içi taralı bir çerçeve bırakılmıştır.
Ust yüzlerinin ön kenarı 3-4 cm. kadar düzleştirilmiş ve arkası kaba yontularak
1-2 mm. kadar yüksek bırakılmıştır. Böylesine bir taş işçiliğinin, blok sırası
üzerindeki üst duvarın inşaasındaki rolü ancak bu kazı döneminde anlaşılabil
miştir. Toplama taşlarla yalnızca toprak harçla örülerı duvar, bloklar üzerindeki
bu işlenmiş alanı dışarda bırakmaktadır. Bunda da neden, daha sonra tüm duvar
cephesine sürülen kaplama sıva için alan bırakmaktır. Odanın batı duvarının kuzey ucu ile kuzey duvarının doğu ucu ve güney duvarının kuzey ucunda ele geçen orijinal sıva kalıntılarından bunu anlamak mümkündür. Sıvaların üst katmanının inceliği ve düzlüğü üzerinin boyanmış olduğuna bir işaret sayılmalıdır.
Nitekim batı duvarı üzerinde korunmuş olan sıva kalıntısının üzerinde boya izleri, zor da olsa seçilebilmektedir. Bu nedenle üzerinde sıva kalıntısı korunmuş
olan duvarları mekanın orijinal üst duvar örgüsü olarak kabul etmek gerekmektedir. Zaten buradaki duvar örgüsü yenilenmiş olan üst duvar örgülerinden farklıdır. Yukarıda da değindiğimiz gibi duvar örgüsünde sadece toplama taşlar kullanılmıştır; aralarında tuğla ve kiremit parçaları da dahil, devşirme malzeme
yoktur; bağlayıcı malzeme olarak da yalnızca toprak harç kullanılmıştır; ve duvar örgüsü, blokların üst ön kenarlarına işlenmiş olan düz çerçevenin arka hattından başlamaktadır. Diğer üst duvarlar iki ayrı karakter göstermektedir. Bu da
alandaki yapı evrelerine işaret eder. Homejen bir yapı tekniği içinde olan güney
duvarında salt toplama taşlar kullanılmıştır. Fakat aralarında tuğla ve kiremit
parçaları vardır. Bağlayıcı eleman olarak da, renkli küçük çakıl, tuğla tozu ve
kireç alaşımından oluşan bir harç kullanılmıştır. Daha çok doğu ve kuzey duvarının bir bölümünde gözlenen üçüncü evreye ait duvarların en önemli karakteristiği ise toplama taşların aralarında çok sayıda devşirme malzemenin kullanılmış olmasıdır. Ve bu duvarların harç yapısı diğerinden ayrılır. Daha ince ve
beyaz küçük çakıllar kireçle karıştırılmıştır. Ayrıca, her iki karakterdeki duvarın
yüzeyi de, alttaki blok sırasının yüzeyi ile aynı düşey doğrultudadır.
Odanın orijinal girişi güney duvarı üzerindedir ve 1.80 m. genişliğindeki
kapı aralığı tam ortaya açılmamıştır. Doğu duvarına 1.81 ve batı duvarına 2.63
m. uzaklıktadır. Monolit bir mermerden yapılmış olan kapı eşiği in situ konumundadır. Üzerindeki dikdörtgen ve yuvarlak oyuklar kapı sistemi ile ilgilidir
tuttuğu
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(Bkz. Kaunos 1996 Ön raporu). Kapının aynı zamanda kenar sövelereni de
oluşturan içteki mermer blokların sağ-sol dış kenarları da dıştaki karşıtı bloklar
gibi işlenmiştir. Bir niş şeklinde oyulmuştur. Kapı, büyük bir ihtimalle ikinci
yapı değişikliği sırasında daraltılmıştır. Çünkü, burada daha çok devşirme bloklar kullanılmıştır. Bunlar arasında bir de yazıtlı bir blok vardır ve bu blok yapı
nın düşünülen fonksiyonunu da desteklemektedir (Bkz.Yapının fonksiyonu).
Kapının aşağı yukarı tam karşısında, kuzey duvarı içinde, 1.45 m. genişliğinde
ki kapı, sonraki bir evrede, doğu duvarına yaslanan duvar kalıntısının gösterdiği gibi, odanın iki ayrı mekana bölündüğü üçüncü yapı döneminde açılmıştır.
3 No.lu Oda: Ölçüsü 2 no.lu oda ile aynıdır ve alttaki toichobat üzerine
oturtulan blok sırası bu odada da in situ dur. Mekanın orijinal üst duvarı burada yalnızca kuzey duvarının doğu kısmında sıvasıyla birlikte korunmuştur.
Odanın yine tam orta aksta olmayan orjinal girişi burada da güney duvar üzerindedir ve doğrudan ön mekana açılmaktadır. Monolit kapı eşiği bloğu, 2 no.lu
odanın girişindeki eşik bloğu ile aynı formdadır ve eşit teknik özellikler gösterir. Aynı zamanda kapı sövesi işlevini de gören kenar blokların teknik özellikleri de aynıdır. Kapı aralığının doğusunu daraltan ve daha çok büyük işlenmiş
devşirme bloklardan örülmüş olan duvar, odayı doğu ve batı yönde, biri dar olmak üzere, iki ayrı mekana böler. Doğudaki mekana bu duvar üzerinde açılmış
bir kapı ile girilmektedir. Bu ara duvarın kuzey duvarı ile birleştiği yerde, kuzey duvarı içine en son evrede açılmış olan kapı ise, güney duvar üzerindeki orijinal kapı ile hemen hemen aynı aks üzerindedir. Güneyorijinal girişin sol tarafında içte, tümüyle devşirme malzemeden geç evrede yapılmış bir platforma 4
basamakla çıkılır.
Kuzey Duvar Arkası Araştırmaları: Geçen yıl mekanın kuzey teras duvarını oluşturan bosajlı duvarın karakterini anlamak amacıyla kuzey-batı köşede
yaptığımız araştırmayı (Bkz. Kaunos 1996 ön raporu) önümüzdeki yıl doğu yöne doğru uzatmak için bu alanda birikmiş taş yığınları bu mevsim kaldırılmış
ve alan temizlenmiştir. Bu temizlik sırasında, geçen yıl bulduğumuz iki dilli
(Karca-Grekçe) stelin eksik üçüncü parçası ele geçirilmiştir.
Yapının Fonksiyonu: Özellikle konumu nedeniyle bir tapınak olarak düşünüıen yapının araştırılmasına 1995 yılında başlamıştır. Dıştan dışa 30.5 x
10.85 m.lik ölçüsüyle ApolIon Kutsal Alanı'nın kuzeyini sınırlayan binanın,
Stoa benzeri ön mekanın arkasındaki ana mekan artık belli ki, içte 5 odaya ayrılmıştır: Yanlarda iki dar ve ortada, ölçüleri yaklaşık aynı olan, üç büyük oda.
Ve bu odalar doğrudan öndeki ön mekana açılmaktadır. Bu plan yapısıyla bina,
bilinen tapınak tiplerinden birbirine uymamaktadır. Ortadaki üç büyük odanın
her birinin üç ayrı tanrıya, ApolIon, kardeşi Artemis ve anneleri Leto 'ya ait olabileceği ihtimali düşünülmüş ise de, özellikle kapılarının tam orta aks üzerinde
açılmamış olması, binanın daha çok bir Andron olabileceği fikrine getirmiştir
bizleri. Çünkü, kapıların tam ortada olmayışının nedeni, ancak içlerine konulan
klinelerin uygun bir biçimde yerleştirilebilmesiyleaçıklanabilir. Brauron, Delos
ve Atina Agorası'ndaki kutsal alan içinde yer alan örneklere plan olarak da benzerliği, bu fikrimizi doğrulamaktadır.Yanlardaki daha küçük odalardan en azın
dan birinin fonksiyonu için de, 2 no.lu odanın kapı eşiği üzerinde ele geçen devşirme blok üzerindeki yazıt yardımcı olmaktadır. Bu yazıtta ismi geçen şahsın
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görevinden de söz edilmektedir. Hazine odası bekçisi. Bu nedenle kabul edilebilir ki, bu dar odalardan batıdaki, Apollon' a getirilen kıymetli adak eşyalarının
korunmasına ayrılmıştır.

Alanda saptadığımız önemli sonuçlardan birisi de, Andron'un yaklaşık 6
m. batısında yer alan ve duvarlarla özelolarak çevrelenen anakaya yükseltisidir. Daha 197ü'li yılların başında kazılmış olan bu mekanın, ancak son yıllarda
belirlediğimiz Apollon Kutsal Alanı içerisinde yer alması tesadüf değildir. Letoon ve Odidyma örnekleri gözönünde bulundurulduğunda, özü bu anakaya
olan alanın kardeşi tanrıça Artemis' e ayrılmış olabileceğini düşünmek bugün
için hiç de yanlış olmayacaktır. Bu anakaya yükseltisinin kuzeyinin, Andron kuzey teras duvarının uzantısıyla çevrelenmiş olması, Artemis için buradaki tapı
nımın en azından Apollon'a olan tapınım kadar eski olduğunun belgesi sayılma
lıdır.

PALAESTRA TERAS!
B.SCHMALTZ
1997 yılı Palaestra terası çalışmaları üç noktada yoğunlaşmıştır:
1) Bizans Kilisesi'nin güney batı köşesinde yer alan ve son iki kazı mevsiminde ortaya çıkartılan teras duvarı, güneydoğuya doğru ortalama 24 m.
uzandıktan sonra dik açılı bir şekilde kuzeydoğuya yönelmekte, yaklaşık 6 m.
sonra dik açı ile tekrar güneydoğuya uzanak 5 m. ileride kuzeydoğuya dönen
diğer bir köşeyi oluşturmaktadır. Alçalarak 2 m. sonra sona eren duvar, hayli
eğimli yükselen anakaya üzerinde olasılıklı devam etmekteydi. Bu duvarın olağandışı olan kademeli akışı, bir yandan kırılgan kayalıklar göz önünde bulundurularak oluşturulurken, diğer yandan da yüksekliği ve özenli işçiliği ile kente, daha doğrusu limana bakarak görsel bir işlev de kazandırılmıştır. Teras duvarının kuzeydoğusunda karşımıza çıkan konumu, genişliği ve temel yapısıyla
bu duvar, daha az nitelikli olan ve özde temenos çevre duvarını oluşturan 3.5 m.
uzunluğundaki bir duvar ile daha da belirginleşmektedir.
2) Bizans Kilisesi 'nin kuzeyindeki açmalar, özenli bir şekilde yerleştiri
len plakalarla oluşturulmuş 3 m. genişliğinde bir caddenin varlığını ortaya çı
karmışlardır. Caddenin özellikle kuzeyi geç dönem yapılarıyla donatılmıştır.
Tüm bunlar, bu kesimin Bizans Kilisesi altında yer alan ve yukarıda sözü edilen anıtsal teras duvarının çevrelediği kutsal alan dışında kaldığına işaret etmektedirler. Caddenin güney kıyısındaki su borusu, yön ve boru kalınlığı gözönüne
getirildiğinde, güneydoğuda geçtiğimiz yıl ortaya çıkarılan su borusuyla bağ
lantılı olmalıdır. Tüm bunlar, ilginç bir su dağıtım sistemine sahip olan bu alanın da kutsal alanın dışında yer aldığını göstermektedir.
3) Bizans Kilisesi 'nin batısında geçtiğimiz yıl kazdığımız açma, günümüzde kullanılan yolu keserek batıya doğru, bugünkü palaestra terasının -temele henüz inmeyerek- batı duvarına kadar uzatılmıştır. Yüksekliği 5 m.ye varan
dolgunun kaldırılması ile yolun altında güneye uzanan kalın bir duvar köşesi
bulunmuştur. Toichobat benzeri bir temele karşın bu köşe bir yapı duvarından
çok, teras ile ilişkisi olmalıdır. Yamaca paralel batıya doğru aynı şekilde bugünkü palaestra terasının öncüsü niteliğinde bir duvar uzanmaktadır. Ilginç olan, 22
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m.yi aşan uzunluktaki bu açmada Kaunos'uneneski sur duvarı olması gereken
ve bugünkü palaestra terasının güneybatısında büyük.polygonal bloklardan oluşan 4 m. kalınlığındaki duvardan hiç bir kalıntı bulunmamasıdır. Bu durum, bu
kent surunun Bizans Kilisesi ile ölçüm platformu arasındadoğuya doğru yöneldiğini ve kilise altındaki kutsal alanın kent dışında kaldığını göstermektedir.
Kutsal alan daha çok hemen kent suru önünde yer almaktaydı. Bu durum her ne
kadar Liman Stoası altındaki Aphrodite Tapınağı ve Teras Tapınağı dolgusu altındaki Baitylos'un bulunduğu kutsal alanı çağrıştırsa da, bu teras duvarının
kent suruna bir adımlık yakınlığı -örneğin kentin bir kuşatılma anı düşünüldü
ğünde- şaşılacak ve anlamı sorgulanacak bir durumdur.
Bizans Kilisesi 'nin hemen güneybatı köşesi önünde harikulade bir sur duvarı daha erken bir yapı kompleksinin üzerine oturmaktadır. Bu kompleksin dış
duvarındaki açıklıkla, güneyde girişe sahip bir oda bulunan avluya geçilmektedir. Bu yapı kompleksi, şüphesiz tüm bu alandaki en erken yapıdır. Ele geçen
seramik buluntularına göre bu bina t.ö. 5. yüzyıldan olmalıdır.
KUTSALTAŞ

ADİLER

Teras Tapınağı avlusu içinde yer alan ve i.Ö.1. yüzyılın 2. yarısında inşa
edilmiş olan abaton-heroon'ıuı tam merkezinde, yaklaşık 6 m. aşağıda, anakaya üzerinde yükselen kutsal taş, ilk kez 1989 yılı araştırmalarında açığa çıkar
tılmıştı. Iki parça halinde günümüze ulaşmış olan bu kutsal taş, daha önce belirlenemeyen, daha doğrusu sonradan karşılaşılan bazı sorulara cevap bulma
amacıyla, açma alanı genişletilerek bu mevsim yeniden gün ışığına çıkartılmış
tır. Saptanan en önemli sonuç, üstteki eğik olarak duran büyük parçanın, orijinalinde anakaya üzerinde duran alttaki küçük parçanın üzerinde duruyor olmasıdır. Bir başka deyişle taş, zamanında tek bir parçadan ibarettir ve özünde
bir Anadolu geleneği yatmaktadır.

NEKROPOL
S.ÖZEN
Kiel Üniversitesi 'nde "Kaunos Sandık Mezarları" konulu doktora çalış
masını yürüten Soner üzen, bu çerçevede Küçük Kale'nin güney limanına
bakan yamacında daha önceleri soyulmuş olan mezarlardan bazılarının plan ve
fotoğraf çalışmaları için temizliğini yapmıştır. Temizlik çalışmaları sırasında bir
sandık mezar soyulmamış olarak ele geçmiştir. Bu mezar içinde çok sayıda unguentarium ve laginos yanında oldukça tahrip olmuş ve bozulmuş olarak cam
ve bronz eşya çıkartılmıştır. Mezarın keşfi kazının son günlerine rastIadığı için
yalnızca sağlam buluntular Müzeye teslim edilmiş, tahrip olmuşlar ise önümüzdeki kazı döneminde ele alınmak üzere kazı evi deposunda emniyet altına alın
mıştır.
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EP İGRAFİK ARAŞTIRMALAR
Chr.MAREK
Bu kazı döneminde açığa çıkarttığımız iki yazıt parçasından biri geçen yıl
bulduğumuz Bilingue Steli 'nin eksik sağ alt parçası, diğeri ise Apollon Kutsal
Alanı'nı kuzey yönde sınırlayan Andron'a fonksiyon olarak anlam veren parçadır. Yazıtta "Hazine Odası" bekçiliği yapan bir şahıstan söz edilmektedir.
Ekibirnize her yıl kazı döneminin son on günü içinde katılan epigrafımız
Chr.Marek her iki parçayı da kendi kataloğuna eklemiştir. Demeter terasının
batı duvarı içindeki bloklardan ikisi üzerine yazılmış iki satırlık yazıt, uygun
gün ışığında geçen yıl B .Oğün tarafından görülmüş ve bu yılki ilk inceleme
sonunda bu yazıtın Karca olduğu saptanmıştır. Ayrıca, daha önceki yıllarda
bulunan ve kazı evi deposunda muhafaza edilen yazıt parçaları da bu yıl kendisi tarafından bir kez daha gözden geçirilmiş ve bunlar arasında kendi kayıt
larında olmayan üç parça yeniden keşfedilmiştir. Bunlar arasında bir küçük parça, özellikle Apollon Kutsal Alanı için çok önemlidir. Çünkü stel formundaki
yazıt, içeriğine göre bu alana dikilmiştir.
RÖLEVE VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI
ADALYANCI
Tiyatro.' Hamamın rölöve çalışmalarının önceki yıl tamamlanmasından
sonra bu mevsim Tiyatro'nun plan rölevesinin çizimine başlanılmış ve bitirilmiştir. Daha önce O.Ozer itarafından çıkartılan sahne binasının rölevesi de
caveanın rölevesine apıike edilmiştir.
ÜDEMİRER

Protogenes Exadrası: Blokları hamam binasının ambulacrumu içine
taşınarak orada muhafaza edilen exedranın kırılan parçaları kendi yerlerine
yapıştırılmış ve eksik yerlerinin restorasyonuna, orijinaline sadık kalınarak baş
lanmıştır.

KAZı Evİ SERAMİK DEPOSU ÇALIŞMALARI

MDOYRAN
Kazılarımızın başladığı 1966 yılından bu yana yayın çalışmaları için toplanan etütlük malzemenin yer ve tabakalarına göre derlenmesi ve bunların bilgisayar kayıtlarına geçirilmesi çalışmaları bu kazı döneminde de sürdürülmüş
tür. Etütlük malzemenin büyük bir bölümünün kayıt işlemleri tamamlanmıştır.
YAYıN HAZıRLıKLARı

B.ö6üN: Kaunos Rehberi (Dört dilde).
B.ö6üN-O.ÖZER: Die Stoa an der Hafenagora in Kaunos (Monografi).
B.SCHMALTZ: Der Aphrodite Kopf aus Kaunos (B.Öğün'ün "Anı Kitabı" için).
H.J.KELLNER: Eine Münze aus der Stoa in Kaunos (B .Öğün 'ün "Anı Kitabı" için).
C.IŞIK: Demeter in Kaunos (L.Kahil'in "Anı Kitabı" için. Baskıda).
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C.rŞIK: Ein originaler Kopf aus Kaunos (B.Öğün'ün "Anı Kitabı" için).
CIŞIK: Drei Weihsaule aus dem ApollonheiIigtum in Kaunos (YBoysal'm "Anı Kitabı" için)
A.DİLER: Opferstock in Kaunos.
A.DİLER: Tempel-Terrasse in Kaunos (Monografi).

B.VARKIVANÇ: Türsteine aus Kaunos (B.Öğün'ün "Anı Kitabı" için).
B.VARKIVANÇ: Lamped und Kernosleuchter aus dem Demeter-Heiligtum in Kaunos (Monografi).
M.DOYRAN: Einige schwarzfigürige Keramik aus Kaunos (B.Öğün'ün "Anı Kitabı" içirı.)
S.ÖZEN: Die Kistengrabern in Kaunos (Doktora çalışması).
BU YIL

ÇıKAN YAYıNLAR

B.SCHMALTZ: Der Rundbau am Theater in Kaunos (AA 1997,144).
PFREI-Chr.MAREK: Die karisch-griechische Bilingue von Kaunos (Kadmos 36,1997,1-89).
CIŞIK-Chr.MAREK:Das Monument des Protogenes in Kaunos (Asia Minor Studien 26 (1997)).
B.VARKIVINÇ: Das Heroon von Mezargediği in der Nahe von Kaunos (Lykia 2,1997,99-114).
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1997 KNİDOS KAZISI
Ramazan ÖZGAN*

Knidos kazılarına 1997 sezonunda da devam edildi. Bu sezon kazımıza
ayrılan ödeneğin yetersiz olması ve yöredeki günlük işçi yevmiyelerindeki
anormal yükselme nedeniyle işçi bulmada sorun yaşanmış, sonuçta da öğrenci
ye dayalı bir kazı yürütülmüştür. Bu olumsuzluk nedeni ile 1997 sezonunda, salt
ilk kez kazısına 1996 yılında başlanan ve bulunan yazıtına göre bir Stoa olan
mimari dokunun doğu yöne doğru dükkan olabilecek odalarında kazı yapılmış
tır (Çizim: 1)1. Sonuçta doğuya doğru yaklaşık lOxlOm. ölçülerindeki alan kazılmıştır.
Dolgu toprağının en üstteki seviyelerinde yoğun olarak teras duvarına ait
büyük blok taşlar ve teras duvarının daha geç dönemlerde onarılmasında kullanılan çok miktardaki moloz taşlar bulunmaktaydı.Teras duvarlarının önündeki
destek duvarlarının çıkmaya başlamasıyla birlikte, teras duvarına bitişik olarak
çok sayıda kaliteli ince seramik toplu olarak bulunmaya başladı. Bu nedenle teras duvarının güneyine doğru yaklaşık Im. bırakılarak kazıya devam edildi.
Beklentimiz batı odalarda olduğu gibi üst kata ait kerpiç duvarların çıkmaya
başlamasıydı, Ancak bunlara ait çok fazla iz bulamadık. Bu aşamada açmanın
doğu destek duvarının devamı şeklinde ilerleyen, geçen sezon açtığımız odalann duvarlarında da gördüğümüz, kumtaşı ve poros taşından örülrnüş duvar ortaya çıktı (Çizim: 2). Doğu ve batı yönlerde ortaya çıkartılan her iki duvann
arasının yaklaşık 10 m. olması ortada bir ara duvarın olmasını gerektirmektedir.
Ancak yaklaşık 3 m. aşağıya inilmiş olmasına rağmen söz konusu payandanın

*

(i)

Prof.Dr, Ramazan ÖZGAN, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji Bölümü,
KONYA
1997 yılındaki çalışmalarımız Kültür Bakanlığ adınaAnıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün katkıları ile yürütülmüştür. Ayrıca Muğla İl Özel İdaresi maddi olarak kazımızı desteklernişlerdir. Değerli katkılarından dolayı her iki kuruluşa, Kültür ve Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü'ne.Muğla
il Kültür Müdürlüğü'ne içtenlikle teşekkür ederim.
Ayrıca, kazı ve bilimsel çalışmalarımızakatkıda bulunan Prof.Dr.W. Blümel (Köln), Doç.Dr.Chr. Özgan (Konya), DoçDr.M.Şahin (Konya), Arş.GÖr.E. Doksanaltı ve D. Pastutmaz (Konya) ve Selçuk
Universitesi, Arkeoloji Bölümü öğrencilerine de değerli katkılarından dolayı teşekkür ederim.
Kentin haritasının çıkartılması çalışmalarındaki katkısından dolayı S.Aydal'a, Bakanlık temsilcisi
olarak aramıza katılan N.lşçi'ye (Isparta Müzesi), Datça Kaymakamı H. Ergi'ye ve Bedrum Müzesi 'nin tüm olanaklarını oradaki çalışmalarımız için seferber eden O.Alpözen 'e teşekkür ederim.
Dionysos Terası'nın konumu ve ilk çalışmalar için bkz., R.Ozgan, 1996 Knidos Kazıları, Kazı Sonuçları Toplantısı, Kongreye sunulan bildiri, baskıda.
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ortaya çıkmadığı görülmüştür. Bunun nedeni teras destek duvarının çok muntazam şekilde bilinçli olarak yerinden sökülmesidir (Resim: 1). Çıkan buluntular
arasında yoğun bir şekilde Roma Çağı'na ait seramik parçaları dikkat çekmektedir. Ayrıca, bir mermer heykelin saçlarına ait parça işçiliği ve Hellenistik Dönem stili ile oldukça ilgi çekicidir.
Zemine yaklaşık 1 m. kala batıdaki odaların devamı şeklinde teras duvarına paralel uzanan kanala ait duvar tekrar ortaya çıkmaya başladı (Çizim: 2;
Resim: 1, 2). Fakat bu duvarın daha öncekiler kadar sağlam olmadığı görülmüş
tür ve duvara ait taşların çoğu, odanın tabanına yayılmış şekilde durmaktadır.
Yine bu seviyede her iki odayı birbirinden ayıran duvarın çok alçak korunmuş
olan bölümü ortaya çıkmaya başlamıştır. Burada dikkat çeken diğer önemli bir
durum kompleksin sonunu hazırlayan yangına ait kalıntıların olmasıdır. Buluntuların arasında yoğun olarak sıva parçaları ve sütun tamburlarının bulunmuş
olması ayrıca kayda değerdir. Tabanın hemen üzerinde kerpiç ve onların hemen
altında çatı kiremiti parçaları bulunmuştur.
Yangının odaların içerisini de etkilediğini göstermesi bakımından Y Odası'nın güneyinde, kapı girişine yakın olan yerdeki siyah renkli toprak da kayda
değerdir. Ancak, bu toprağın içerisinde kısmen yanmış sütun tanburu parçaları
ve kiremit parçaları dışında kayda değer önemli bir buluntu yoktur.
Korunan zemin sıkıştırılmış topraktan olmasına rağmen düz bir yapı göstermemektedir. Buna karşın zemininin küçük çakıl taşı, sıva ve kırmızı kil katkılı bir yapısının olduğu kesin olarak belirlenmiştir. Ve zeminin hemen üzerinde tarihlemeye yarayacak seramik, sikke vb. bir objenin bulunmaması tarihleme konusunda olumsuzluk yaratmaktadır. Zemin üzeri buluntular arasında özellikle mermer mimari parçaları dikkat çekmektedir. Bunların arasında parçalanmış tambur, bir Dar başlığı parçası ve kapı eşiği anılmaya değer. Bu parçalar
olasılıkla üst kata ait olmalıdır.
Oda önündeki kazılara geçmeden önce ZI ve YI numara ile adlandırdığı
mız kanal kazısından da bahsedilmelidir (Çizim: 2; Resim: 2). Teras destek duvarlarının alt seviyesinde bırakılan açıklık nedeniyle kanal bölümü teras duvarı
boyunca bir süreklilik göstermektedir (Çizim: 3). Burada üst seviyelerde Erken
Roma Dönemi'nin seramiği çıkarken (Resim: 6, 10)2, alt tabakalarda nemli ve
kuru bir seviyeden sonra salt Hellenistik Dönem'e ait malzemenin olması, burada anılması gereken ilginç bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır (Resim: 11).
Bu durum aşamalı olarak kanalın kapatıldığını göstermektedir.
Odaların ön tarafındaki çalışmalara gelince: Odaların içerisinde pek fazla
görülmeyen yangın izleri, odaların ön tarafında, yani dışarıda etkili bir şekilde ve
tabakalaşma oluşturmak üzere görülmektedir (Resim: 3). Bu tabaka içinde dikkat
çeken önemli buluntular ise, sütun tamburları (Resim: 4), parçalar halinde çok sayıda ön cephenin kaplanmasına ait mermer plaka (Resim: 5; Çizim: 4) ve kakma
bezeme tekniği (opus sectile) için kullanılan renkli taşlardan geometrik ve bitkisel bezemeye ait parçalar ve bir kandile ait grotesk başıdır (Resim: 6-7). Bu grotesk parçası yardımıyla yangının en azından LS. ı. yüzyılın sonunda olduğunu
(2)

Kandil ve fallos parçalarına ait çok benzer örnekler Pompei kazılarında da bulunmuştur. Örnekler
için bkz. A.Varone-E. Lessing, Pompeji (1996), Lev. 194-195.
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net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu tarih geçen sezonda ulaşılan sonucu da desteklemektedir.
Sonuç olarak: Z ve Yodalarının arkasında olan teras duvarı, C ve D odalarının arkasında bulunana göre farklıdır. Burada aşağıdan yukarıya doğru yedi
sıra kireç taşı, bunun üzerinde ise kongromerat taş sırası bulunmaktadır (Resim:
1). Batı ve doğudaki yan destek duvarlar teras duvarının içine geçmektedir. Z
ve Yodalarının ortasındaki destek duvarı belli bir seviyeye kadar çok özenli bir
şekilde yerinden sökülmüştür (Resim: 2). Destek duvarının var olduğuna ait izler hala teras duvarı üzerinde açıkça görülmektedir. Teras duvarına paralel ilerleyen daha küçük boyutlu bir duvar destek duvarlarının tabanında görülen kanal da göz önüne alındığında (Çizim: 3), üst teraslardan gelen suyun kente yayılmadan kanalizasyon sistemine aktarılması için düşünülmüş olmalıdır. Bu duvar düzgün kesme taşlarla ötülmüştür (Çizim: 3).
İkinci evrede, destek ve kanal duvarının önüne odalar yerleştirilmiştir.
Belki bu dönemden başlayarak kanalın içerisi kısmen doldurulmuştur. Eğer durum tahmin ettiğimiz gibi ise, kanalın zemininden çıkan seramik parçalarına göre, bu odalar 1.0.2. yüzyılda yapılmışlardır.
Oda duvarlarının alt seviyeleri küçük gri kesme taşlarla örülmüşlerdir.
Bunların üzerinde büyük bloklardan oluşan kumtaşı (poros) kullanılmıştır. Kazı toprağı içinden çıkan kerpiç tuğlalar ikinci katta kullanılmış olmalıdır. Duvarlar kil ve seramik kırıklarından oluşan bir karışım ile sıvanmıştır. Her ne kadar düz bir taban bulunamamış olsa da, taban, kil, çakıl ve sıva parçalarının sı
kıştınması ile elde edilmiştir. Duvar sıvasının kaliteli olmamasına karşın, oda
girişlerinde yer alan kapı eşiğinin me rm er ve sövelerin mermer kaplama olması dikkat çekicidir (Resim: 3,5). Kazı sırasında çıkan çok sayıdaki sütun parçaları odaların önünde uzanan bir galeriyi ve bu galerinin ayrıca üst katta da devam ettiğini göstermektedir (Resim: 4).
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Çizim 2: Dionysos Terası Stoası, kazılan alanın genel planı
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Çizim 3: Teras duvarı, Al Kanalı'nın B-B kesiti
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Çizim 4: Stoa

odalarına

Resim 1: Stoa, güneyden

ait

dış

kazı sonrası
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yüz mermer kapı

pervazı

genel görünüş, Yve Z odaları

Resim 2: Stoa, teras duvarı önündeki kanal

Resim 3: Stoa, odalarm önünde mermer kapı pervazmm bulunuş
pozisyonu
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Resim 4: Stoa, üst kata ait (?) Dor sütunu tanbur
ve başlığı

Resim 5: Stoa,

kapı pervazının

yeniden kurma denemesi
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Resim 6: Pişmiş toprak, grotesk
başlı kandil parçası,
zı kanal buluntusu

Resim 7: Pişmiş toprak, maymun formunda kandil,
Yı kanal buluntusu

Resim 8: Kabartma bezekli tabak parçası, zı kanal buluntusu
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Resim 9: Aryballos, ZL kanal buluntusu

Resim 11: Fildişinden kuğu başı parçası,
ZL kanal buluntusu
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Resim 10:

Pişmiş toprak fallos, YI kanal buluntusu

1997 YILI STRATONIKEIA NEKROPOL
ÇALIŞMALARI

Yusuf BOYSAL *
Musa KADIOGLU

Antik kentin kuzeybatısında yer alan Akdağ Tepesi'ndeki nekropol alanında, iki yıldan beri sürdürülen arkeolojik kazılar, bu yıl 7-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilrniştirı.
1997 yılında da Stratonikeia kazısını maddi olarak destekleyen Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne ve Enerji Bakanlığı, Güney
Ege Kömür Işletmeleri'ne teşekkür ederiz.
Akdağ Tepesi'ndeki nekropol çalışmaları, bu sene 11 mezarda devam ettirilmiş ve böylece nekropolde tarafımızdan açılan mezar sayısı geçen sene açı
lan mezarlarla birlikte toplam 42'ye ulaşmıştır. Bu mezarlardan 30 tanesi dromoslu oda mezar, 12 tanesi arazinin doğal sathına oyulmuş dikdörtgen formlu
sanduka tipi mezardır. Her iki mezar tipi yerleştirilme biçimi olarak birbirleriyle herhangi bir bağlantı oluşturmazlar. Ancak dromoslu oda mezarlar arazinin
eğimine uyularak güney-kuzey doğrultusuna yapılmış olup dromoslar güneyde
yer almaktadır.

Bu yıl açılan 11 mezardan 10 tanesi dromoslu oda mezar olup, sadece 1
tanesi anakayaya oyulmuş dikdörtgen planlı sanduka tipi mezardır. Sanduka tipi mezar hariç diğer mezarların hepsi en az iki kez soyulmuştur. Açılan mezarlardan sadece 2 tanesi (M37-M38) iki odalıdır. 3 oda mezar, beşik çatıIı olup,
diğer 7· mezar tonoz çatılıdır.

*

ProfDr.Yusuf BoysaL, Meteoroloji Sitesi NoJ 7 Turgutreis-Bodrum/Ml.Ğl.A

Araş. Gör. Musa Kadıoğlu, A.Ü ..Dil ve-Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

06100
(i)

Sıhhiye lANKARA.

Kazıekibi, Prof.

Dr. YusufBoysal başkanlığında,Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji
Anabilim DalıAraşnrmaGörevlisi Musa Kadıoğlu, yine aynı fakülteden öğrenciler Seda Karaöz,
Omer Balamir. Uğur Işık, Mustafa Aksoy, Aytül Turhan, Ayşe Atak, Filiz Azeroğlu, Burcu Serçeoğ
lu ve Selçuk Universitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğrencisi Murat
Ufuk Kara' dan ol uşmuştur, Bakanlık temsilcisi olarak Alanya Müzesi asistanlarından Kubilay Yeğin
7 Temmuz'da heyetimize katılmıştır.
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Burada bütün mezarlardan bahsetmek ve bulunan eserlerin kataloğunu
vermek mümkün olmadığı için sadece dört mezarda yapılan çalışmalar anlatıla
caktır-.

SANDUKA Tİpİ MEZAR
STR97 M34 (Plan: la-c; Resim: 1)
Mimari: Bu mezar 36 nolu mezarın doğusunda, 33 nolu mezarın batısın
da ve 28 nolu mezarın kuzeyinde yer almaktadır. Sanduka biçimli bu mezar
254 x 115 x 100 cm. ölçüsündedir. Mezar doğrudan anakayaya oyulmuş ve üç
adet kabaca işlenmiş mermer kapak taşıyla örtülmüştür. Bu üç adet kapak taşın
dan ikisi korunmuş, diğeri parçalanmıştır. Kapak taşının parçalanması sonucu
mezarın içi tamamen toprakla dolmuştur. Kapak taşlarının kalınlıkları yaklaşık
25 cm. dir. Bu mezarın önemi 97 yılı çalışmalarında bulunan soyulmamış tek
mezar olmasıdır.
Buluntular: Mezar içerisinde farklı seviyelerde iki iskelete rastlanmış olması, mezarın iki kez kullanılmış olduğunu göstermektedir. ilk görnü -63 cm.
derinde taban üzerinde kuzey-güney doğrultusundadır.Kafatası kuzey duvarına
bitişik olup yüzü doğuya dönüktür. Bu kafatasının alın kısmında 2.8 cm. çapın
da muntazam açılmış bir delik bulunmaktadır. Bu bir beyin ameliyatına (Trapenasyon'a) işaret etmektedirs, Kafadan kemik çıkarma işleminin (Trapenasyon)
ilk örnekleri de M.O. ıo.OOO'lere uzanmaktadır-. Grek ve Roma Imparatorluğu
dönemlerinde, özel bir alet yardımıyla, dura mater'e zarar vermeden başın istenilen yerinden yuvarlak bir kemik parçası çıkanlırdı>.
Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Güney Amerika, Pasifik Adaları, Balkanlar ve Türkiye'de hemen hemen her çağda trapenasyon örneklerine rastlamak mümkündürs.
Arıadolu'da; Asur Ticaret Kolonileri Dönemi 'nden Kültepe'de", Bronz Çağı'ndan Samsun-Ikiztepe'de», M.O. 9.yüzyıldaVan'ın Dilkaya bölgesinde ve Iznik'te tiyatro kazısında bulunan Geç Bizans Dönemi'ne tarihlenen örnekler diğer trapenasyonlar olarak sayılabilirv.
M.Ö. ı. yüzyılda böyle bir trapenasyon örneğinin Stratonikeia'da da olması önemlidir.
Yaklaşık bu seviyede bulunan siyah renkli, boyundan kırık bir torba karınh unguentarium, bir adet tek kulplu testi (STR-97 M34/4, Çizim: 1), bir adet
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Diğer mezarlarla ilgili ayrıntılı
tabında bulabilirsiniz.

bilgiyi yayına hazırlanmakta olan Stratonikeia Nekropol Kataloğu ki-

M. Özbek, "Geçmişten Günümüze Kafatası Delgi Ameliyatları", H. Ü. Edebiyat Fak. Derg. Sayı.l.
Cilt.l 1983. s.151-161.
İlter Uzel, Anadolu 'da Bulunan Antik Tıp Aletleri, (J 995) s.6.
Ozbek 1983 s.154.
M. Özbek, "Roma Açıkhava Tiyatrosundan (İznik) Çıkarılan Bizans İskeletleri", H. Ü. Edebiyat
Fak. Derg. Sayı.l , Cilt.2. 1984 s.81-90.
M.S. Şenyürek, "Kültepe'de Asur Ticaret Kolonisi Sakinleri Arasında Görülen Bir Trapenasyon
Vak'ası", AnatoZia 3 1958, s.49-52.
U. W. Backhofen, "Anthropologische Untersuchungen der Nekropole İkiztepe/ Samsun", AraşTop II
1985. s.421-428.
M. Özbek, "Geç Bizans Devri'nde Trapenasyon (Kafatası Delgi Ameliyatı)", Bel/eten Sayl:204,
Cilt.Ll 1988, s.1567.
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sağlam torba karınlı, tabanı düz unguentarium (STR-97 M34/3, Çizim: 2), bir
adet kırık torba kannh, tabanı düz unguentarium ve diskusu dikdörtgen biçimIi, üzerinde kabartma rezetler bulunan kalıp yapımı bir kandil (STR-97 M34/5,
Çizim: 3) bu gömüye ait olmalıdır.
İkinci gömü birinci gömünün hemen üstünde -58 cm. derinliktedir. Kafatası güney duvarına bitişik olup, yüzü batıya dönüktür. Kafatası çevresinde bir
adet testi ve bu testi ile kafatası arasında 1 adet AR Stratonikeia Zeus/Kartal tipinde hemidrahmisi (STR-97 M34/5) bulunmuştur (M.Ö. 1. yüzyıl başları).
Tarihleme: Genelolarak torba karıniı unguentariumlar M.Ö. 1. - M.s.ı.
yüzyıla tarihlenmektedirtv. Diskusu dikdörtgen biçimli kandil,"Efes Tipi" kandil (Korint Tipi XIX) grubuna girer. Bu tip kandiller Hellenistik Dönem' e tarihlenmektedirlerıı . Milas'ta» mezarda bulunan benzer bir örnek M.O. 2. yüzyılın
ortasına tarihlenmiş olmasına karşın Milet'teki örnek genelolarak Roma Dönemi'ne tarihlenrniştir».
Zeus-Kartel tipIi Stratonikeia sikkesi, yaklaşık olarak M.Ö. 125-85 yılla
rma tarihlenınektedir. Diğer mezarlarda aynı sikke ile bulunan Rodos sikkeleri
yaklaşık olarak M.O ...88-84 yıllarına tarihlendikleri için, bu mezarın ilk kullanun yılları olarak M.O. l.yüzyılın ilk yarısı, ikinci kullanım için M.S .1. yüzyı
lın ilk yarısı verilebilir. Torba karınlı unguentariumlar mezarın kullanım süresini M.S.J . yüzyılın ilk yarısına kadar genişletmektedir.

DROMOSLU ODA MEZARLAR
STR97 M26" (Resim: 2, 3)
M20'nin batısında ve M25'in kuzeyinde yer alan bu mezarın yeri 1996 yı
tespit edilmiş, mezar odasına girişi sağlayan kapıya kadar ulaşılmış ve
mezar kapağı açılmıştır. Daha önceki bir dönemde (günümüz soygunu) mezar
üstten açılarak soyulmuş olduğu ve mezarın tonozu çökme tehlikesi arzettiği
için mezar içerisinde kısa bir çalışma yapılabilmiş ve 1996 yılındaki çalışma
lara ara verilmişti. Bu yıl bu mezarda öncelikli olarak çalışmaya başlanmış ve
mezar odası 7 günlük bir çalışmayla tamamen temizlenebilmiştir.
Mimari: 130 cm. eninde, 24 cm. uzunluğunda ve 140 cm. derinliğinde
olan dromosta merdiven yoktur. 3 klinesi olan bu mezar içten 295 cm. eninde,
390 cm. uzunluğunda ve 170 cm. yüksekliğindedir. Kline yükseklikleri 60-70
cm., genişlikleri 95-101 cm. ve uzunlukları ise 205-210 cm. arasında değiş
mektedir. Klineler üzerinde yastık ve mezar odasında niş yoktur. Klineler kireç
harçlı bir yapı göstermektedirler.
lında

(10) V. R. Aııderson-Stojaııovic. "The Chranologie and Function of Ceranıik Unguentaria" ATA 91 1987
s.105 ; J W. Hayes.Roman Portery in the Royal Onrario Museum. (1976). s.lO., Lev.S, 6, 19.20,37,
38.
(I i) Q. Broncer, Corımtı, Terracotta Lamps IY-I (1930) 5.66.
(12) A. Akarca, "Mylasa'da nenenısnk Bir Mezar", Betleten XVi 1952, s.375. Lev.XCI, 56.
(11) G. Kleiner Und W. Müiler-Wiencr, "Die Grabung in Mikt im Herbst 1959". İstMitt22 1972, s. 8889., Lev.2S.
(14) Bu mezarın plan çizimleri Y. Boysal. "1996 Yılı Stratonikeia Çalışmaları" KSTop XIX"I 19975.153J60. ta yayınlanmıştır.
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Klineler üzerinde iskelete rastlanmamış fakat klineler arasındaki alanda
sadece bir iskelete ait parçalar bulunmuştur. Klineler arasındaki kısımda bulunan
kemik parçaları buraya görnü yapılmış olacağını göstermez (?). Çünkü mezar bir
çok kez soyulduğu için kemikler bu kısma gelişi güzel dağıtılmış olabilir.
Oda mezarın kapısını oluşturan mermer kapak taşı, lento ve söveler sağ
lamdır, fakat lentonun hemen üzerinde kireçtaşından oluşan doğal zemin oyularak, mezara daha önceki dönemlerde (Antik Dönem'de) girilmiş olmalıdır.
Mezarın üstten çökmüş olması günümüzden 10-15 yıl önceki mezar soyguncularının iş makineleriyle mezarları soyduklarını göstermektedir. Doğu kline üzerinde bulunan plastik parçaları, modern cam, elektrik kablosu parçası ve
bir taşıta ait far ampül parçası bu soygunla ilgili belgelerdir. Mezar en azından
bir kez Antik Dönem'de açılmış, belki soyulmuş, belki de ikinci kez kullanıl
mış, en az bir kez de Cumhuriyet Dönemi'nde soyulmuştur. Kemik parçalarının
eşik taşı seviyesinden aşağıda ve üzerinde yoğun bir taş tabakasının bulunması
mezarın soyulduğunu ve daha sonra mezar odasının tavanının çöktüğünü göstermektedir. Mezar soyulduğu için bir stratigrafiden söz etmek mümkün değil
dir. Mezarda bulunan çok sayıdaki ayna, küp e ve kemer parçası bu mezara en
azından bir kadının defnedildiğini gösteren belgelerdir.
Buluntular: Soyulmuş olmasına rağmen bu mezarda 2 adet pişmiş toprak,
torba karınlı unguentarium (STR96 M26/S, 9, Çizim: 4,5), 1 adet torba karınlı
cam unguentarium (STR96 M26/3, Çizim: 6), 1 adet kandil (STR9Q.M26/4, Çizim: 7), 1 adet gümüş AR Rodos plintophorik hemidrahmisi (M.O. 88-84),4
adet bronz AE Stratonikeia Zeus/Kartal tipli sikke (M.O. ı. yüzyıl), 1 adet
bronz ayna (STR96 M26/1) ve ayna parçaları, 1 adet bronz küpe, 1 adet bronz
iğne ve toka parçaları bulunmuştur.
Tarihleme: Diskusunda yunus figürü olan kandil ve torba karınlı unguentariumlar M.S. 1.-2. yüzyıla tarihlenmektedir. Mezar içerisinde bulunan sikkeler ise M.o. 1. yüzyıl başlarına tarihlendikleri için mezarın kullanım süresi olarak M.O. 1. yüzyılın ilk yarısı - M.S. 2.yüzyıl verilebilir. Anlaşılan mezar iki
kez kullanılmıştır. Sikkeler büyük olasılıkla geç Hellenistik Dönem'deki ilk gömüye ait olmalıdır.

STR97 M41 (Plan: 2a-b; Resim: 4)
M14'ün güneybatısındaM37'nin kuzeybatısında,M40'ın güneydoğusun
daki alanda bir mezar tespit edilmiş ve bu mezar STR97 M41 olarak adlandırıl
mıştır. Dromos açıldıktan sonra kapak taşının ve lentonun üst kısımlarınınkırı
larak mezar içerisine girilmiş olduğu (Antik Dönem soygunu) tespit edilmiştir.
Mezar içerisinde tonoz ve klineler üzerinde kömür çıkarmak amacıyla atılan dinamitler sonucu büyük çatlaklar oluşmuştur. Klineler üzerinde sadece duvarlardan düşen sıva kalıntıları bulunmaktadır. Mezar odasının içi ve klinelerin yan
yüzleri kireç harcıyla tamamen sıvanmıştır. Klinelerin arası, kapak taşının kırı
lan kısmından gelen toprak ve taşlarla dolmuş olmasına rağmen klinelerin üzeri temizdir.
Mimari: Dromos basamakların başladığı kısımda 100 cm., kapak taşı tarafında ise 120 cm. genişliğinde olup 250 cm. uzunluğundadır. Dromosta
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anakayanın traşlanmasıyla oluşturulan 6 basamak bulunmaktadır. Kapak taşı,
lento ve söveler mermerden yontulmuştur.Mezarın tavanı beşik çatılıdır. Mezar
odası yaklaşık 300 x 280 cm. ölçüsündedir. Mezar odasında anakayanın tıraş
lanmasıyla yapılmış üç kline bulunmaktadır. 3. klineden yaklaşık 60 cm. yüksekte kireç harcı üzerine yapılmış, II cm. genişliğinde siyah, pembe-beyaz
renkli bir şerit, mezar odasını tamamen çevrelemektedir.
i. kline 200 x 100 cm. ölçüsündedir. Klinenin kuzey tarafında 30 cm. genişliğinde bir yastık, batı ve güney duvarda ise birer adet niş bulunmaktadır.
2. kline 180 x 100 cm. ölçüsündedir. 2. kline ile 3. klinelerin birleştiği köşede 100 x 100 cm. ölçüsünde kare bir alan bulunmaktadır. Bu kare alan, iki köşeden yani 2. kline tarafından 30 cm. genişliğinde 10 cm. yüksekliğinde (belki
bu aynı zamanda yastık olarak da kullanılmış olabilir), 3. kline tarafından 10
cm. genişliğinde 10 cm. yüksekliğinde harçlı bir duvarla sınırlandırılmıştır. Bu
kare alan belki ölü hediyelerinin konulduğu yer olabilir? Fakat mezar soyulmuş
olduğu için bu alanda hiç bir eser bulunmamıştır.
3. kline 180 x 100 cm. ölçüsündedir. Klinenin güney tarafında 10 cm. genişliğinde bir yastık bulunmaktadır.
Buluntular: Dromostaki toprak içerisinde bir adet bronz sikke ele geçmiş
tir. 3. klinenin kuzey tarafında bir arada kırık, üç adet testi bulunmuştur. Diğer
klineler üzerinde ne kemik ne de başka bir şey bulunmuştur.
Klineler arası toprak içerisinde bir adet siyah hamurlu pişmiş toprak kandil (STR97 M4112, Çizim: 8), ağız kısmı kırık, karın ve boyun üzerinde kırmı
zı renkli ince ve kalın bantlar bulunan bir adet iğ formlu unguentarium (STR97
M4113, Çizim: 9), sadece 1 adet torba karınlı unguentariumun karın kısmı
(STR97 M4114, Çizim: 10), sağlam 2 adet pişmiş toprak iğ formlu unguentarium (STR97 M4115, 7, Çizim: 11,12), ağız kısmı kırık iğ formlu 1 adet unguentarium (STR97 M4116, Çizim: 13),2 adet bronz küpe, 1 adet gümüş AR Rodos, plinthohorik hemidrahmisi (STR97 M4111O) ve 1 adet bronz Stratonikeia
AE Zeus/Kartal tipli sikke bulunmuştur.
Tarihleme: İğ formlu unguentariumlar M.Ö. 2. yüzyılın ortalarına ve 1.
yüzyıllara tarihlenmektedirler->. Aynı şekilde Efes tipi kandiJ16 de bu tarihi vermektedir. Sikkeler ise M.O. 1. yüzyılın başlarına tarihlenmektedir. Torba karın
lı unguentarium ise tarihlerneyi M.O. 1. yüzyılın sonlarına çekmektedir. Böylece mezarın M.O. 1. yüzyıl boyunca kullanılmış olduğu sonucunu çıkarabiliriz.

(15) F. Işık, "Patara 95" KST XVI-I 1996 s.l 91.; H. İ. Yılmaz - N. Çevik, "Die Grüfte von Patara", Lykia
I 1995, s.187.; H. Goldman, Excavations at Gôrlukule, Tarsus, The Helienistic and Roman Periods,
VoU Plate and Text, (1950) s.171. Lev.135.; P. Hellström , Labraunda 1:1. Pottery of Classical and
later Date Terracotta Lamps and Glass, s.23., Lev.12, 34, 35.; Hayes a.g.e. s.Il-12., Lev.5.; Akarca a.g.e. s.376, Lev. LXXXIX.; N. Kunisch, "Grabfunde aus dem Stadtgebiet von Bergama" in: Pergamon Gesammelte Aufsatze , Pergamenische Forschungen i (1972) s.94, Res.5, 8,9. Erken tarihlerne için (M. O. 3. yüzyıl) bkz. A. Schulz, "Arıtiken der Sammlung w.W VII, Griechische Keramik", Boreas 10, 1987, s.163. Lev.19/12-12.; Daha geç tarihlerne için (M. Ö. Lyüzyıl sonu- M.S.
Lyüzyıl başı) bkz. B. Rudnick, "Römische Keramik aus dem Lippischen Landesmuseum Detmold"
Boreas 14/15 1991/1992, s.272, Lev.19/2.
(16) J. Kleirıe, "ry.1ilet Südschnitt 1968-1973" İstMitt 29,1979, s.157., Lev.47/1-2. (M.Ö. 2. yüzyılın son
çeyreği, M.O. Lyüzyıl).; J. Schaffer, HeIlenistische Keramik aus Pergamon, PF 2 (1968), s.145.,
Lev. 69-72.; HeIlström a.g,e. s.49., Lev.23.; C. Meyer-Schlichtrnarın, Die pergamenische SigiIlata
aus der Stadtgrabung von Pergamon PF6 (1988), s.247, Lev.2-3.
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STR97 M42 (Plan: 3; Resim: S-S)
Bu mezar diğer mezarlara göre yaklaşık lS0-200 m. kuzeybatıda yer almaktadır. Mezarın tonozunda insan girebilecek kadar bir deliğin olduğu tespit
edilmiş ve soyulmuş olduğu kesin olan bu mezarda çalışmalara başlanmıştır.
Tamamen toprak dolan mezar kline seviyesine kadar temizlerımiş ve temizlik
sırasında terrakatta ve seramik parçaları ele geçmiştir. Ust seviyede toprak içerisinde bulunan bir terrakatta parçasının, daha alt seviyede klineler arasında bulunan bir terrakatta figürüne ait olması, mezarın karıştırıldığını göstermektedir.
Ayrıca daha önce bu mezara dromostan lento kınlarak girilmiştir. Bu soygun
antik dönemde değerli eşyaları almak amacıyla yapılmış olabilir.
Mimari: 390 x 270 cm. ölçüsünde olan bu mezarda diğer oda mezarlarda
olduğu gibi 3 kline bulunmaktadır. Klineler toprak zeminin düzleştirilmesiyle
oluşturulmuştur. 1. ve 3. klineler 210 x 100 cm., 2. kline 190 x 120 cm. ölçüsündedir. Söveler, lento ve kapak taşı mermerden yontulmuştur. 1. klinenin batı duvarında bir adet niş bulunmaktadır. Mezarda sıva yoktur.
Buluntular: Klineler üzerinde iskelete rastlanmamıştır. 1.kline üzerinde
seramik parçaları ele geçmiştir. Bu parçalarınyapıştırılması sonucu iki adet testicik ortaya çıkmıştır (STR97 M42/1-2, Çizim: 14, IS). 2. ve 3. klineler üzerinde hiçbir esere rastlanmamıştır. Klineler arasındaki toprak içerisinde 6adet torba karınlı, pişmiş toprak unguentarium (STR97 M42/3, S, 14, 16 ve 17, Çizim:
16-20),4 adet bronz sikke, 1 adet bronz yüzük (STR97 M42/S), 1 adet parçalar
halinde sunak modeli (benzer örnekler Tarsus-Gözlükule kazılarında ele geçmiştir)J7,2 adet ağırşak (STR97 M42/11, IS), 1 adet terrakatta sakallı Herme»
(STR97 M42/13), 3 adet terrakatta figür (Efebos) (STR97 M42/4, 9, 19) ve 1
adet terrakatta kadın figürini (Artemis?) (STR97 M42/1S) ele geçmiştir. Sırtın
da sadak taşıyan figürler, Myrina örneklerinde Apollon-Artemis ve Efebos olarak nitelendirilmişlerdirıs ..'
Tarihlerne: Terrakorta figürinler M.S .1. yüzyıl sonu M.S .2. yüzyıl başına
tarihlenmektedirsc. Torbakarinlı unguentariumlar da bu tarihlerden olmalıdırlar.
SONUÇ
1- Mezarlarçoğunlukla kuzey-güney doğrultusunda olup giriş kısımları
güneyde yer almaktadır.
2- Mezarlar,M.Ö.2.yüzyıl sonu ile M.S. 3. yüzyıl arası kullanılmışlardır.
3- Mezarlar en-aziki kez soyulmuştur:
a- Dromosun açılıpkapaktaşı, lento ve lentonun üst kısmının kırılarak soyulması (Antik Dönem soygunu).

(17) Goldman a.g,e .• Lev252-253.....
(18) Benzer örnekler içinbakz.EŞchmidt, Katalog der antiken Terrakotten,Diefigürliche Terrakaten.
I, Martin von WagnerMuseumder Uni. Würzburg (1994). LLOf., Taf.3I1l61 (M.Ö. 2. yüzyıl).; P. G.
Leyenaar-Plaisier, Les Terres.Cuites Grecques et Romaines, Collections of the National Museum of
Antiquities at Leiden; 1, II. (1979) s.537, 542-543., Lev.20211562, 20511575-1576.; S. MollardBesques, CatalogueRaisonne.des Figurines et Reliefs, En Terre-Cuite Grecs Etrusques et Romains
II 1972, s.48, Lev.57ID277-D278, 192/S3764
(19) S. Mollard-Besques, Myrina, Catalogue Raisonne des Figurines et Reliefs, En Terre-Cuite Grecs et
Romains 11963, s.82-83, 119-123., Lev.l01, 146, 147.;
(20) Terrakotta figürinlerin tarihlemesini Prof. Dr. Ömer Özyiğit yapmıştır. Kendisine burada teşekkür
ederiz.
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b- Mezar odasının tavanında bir delik açılarak soyulması (günümüz soygunu).
4-İki tip mezar bulunmaktadır:

zz-Sanduka tipi mezar
b- Dramoslu oda mezar
DİGER ÇALIŞMALAR

1997 yılı kazı sezonunda Bouleuterion'u kesin olarak tarihleyebilmek için
hemen önünde doğu tarafında 2x2 m. ölçüsünde bir açma açılmıştır. Fakat bu açmada anatoprağa erişilmiş olmasına rağmen yapıyı kesin olarak tarihleyebilecek herhangi bir buluntuya rastlanılmamıştır. Açmanın üst seviyesinde
Bouleuteriona ait mimari parçalar ele geçmiştir.

yapının

1997 Yılı Stratonikeia Nekropol Kazısı Nümizmaiik Ön Raporu
A. Tolga TEK*
1997 yılında Stratonikeia nekropol kazısında bulunan 49 adet sikke üzeçalışmalarımız halen devam etmektedir. Bu sebeple burada sunmakta olduğumuz sonuçlar henüz geçici olarak dikkate alınmalıdır.

rinde

İncelenen sikkelerin ikisi dışında diğerleri M.Ö. 2. yüzyıl sonu- M.Ö.1.

yüzyıl tarihlerini vermektedir. Yalnız bir mezarda (M37) ele geçen M.S.200210 yıllarına ait iki sikke, bu mezara büyük olasılıkla bu yıllarda veya az sonrasında tekrar bir gömü yapıldığına işaret eder. Doğalolarak Sn. Musa Kadıoğ
lu'nun raporundan anlaşılacağı şekilde, mezarların tümü Antik çağ veya günümüz soygunlarına maruz kalmışlardır. Bu sebeple bazı mezarlarda sikke buluntları ile yansıtılmayan diğer gömü evreleri olma ihtimali göz önüne alınmalıdır.
Akdağ Nekropolü'nün bu kesimi, ağırlıklı olarak Stratonikeia'nın kendi
Hellenistik otonom sikkelerini bize sunmuştur. Onde defne çelenkli sağa dönük
durumda Zeus başı; arkada ise quadratum incusum içerisinde sağa veya sola
ilerler, kartal tipinde gümüş hemidrahmi ve bronz oboller ele geçmiştir. Benzer
örnekler, von Aulock tarafından M.O. 125-85 tarihleri arasına konulmaktadır».
Stratonikeia örneklerinde MEAANeOY, ~HMHTPI, APICTEAC gibi magistratlar yansıtılmaktadır. Von Aulock tarafından Stratonikeia sikkelerindeki magistrat isimleri üç kronolojik gruba bölündüyse de22 , bu pek mantıklı bir ayrım
olarak görünmemektedir. Şehir legand kısaltmasında ve şahıs isimlerinde sigma
harfinin "~" formundan "C"ye dönüşmesi von Aulock tarafından dikkate alın
mamıştır. Çok kesin bir periodik dönüşüm olarak düşünülmemesi lazımsa da,
kronolojik bir ayrım olarak görülebilir. Ancak ileride, bilinen örneklerin ön yüz
kalıpları üzerinde detaylı bir çalışma yapılması halinde Stratonikeia m,li magistratlarının daha mantıklı bir kronolojik bir sınıflaması yapılabilir.

*

Öğr, Gör. A.Tolga TEK, Anadolu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü
ESKIŞEHIR

(21) H. von Auloek, "Zur Silberprigung des karisehen Stratonikeia" JNG 17 1967, s.l-15, Lev.l.
(22) Auloek a.g.e. s.12.
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çoğu mezarda Stratonikeia sikkeleri ile beraber, Rodos plinthophorik
hemidrahmileri bulunmuştur. Bunlarda MNHOôOPOh, PAhYMEN, ôIONYhIOh
gibi, Jenkins'in yaptığı sınıflandırmada E grubuna dahil> olan magistratlar yansıtılmaktadır. Jenkins, bu gruptaki sikkelerin i. Mithridates Savaşı sırasında
(M.O. 88-84) basıldıklarını düşünmektedir. PAhYMEN, Ashton'un> önerdiği
gibi D grubuna dahil ise, Rodos hemidrahmi örneklerimiz M.O. ı .yüzyıl başla
rına kadar inmektedir.
Rodos sikkelerinin yoğun bir şekilde Stratonikeia'da bulunmaları, kentteki Rodos ekonomik etkisinin bu yıllarda da surdüğüne işaret etmektedir. Von
Aulock'un yayınladığı definede de çok sayıda benzer Rodos sikkelerine rastlanmışnr>. Mithridates'e karşı aynı safta yer almalarıs« ilebelki, savaş sırasında
veya sonrasında Stratonikeia'ya yapılan ekonomikyardımların söz konusu olduğunu düşünebiliriz.

(23) G. K. Jenkins, "Rhodian Plintophorik - a Sketch", Kraay - Morkholm Essays, Louvain-la-Neuve
1989, s.J01-IJ9.
(24) R. Ashton, "A Hoard of Iate Rhodian Plinthophoric Hemidhrams (CH 4, n)", The Numismatic
Chronicke 1991, s.202-204.
(25) von Aulock, a.g.e. s.12-13. Bu definedeki Rodos sikkelerinin kesinlikle defineye dahil oldukları,
Stratonikeia buluntularının yapısı göz önüne alındığında düşünülmelidir. Ayrıca definenin Stratonikeia'nın teritoryasında bulunmuş olması aynı nedenle oldukça mümkündür.
(26) A. A. Tırpan, Stratonikeia Augustus-İmparatorlar Tapınağı, (1998), s.3.

222

B<H

- - - -...---.

i

i

--·--------=--D=- :::
i

STRATONİKEiA '97
MEZARJ4
PLAN

e <rı

A-AKEsiTİ

~
A:Y~
\

~-~
B.BKEsiTi

Plan: la-c

II

20

'O

60

~OOcm

Plan: la-c

~.-rıtATONIKEIA '97
i\U:Z.t\R.ıı

I'LAN

~~~

()

Plan: 2a

223

LO

,0

su

eD

100cm

STRATONlıu:iA ''11
MEZAR .\\
A-AK!:,'SİTİ

o

20

~O

GO

SO

Plan: 2b

STRATONiKeiA '97
MEZAR 42
l?LAN

rıo

Plan: 3

224

1.0

50

eo

100cm

l00cm

\
_

......_ . J

/

Ciıim:!

ÇlıJm: ı

Çiz.lll'l:3

Resim: 1

ÇlZim:5
Çizjm:4

Çitiiri:6

~'m

Resim: 2

225

~Ci!i

Ciıipı:

12

Ç\,im:13

i

i

i~

[
i

)

!

Çiıim:

LO
~

Çiıiın:8

o

Resim: 4

226

,

ı

le

Tı\
[

)
CJ;ıi~
Q

(,'.i1.;"':

\

1

ı,m

L~

~
~
,
1
1",.

Resim: 5

.
·
(f. d
ı
;\
ii.•

.

~\

r t
--..

ii

:!

i

\

i

;

1\
!

:~

çJ,""'''

~<_.

Resim: 6

227

)

.::.:

228

WORKS OF THE ITALIAN ARCHAEOLOGICAL
MISSION AT IASOS 1997
Fede BERTİ*

The campaign was held from the first days of July until the end of September.
A large group of colleagues tooks part: Doctor Maddalena Andreussi (Dipartimento di Scienze Storiche, Archeologiche e Antropologiche delI'Antichita,
Universira "La Sapienza", Roma), Daniela Baldoni, Cristina Ricci, Cristina Servadei, Gloria Succi, Laura Ruffoni, the architects Paolo Belli (lstituto di Studi
Micenei ed Egeo-anatolici- CNR), Stefano Bertocci, Mauro Giannini (Facolta
di Architettura, Universira di Firenze), Maurizia Manara, Nicolö Masturzo and
Ufuk Serin.
Also, professor Luigi Donati (Dipartimento di Scienze dell'Antichita,
Universira di Firenze), Simonetta Angiolillo (Scuola di Specializzazione in Areheologia della Universita di Cagliari) with the students doctor LucilIa Campisi,
Riccardo Cicillone, Cristina Ciccone, Tatiana Cossu, Brunella Dessl, Rita Esposito, Marcella Frau, Adele Ibba, Carlo Luglie, Valentina Marras, Michela Migaleddu, Ottavio Mura, Paola Passeroni, Luigi Puddu, Giuseppina Ragucci, AIfonso Stiglitz and professor Luigi Leurini, of the same University.
In behalf of all of us I would like to thank the General Direction of Ankara, the colleagues of the Archaeological Museum of Milas and the authorities of
Milas and Muğla.
To doctor Adil Evren of the Archaeological Museum of Ephesos our full
appreciation for the co-operation given to us as government representative; coming back to Iasos after approximate 10 years, we already knew his balance and
his human and scientific talents.
Behind the exeavation and the restoration there was the work on the materials and the topographical survey of the town on an advanced technical base.
The survey has been done by M. Andreussi, S. Bertocci and M. Giannini,
who started from the town walls close to the Bouleuterion. P. Belli pointed out

"

Fede SERT!, Museo Archeologico Nazionale Via XX Settembre 12444100 Ferrara, İTALYA
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certain specific aspects of a restoration project of the Agora, a project wich we
would like to start as soon as possible. This project, on a general view, has been sorted out by N. Masturzo. U. Serin has begun to study the christian buildings of Iasos due to a specialisation thesis on the Pontificio Istituto di Archeologia.
To the analysis and the documentation of the materials particular dedieation have been given by L. Donati, D. Baldoni, L. Ruffoni, G. Succi, C. Servadei, C. Ricci.
The restoration of the objects coming from the exeavation has been done
by Veli Inge.
There were two working sites in 1997.
In the house of Mosaics the excavations and the project of the covering of
the building went on.
The colleagues of the University of Cagliari have finished the research of
the northern external sector of the house and of the small room s on the western
corridor.
One of the most interesting results of the exeavation is the complex division of the northern sector (Fig. 1).
A certain type of counterwall is following the complete lenghts of the building. it begins west on the base of the rock, where it is hollowed out in a smal1
pseudo-circular basin with a little outlet canaI.
The wall has plaster traces and is made with smal1 stones. it has a smal1
well for water with a outlet canal in the corrıer where there is the connection
between two rooms of the house.
it follows the slope of the soil, slope most evident on the east side, where there are three large steps. To these oblique closing wal1s is connected a system of smal1 canals partially excavated in the rock, wich has been realigned
over the ages. The rocky ground had been levelled by stones and mortar.
In short, the area seems to have had various functions presenting zones for
craftmanship and other auxiliary activities related to the house of Mosaies and
to the not yet excavated building to the north.
During the seventies, the most eastern part of this area had been opened.
Then (D. Levi, Iasos. Le campagne di scavo 1969-70, Asatene XLVII-XLVIII,
n.s. Xx.Xl-XxXll. 1969-70, p.525) it was supposed to have a road going westeast with the drain, later enclosed by two small walls to obtain a room to make
a kitchen for the house.
The preparatory works for the building's cover raised the walls of the
northern rooms up to 1.70 meters. At this height the holding posts of the frame
will'be located; there are deep holes in the walls for this purpose.
For reassembling of the higher frames in the original part, dismantled for
the consolidation work, has been used the same material; we based this on the
reliefs wich have verified the correct repositioning of the blocks.
Vice versa, the external wall of the south room has been rebuilt, after the
foundation excavations, because no trace of the wall remained,
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The new walls are of sınaller thickness as the ancicnt one; have been used
stone and mortar compatible with the old parts , namely similar for material and
colour (Fig. 2).
To highlıght the push of the ground from western side, due to the fact that
the slope of the hill is very strong, it was necessary to dig the area over the
nonh-wcstern room.
The consolidation of the wall , partially rebuilt in the seventies for the
existence of a large failure , has been posrponed to the next campaign.
The exeavation outside of the building brought to cvidcncc parts of foundatioııs east-west which Jean against the rock. They dcfinc anothcr two rooms
relared to the house (Fig. 3); considered that, bctwecn the material of the suıfa
ce, there are smail white and black tcsscrac, wc ean deduet that the rooms had
8. mosale f100r made with a certain accuracy. The rock shows other big steps levelled artificiaily and cut by deep splits. The difference of levels was filled by
stones of small and medium sıze.
All this scems to indicate that the house of Mosaics was build in terraces.
it seerus as well that the soi! adaptation works made for this meaning have cancclled every traee of the previous building; the most ancient fragınents found in
the area upper the house are quite diffcrent for ehronology, are concentradet between the IV centuryand the Heltenistic period and are coming from the filling.
Between the material found during the exeavation in the different rooms
and in the northern area we would !ike to point out a com of Leon VI (inv.
(827), a bronze plaque with a 8 horses carriage and a figure wich lifts the crown
and the pal m (inv. 6837), a buckle (inv. 6824), fragments of cups (in v. 6947 and
6895), a lead weight with brand on the bottonı (inv. 6948), a cup with handles
(inv. 6951), lamps (inv. 6869, 6830, (835), a smail vasc in form of a smail bottLe (inv. 6828) and a bottle (inv. (834).
The restcration of the house of Mosaics had been possible thanks to the
financial support of TurbanItalia on a project of M. Manara.
But it is essennal that i remember here that even the second side started in
1997 has had il sponsor: the Fiat International and the Vehbi Koç Foundation.
The objcct of the restcration was tbe so narned Clock and has been carried on a project of N. Masturzo.
The monument, praticaliy unpublished, is well known to who m İs working on funeral archiıecture of the imperial ages on the coast of Asia Minor.
The Clock is the most evidem and signifieant doeument between the funeral structures which where not far away from the town on the first slants of
Canacık Tepe (Fig. 4, 5).
Taday not many traces remain, as well besicged from the mennce of a
Ibrcatcning siting.
The area is not without importance: the ancicnt constnıctions where build
ciosc to the coast and looked over a secondary road system at the hills bottom.
The main communication axle wich goes hillside of the Grion scparated
them from the sca in apoint where thcre is a water spring and a building with
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rooms, closed in an irregular perimeter, supposed to be a fishery (E Tornasello,
L'acquedotto romana e la necropoli presso l'istmo, Roma 1991, Fig. 2, 7).
Excluding the Clock, today the site and the architectural forms of the remaining graves aren't completely readable; therefore it remains the impression
of a major variety compared to the western necropolis.
We may observe that this group of monuments presented a certain architectural prospect of wider view compared to the room graves, partiaIIy digging
in the hilI's fIanks (these, as weII, of roman imperial age) and even compared
to the more ancient doImen graves (G. Guidi, Viaggio di esplorazione in Caria,
AsAtene Iv-V, 1921-1922, pp. 352-355; there is a first description of the necropolis).
The Clock is a two floors construction. The inferior funeral chamber has
a square plan with a sail type vouIt and three niches.
The entrance is in the south side. The upper chamber is closed at the rear
and smaIler; the openings at the side and at the front are made of slender arehes. On the top we find a smaIl cupola; for someone the original cover was
pyramidal (W. Alzinger, A. Bammer, Das Monument des C. Memmius, in
Forschungen in Ephesos Vll, Wien 1971, p.83; contrary, in Tomasello, Lc.,
p.177, we can read: ...volta a vela probabilmente estradossata pure in antico).
Originally, the structure was covered by plaster imitating the opus quadratum framed by lesenae. A flat belt marks externalIy the plan of the attic.
The prospect of the building preserves nearby the lower chamber the traces of a stony coating, as we can deduct from the imprints of the ancient blocks.
The pilIars of the superior arch were supported by columns of which remain the
bases. The connection between both chambers seems to be a short flight of
steps. A last remarkable element is that the arehes are made of smaII rectangular bricks of 22 x 17 x 6.5 cm thickness. This material is not usual at Iasos (Tomasello, l.c., p.177: use of bricks in the heroon north-east of the southern gate
of the acqueduct).
The pIan of overlapping chamber and the emphasis of the superior loggia,
assigned to contain the funerary image of the deceased, bring us back to architectural models of middle and Iate imperial periods far from this region, probably referred to Syria.
The comparison with the two "canopy" funeral buiIdings of Anamur necropolis seems convincing. The two buildings are reIated to the mausoleum with
pyramidal cover of Kelenderis and to a mausoleum of Elaeussa Sebaste, with a
cupola roof surmonted by a stump cone (E. AIfoldi-Rosembaum, The necropolis of Anemurium,Ankara 1971, p. 96, graves A IV14 and B IV.3).
The condition of the Clock was wretched; the sides of the lower chamber
were broken up and the stability of the upper chamber was very weak due to the
great damages. The picturesque ruin wich marked with his presence the last part
of the way to Iasos now has a total different look (Fig. 6,7).
The sides were filled up, the external coating consoIidated, the briks of
the attic have their new continuity. On their base stainless steel chains have been
232

positioned, the top of the building has been protected by a lead cover, the entrance has been closed by an iron gate wich remembers the design of an ancient
gate.
The mortar used for integration also consists of red limestone as welL.
This avoid an excessive difference to the original one, covered by a patina due
to deposits of iron oxides.
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Fig. 1: lasos, northern sector of the house of Mosaics

Fig. 2: lasos, house of Mosaics: restoration works

234

Fig. 3: Iasos, house of Mosaics, western area
af ter the exeavation

Fig.4: Iasos, the prospeet of the "Clock" before restoration
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Fig. 5: Iasos, the "Clock" before restoration,
back view

Fig.6: Iasos, the "Clock" at the end of 1997
campaign

Fig. 7: Iasos, the "Clock" after restoration
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LAGİNA HEKATE TEMENOSU, PROPYLON VE
ALTARDAKİ KAZı ÇALIŞMALARI 1997
Ahmet A. TlRPAN*

Lagina Temenos'u kazı ve restorasyon çalışmaları 15 Temmuz - 7 Eylül
1997 tarihleri arasında yapıldır. Kazıya Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile
Muğla Ozel Idare Müdürlüğü mali destek sağladılar>. Malzeme, araç, gereç desteği Yatağan Termik Santral Müdürlüğü, Yarağan Orman Işletme Müdürlüğü ve
Turgut Beldesi Belediyesi tarafından sağlandı. Kazı ve restorasyon çalışmaları
na propylon ve altar yapılarında devam edildis.
Propylon Çalışmaları
Propylondaki çalışmalara, propylonun batısındaki yarım yuvarlak girişte
ve doğusundaki merdiven sıralarının önündeki yol ile bu yolun kuzey kenarın
da yer alan heykel podyumunda devam edildi.
Propylonun batısındaki yarım yuvarlak peristasis önünde bulunan ve merdiyen sırasının kuzey batı kısmını kapatan 3.80 m. yüksekliğindeki dolgu toprağın 1.00 - 1.s0 metrelik kısmı kışın yağışlardan dolayı propylona dolmuştu.
Bu sene de öncelikle bu erozyon toprağını temizledik. Böylece geçen sene açığa
çıkardığımız peristasisin dördüncü sütununa ait sütun kaidesi ve kuzey batı anta bloğu açığa çıkarıldı(Resim: 1). Hem sütun kaidesi hem de anta bloğu yerlerinden oynamıştı. Her iki bloğu önce kenara alıp, buluntu yerlerini ternizledik-
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(2)

(3)

Prof. Dr. Ahmet Ali TIRPAN, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, KONYA.
..
1997 Kazı sezonunda çalışan ekip üyeleri, Prof.Dr. Çetin Şahin (Ankara Universitesi), Arkeolog
Behçet Süzen (Muğla Müzesi Müdürü), Uzman Bilal Söğüt, Arkeolog Erdem Yılmaz, Arkeolog
Coşkun Daşbacak Arkeolog Yalçın Yılmazer, Arkeolog Nergis Yücekaya, Arkeolog Eylem Dağar,
Arkeolog Deniz Ozbağ, Sanat Tarihçi Neşe Söğüt, Arkeoloji öğrencileri Mustafa Evci , Alper Tunga
Baş'tan oluşmuştur. Ayrıca yörenin Türk Islam Devri eserlerini tespit için Yrd.Doç.Dr, Osman
Kunduracı başkanlığındaArş. Gör. Saim Cirtil,Arş. Gör. Selda Ozgün ile birlikte bir ekip çalışmalar
yapmışlardır.
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 1995 ve 1996 yılında sağlayamadığı maddi desteği 1997 yılında
4.°.000.000 (kırk milyon) ile gerçekleştirdi. Bu nedenle Genel Müdür Akif Işık'a teşekkür ederiz.
Ozel Idare Müdürlüğü 800.000.000 (sekiz yüz milyon) ile projeye katkı sağladı. Kazı
çalışmalarımızda daima yanımızda bulunan ve her türlü yardımı sağlayan Yatağan Termik Santral i
Müdürü Mehmet Hoşoğlu, Müdür Yardımcısı MehmetArslan ve Turgut Belediye Başkanı Muammer
Bahçeli'ye Türk arkeolojisine katkılarından dolayı kazı ekibi adına teşekkür ederim.
Her sezon oldukça zaman alan ot temizleme faaliyeti bu sene Mart ayında yapılan ilaçlama

nedeniyle, gayet rahat yürütüldü.
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ten sonra orjinal konumlarında yerleştirdik/Resim: 2). Sütun kaidesi üzerine hemen yanında bulduğumuz ilk sütun tamburunu dikerek yarım yuvarlak peristasisi ilk tambur seviyesinde tamamlamış olduk. Stylobat döşemesindeki, peristasis altına gelen blokların yan kenarlarda birbirlerine ikişer kırlangıç kuyruğu tipi kenetle bağlandığı tesbit edildi. Plinthosların da aynı bloklar üzerine akıtma
kanallı iki dübel ile bağlanmış olduğu görüldü.
Peristasis altına gelen bloklar dışında stylobat bloklarında birbirleri ile
bağlantı söz konusu değildir. Bu bloklar bütün de yarım daireler oluşturacak şe
kilde iç içe beş sıra halinde döşenmiştir. Her sıradaki bloğun yan derzleri üstteki ve alttaki blokla düzgün bir hat oluşturacak düzendedir. Bu yan derzlerin
oluşturduğu düzgün hatlar bir şua demeti şeklinde konsantrik yarım dairelerin
merkezini oluşturan noktada birleşir. Böylece stylobat döşeme blokları diziliş
olarakta yarım yuvarlak formunu vurgulamakta ve apsis döşemesine sanatsal
bir görünüm vermektedir.
Eşik ile yarım yuvarlak bölüm arasında kalan mekan 0.73 m. genişliğin
de dörtgen bloklardan oluşan bir döşeme ile kaplanmıştır. Böylece giriş kapısı
nın batısında kalan mekan, kapı eşiğinden peristasis önündeki merdiven ucuna
kadar 5.10 m. uzunluğa sahip olur. Dört Ion sütunundan oluşan peristasis ile iki
anta bloğu arasındaki genişlikler eşit aralıklarla ve yarım daire kavsine uyum
gösterecek şekildedir.
.. Peristasise uyum gösterip onu tamamlayan diğer mimari bölüm krepislerdir. Uç basamaklı uç kısmında yarım daire formunu aşarak kapı eşiği hizasında
yapıya birleşir. Bu seneki çalışmamızda kuzey batı kısım hariç krepisin tamamı
bulundu.
Krepisin önündeki yol döşemesini açığa çıkartmak için yaptığımız çalış
malarda bulunan yol döşemesinin daha sonraki devirlerde yapılan müdahalelerle oldukça bozulmuş olduğu görüldü. Girişin güney batısında peristasise 4.50
m. mesafede geçen sene açığa çıkartılan süngerimsi (tüf taşı) dörtgen bloklardan "Ll' şeklindeki bir duvarın köşe kısmında temel seviyesine kadar inildi ve
bu duvarın yol döşemesine oturtulduğu tespit edildi. Duvar 2.30 m. yüksekliğindedir. Duvarın alt seviyesinde su künkleri sırası bulundu. Künklerin oturtulduğu zemin kırmızırntrak ve yumuşak bir toprak tabakası ile doldurulmuştur.
Ayrıca künklerin etrafı yer yer taş bloklar ile desteklenmiş ve üzerleri kiremit
kırıklarının karıştığı farklı bir toprak tabakası ile düzenli bir şekilde kapatılmış
tır. Bu müdahale nedeni ile propylon önünden batı istikametine devam eden yolun döşeme taşlarının büyük ölçüde tahrip edilmiş olduğu görüldü. Böylece tüf
taşı blokları ile inşa edilen duvarın yol döşemesinden daha sonraki devirde ve
yolun kullanımının terk edildiği bir zaman diliminde yapılmış olduğu anlaşıl
maktadır. Duvarın nasıl bir mimariye ait olduğu konusu ise üç metreye yakın
erozyon tabakasının kaldırılmasından sonra anlaşılabilecektir.
Propylon yapısının doğu cephesindeki dokuz basamaklı krepis önünde altar istikametinde devam eden yolun II metrelik bölümü açığa çıkarıldı. Yol genişliği 12 metredir. Yol döşemesinde düz yüzeyli çokgen ve dörtgen taşlar kullanılmıştır. Yolun güney sınırını oluşturan döşeme blokları mermerdir. Yolun orta kısmı ise mahalli olarak "Mol Mehmet Taşı" diye isimlendirilen siyah gri
tonda kayrak taş blokları ile döşenmiştir. Yolun kuzey sınırı kuzey batı duvarı238

ros'un evlatlığı Koraiolu Menekles'i erdemi ve hizmeti nedeniyle övgü, altın bir
çelenk, bir heykel ve prytaneionda yemek hakkı ile vatana karşı erdemi ve iyi
niyetli bir adam olmayı sürdürdüğü için onurlandırdı" yazısı yer almaktadır.
Aynı sırada altıncı blok üzerinde ise yine Grekçe "Halk Leon'un oğlu Antipatros'un evlatlığı Epainetos'u övgü, altın bir çelenk ve bronzdan bir heykel ile
halka karşı sürdürdüğü erdem ve iyi niyeti nedeni ile onurlandırdı" söylemi yer
almaktadır. Kitabeyi oluşturan harflerin kırmızı boya ile boyandığı anlaşılmak
tadır-.

Kitabeli blokların üzerindeki taç bloğunda, iki bronz heykelin monte edildiği ayak izleri ve bunların batısında aynı seviyede akıtma kanaılı iki dübel oyuğu yer almaktadır(Çizim: 2,3). Diğer podyum taç bloklarının tamamının bulunmasından sonra burada bir heykel grubunun olup olmadığı anlaşılacaktır. Bu
bulgularla podyum üzerinde Menekles ve Epainetos isimli iki kardeşin bronzdan yapılmış ..heykelleri olduğu anlaşılmaktadır. Menekles-Epainetos heykel
podyumu M.O. 50 yıllarında propylonun doğusundaki merdivenlerin ilk basamağı düzlem alınarak merdiven önünden doğudaki altar istikametine devam
eden yol döşemesinin üzerine ve stoa güney duvarı önüne inşa edilmiştir. Podyumun oturduğu kısımdaki yol döşemesinin propylon ilk basamağı kotuna yükseltilmesi amacı ile podyum altı moloz kayrak taşı ve mermer parçalarından
oluşan bir tabaka ile doldurulmuştur.
Menekles ve Epainetos podyumu önündeki yol üzerinde yığılrnış dolgu
toprağın kaldırılması çalışmalarımızdaüzeri kitabeli bir arşitrav ile adak taşı olduğunu düşündüğümüz küçük bir mermer blok ele geçti. Arşitrav üzerinde Helios ve Rodos'a ithaf edilmiş yazıttan dolayı bu arşitravınHelios-Rodos için yapılmış bir Naiskos'a ait olabileceğini düşünmekteyiz. M.O. 188-167 yılları arasında ve zaman zaman Rodos hakimiyetinde olduğunu bildiğimiz bu yörede,
Rodos inançlarına uygun bir tapınak veya naiskos bulunması sürpriz sayılamaz.
Mermer blok üzerinde yer alan KANEBOS yazıtı ve çift başlı balta röliyefi eski bir Kar Tanrısı olan KANEBOS'a ait bir kültün de bu temenos içinde
yer alabileceğine işaret eder. Kar Tanrısı Kanebos ile ilgili yazıtlar Suniri ve
Hylarıma kentlerinde ele geçmiştir. Ayrıca yörede Kanebeion antik kentinin yer
alması "Kanebeion bugün Küs diye isimlendirilmiş olan Yatağan'a bağlı bir
beldedir". Çift başlı baltanın gerçek sahibi bu eski Kar Tanrısı KANEBElüN
olmalıdır.

Propylonda geçen yıllarda açığa çıkarılan çok sayıdaki mimari bloğun
300 nolu parsel üzerinde tasnif edilmesi çalışmaları devam etti. Mimari bloklar
ve parçalar yapıda ait oldukları yere göre tasnif edilmektedir.

ALTAR
Bu sezonki çalışmalardan bir diğerini Hekate Kutsal Alanı içerisinde bulunan altar oluşturmaktadır. Altar propylonun doğusunda, Hekate Tapınağı'nın
da güneyindedir. Altarın üzerini çalı ve otlar kapladığı için kalıntıların tam şek
li belirlenememekteydi (Resim: 9). Osman Hamdi Bey zamanında altarın üze(4)

Kitabeler Prof. Dr. çetin Şahin tarafından okundu.
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zeybatı-güneydoğu istikametindedir ve giriş cephesi kuzeybatıda yer almaktadır. Bu konumu ile Hekate Tapınağı'na uyum gösterir. Altar ile tapınağın aynı
aks üzerinde olup olmadığı altarın giriş cephesi olan kuzeyde yapılacak kazı sonucu ortaya çıkacaktır.

Stylobat alanında 17-20 cm. lik kat farkı bulunan iki kademeden oluş
maktadır. Dıştaki ilk kademe stylobat blokları üzerindeki yivlendirilmiş izden
ve ele geçen çift yüzlü sütunlar ile bu sütunlar arasına yerleştirildiği sütunlardaki yuvalardan anlaşılan parapetlerden dolayı altarın etrafını sütunlu bir parapet
çevrelemektedir.
Cella duvarı ile parapet sırası arasında bir sıra, sütun sırası olduğu ikinci
kademe stylobat blokları üzerinde yer alan izlerden ve dübel deliklerinden anlaşılmaktadır. Ele, geçen başlıklardan dıştaki parapet sütunlarında Korinth içteki peristasiste ise Ian başlığı kullanılmış olmalıdır. Celle duvarı süslü profilli bir
toikhobate üzerinde bir orthostat sırası onun üzerinde de anthemian süslü bir
orthostat tacı olduğu in situ buluntular ile anlaşılmaktadır. Orthostat tacı üzerinde yer aldığını düşündüğümüz bir grup mimari buluntu ise lotus çiçeği röliyefli başlık taşıyan dörtgen formlu sütüncelere sahip bloklardır.
Böylece 1997 sezonu arkeolojik kazı çalışmalarımız Anadolu' daki sütunlu altarlar serisine bir yenisini daha ilave etmiş bulunmaktadır.
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görünüş

Çizim 4: 1997 sezonu altarın üst temizliğinde
açığa çıkan mimari parçaların planı

AlTJR PODYUM K~IDe:si 1~7

Çizim 5: 1997 yılı altar çalışmasında bulunan in
situ mimarinin planı
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Resim 1: Propylon anta bloğu düzenleme öncesi

Resim 2: Propylon anta bloğu düzenleme sonrası
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Resim 3: Menekles ve Epainetos heykel podyumu restorasyon
çalışmaları

Resim 4: Menekles ve Epainetos heykel podyumu restorasyon
çalışmaları
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Resim 5: Menekles ve Epainetos heykel podyumu restorasyon
çalışmaları

Resim 6: Menekles ve Epainetos heykel podyumu restorasyon
sonrası
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Resim 7: Menekles ve Epainetos heykel podyumu 1997 çalışması
öncesi

Resim 8: Menekles ve Epainetos heykel podyumu 1997 çalışması
sondurumu
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Resim 9: 1997 sezonu Hekate altarı üst temizlik

sonrası

Resim 10: Hekate altarı 1997 yılı kazı çalışmaları son
durumu
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Resim 11: Hekate altarı doğu cephesi yüzey temizliği sonrası

Resim 12: Hekate altarı doğu cephesi yüzey temizliği sonrası
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Resim i3:Hekate ~lt~n güneydoğuköşesindenkazı çalışmalarına
bakış

Hekate altarı 1997 çalışmaları son durum,
köşeye bakış
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güneydoğu

Resim 15: Hekate altan güneybatı cephesi 1997 son durum

Resim 16: Hekate altan stylobat döşemesi, güney cepheden
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Resim 17: Hekate altan toikhobate bloğu

Resim 18: H~katealtan bezemeleri
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Resim 19: Hekate altarı bezemeleri

Resim 20: Altarda üç parça
halinde bulunan
kabartma
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Resim 21: Hekate

altarı'ndan bir

torso

Resim 22: Hekate altarı'ndan bir rölyef
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CAMPAGNE 1997 A ÇAMLIDERE ET üRTAS
Pierre DEBORD*
i

La campagne de 1997 a ete
ferente: Çamlıdere et Ortası.

corısacree

a deux sites

de nature assez dif-

i - ÇAMLIDERE
Cette campagrıe vient en conclusion de celles merıees depuis trois .ans..
Elle a comporte comme toujours de necessaires cornplements de releves
pour preciser le plan 1996 en particulier dans le secteur d'habitat a l'ouest de
l'acropole. Les sondages ont eu lieu en deux points principalement.
1) Theôtre
il s'agissait de preciser le plan de ce petit edifice de marbre, fort bien conserve dans sa partie basse. Deux nouveaux sondages ont done ete ouverts. L'un
a peu pres dans l'axe median avait pour objet principal de preciser le contact
entre la cavea et i'orchestra (dont le sol s' est avere ôtre constitue de dalles de
schiste vert) , l' autre visait a la decouverte du rythme des escaliers a la base
desquels etait sculpte de façon assez sommaire une decoration a patte de lion
(sondages S2-S7).
En revanche les sondages destines a reperer le niveau de circulation dans
la parodos est (S4) se sont reveles moins heureux. Le niveau est completement
detruit par l'occupation tardo-antique, De meme peu fructueux le sondage S. 5:
le contact du front du batiment de scene est impossible a reperer a moins de
degager I' ensemble de l' espace, il paraıt cornpletemerıt detruit (a I' etat de blocs
jetes).
Le mur en gros appareil assez mediocre suppose ôtre I'arriere du batiment
de scene se revele (S3-S6) avec aussi diverses observations de surface ôtre un
mur de soutenernent qui se poursuit a l'est au moins et peut-ôtre al'ouest pour
*
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Prof. Dr. Pierre DEBORD, Michel de Montaiqne-Bordeaux III Üniversitesi, FRANSA
La Iouille a ete realisee sous la resporısabiiite du directeur du Musee de Aydın, E. Yener. L'equipe
1977 etait cornposee de U.Akgüı, O.Aytaç, J.EBernard, A.Bresson, P.Debord, C.GÜdÜr,
Rl.ebouteiller, RManturet, A.Ozen, J.EPıchonneau, A.Rodriguez. Le Musee de Aydın etait
represente par H.Ozcan, notre commissaire ctait EAvan. Nous avans beneficie de I'aide amicale de
E.Varinliağlu.
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permettre I'acces depuis les terrasses vers les parodoi du theatre. La fouille a
permis la decouverte d'une statuette de marbre.
2) Nord de I'acropole
Une serie de sondages, a proximite d'un tres gros mur NS dont la fonction n'a pas ete dairement definie permet d'individualiser quatre etats:
-a) une serie de terrasses en chicane, murs en gros appareil assez
irregulier
-b) des murs associes a du materiel hellerıistique. Le mur de l'un de ces
batiments est bati en debord par rapport au mur de terrasse (cf. le systeme tout
a fait comparable dans le secteur du temenos B, rapport 1996).
-c) avec une orientation differente un habitat romain (rnateriel des lerIVe s.) dont nous avons pu au gre de quelques sondages observer l'appareil de
grosses pierres plates calees avec des petits fragments ernpiles.
-d) ce meme batiment a subi dans une phase ultime un remaniement
utilisant une technique de construction avec double parementage et blocage de
petites pierres.
3) Sud de l'acropole
Des sondages ont permis la decouverte de deux inscriptions, i 'une inedite
provient de l'architrave d'un portique, l'autre deja connue par L. Robert,A travers i' Asie Mineure, honore un gymnasiarque. Nous apprenons ainsi que le support etait un bloc faisant partie d'une frise dorique. Ces sondages ont egalement
mis au jour un grand nombre de fragments d'elemerıts architecturaux (et bien
d'autre provenant de I'epierrage de ce champ constituent les murs de la parcelle) : colonne, blocs divers provenant du theatre et/ou de divers portiques. La
preserıce d'un bloc caracteristique de l'epoque byzantine (cf. le decor identique
de deux blocs marquant i' entree de i' eglise episcopale de Priene) nous invite a
suggerer que les fondations constituees de bloc en reernploi appartenait a un
monument de meme type, dont la preserıce est indispensable dans une cite qui
avait corıserve une importance evidente au debut de la periode post-romaine.
4) Divers
Noter le retour au musee d' Aydın de la quatrieme statue, venant du naos
A, statue feminine de tres bonne facture (1, 70m. en l'etat), sans doute Hera
Pigindena qui etait erigee sur le socle trouve a l'angle SE du naos.
-decouverte en fouille ou ramassage de surface d 'une dizaine de monnaies et recuperation d'une cinquantaine d'autres (hellenistiques, romaines,
byzantines) ; parmi celles que l'on peut identifier a premiere vue : Rhodes,
Magnesie, Tralles, Anineta (L. Robert, A travers i' Asie Mineure) et Orthosia.
II - ORTHOS/A
Comme indique dans le rapport 1996, notre premıere intervention a
Orthosia avait consiste en un televe topographique qui avait permis de dresser
un plan sommaire des vestiges apparents.
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Le site est particulierement impressionnant : i' enceinte hellerıistique
couronne un vaste amphitheatre naturel culminant a un peu plus de 332m. avec
un derıivele de 250 m., ses dimensions : environ 850 m. x 650 m., soit une
supeıficie enclose superieure a 50 ha. Vers le Nord deux collines verrouilIent
l'acces : l'une delles.portait une fortification hellenistique qui a ete rasee pour
arnenager une puissante forteresse a I'epoque byzantine. Un Ieve complet de
cette demiere a ete tealise cette annee.
De meme un releve de la partie meridionale de la muraille a ete entrepris
apres un debroussaillage rendu necessaire par la presence, la comme sur la
majeure partie du site, d'un epais maquis de chônes verts : un systeme elabore
de tours et bastions, comparable a celui observe a Harpasa (avec par exemple
une tour pentagonale,), et une porte sont mis en valeur. L'appareil du mur a ete
egalernent detaille : il varie sensiblement selon les secteurs : ici carreauxboutisses, la pseudo-isodomie.
il conviendra de nettoyer et d'etudier dans la partie ouest de la vilIe une
terrasse tres bien conservee qui servait de support a une porte d' acces ala ville
haute et la rue interieure qui y aboutit,
Un fortin hellenistique a ete egalernent repere au sud du site sur une
colline voisine, malheureusement tres erıdommage (comme certains pans de la
muraille d'ailIeurs) par les "travaux" merıes au bulldozer par l'administration
des forôts.
Nous avons commence a reflechir egalement sur la circulation des eaux
et les sources. L'ecoulement naturel se faisait par deux talwegs convergeant
dans la partie basse au nord du site. Dans ce secteur de puissantes constructions
dont les axes ont ete teperes "habillaient" les pentes naturelIes. Ce systeme
meritera un examen plus detaille, mais il est clair que rnalgre le relief (et un peu
comme a Priene) on a tente de respecter un quadrilIage orthogonal, avec au
moins trois ilots : deux selon les mômes axes, le troisieme avec une orientation
differente. Au Nord du secteur intra muros un systeme complexe d'alveoles
votees et de murs devra ôtre revisite. On peut cependant deja observer qu'il
s'appuie sur le mur hellenistique alors arase et que s'ordonne un systerne d'evacuation des eaux et/ou d'alimentation d'un complexe therrnal.
Les fouilIes ont porte sur deux secteurs contigus dans la partie nord de la
ville intra muros. Elles ont ete rnenees de pair avec une etude architecturale des
secteurs concernes. Deux ensembles associes sont ainsi definis.
1) Un Theôtre Hellenistique
Totalement inedit et sur lequel plusieurs sondages ont ete merıes. Le mur
d' analemma est ainsi que i' angle ont ete degages des broussaill es. Appareil
isodome regulier a bossage accuse et assez soigne malgre la qualite mediocre
de la pierre (roche metamorphique locale dont le feuilIetage resiste mal al' erosion), feuillure d'angle, blocs longs et etroits (30 ıl 40 cm. de haut).
Un segment du mur symetrique a l'ouest est degage par u~ sondage. il
montre que la cavea outrepassait le demi cercle. En revanche l'angle ouest du
monument est detruit, le mur de fond assez bien conserve dans sa partie centrale
a ete construit en deux phases.
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Un mur exterieur eoneentrique bien lisible laisse penser qu'une deuxieme
volee de gradins existait au dessus (eomme par ex. a Alabanda). Rien dapparent au sol, des sondages ulterieurs seront necessaires pour determiner s 'il s' agit eventuellernent d'un mur de terrasse.
Les degres de la cavea sont assez lisibles au niveau intermediaire. lls
s'appuient sur un mur de refend dont la bonne eonservation explique sans doute
la sauvegarde des sieges. il existe un element de separation entre deux niveaux
de eireulation.
Les sondages effectues n'ont en revanehe pas permis de retrouver traee
des gradins bas, ni meme de fixer le niveau et le diametre de l'orchestra. Le
batiment de seene parait ôtre completernent detruit, Plusieurs sondages de verifieation seront necessaires. L'etat inegal de eonservation s'explique par une
exploitation systematique des marbres (nodules de ehaux) et I' etablissement
d'un habitat parasite sur la quasi totalite du monument (eonstruetions plus ou
moins bien appareillees ; dans l'un des sondages tres abondant materiel Ve-VIIe
s. : ceramique, lampes, amphores, verre. Des sondages sur et a l'entour du theatre montrent que l'oeeupation s'est poursuivie jusqu'a I'epoque ottomane et
sans doute de façon sporadique au dela.
L'amenagement a l'est eomme a l'ouest de deux ensembles voütes
implique que les cireulations et les niveaux d'oeeupation autour du theatre
avaierıt change a i 'epoque romaine, eela sans aueun doute en fonetion du
(rejamenagement de la grande esplanade qui oeeupe la zone sud-est de la fortifieation hellenistique.
2) Une Terrasse Amenagee
Elle surplombe la vaste esplanade situee en avant du theatre. A I'epoque
hellenistique, on accedait a eette terrasse par une porte contrôlee par un bastion
eonstruit dans un appareil strietement eomparable a eelui du theatre. A une
epoque mal determinee (everıtuel sondage l'an proehain) eette porte a ete
obstruee apparemment avee des bloes recuperes dans le mur. Cela semble indiguer que non seulement les acces ala ville avaient change mais aussi probablement que la fonetion defensive etait consideree eomme obsolete. Un grand bastion oblong permettait a I'evidence le eontrôle de la zone la plus faible de la
muraille vers le Sud. Celle-ci n' est pas conservee en elevation mais on peut en
apereevoir la partie basse dans les systernes voütes gui l'ont pris pour appui a
l'epoque romaine. il est probable gu'un systeme syrnetrique terminait l'appareil
aredans qui caracterise la partie sud-ouest de la fortifieation (mal conserve, a
preciser),
Pour revenir a la terrasse precitee, des fouilles clandestines font apparaitre
İcİ et la un jeu de grandes dalles ainsi que le socle d'une statue en pied. On doit
s'attendre a trouver la un seeteur portique demine vers le nord par un batiment
rornain assez imposant dont le plan pourra ôtre leve malgre les destruetions
recentes. On pense assez naturellement a un seeteur publie, gymnase/agora, ce
qui ne pourra ôtre confirme que par une etude plus approfondie.
L'hypothese de eette destination parait renforeec par l'existenee vers
I' ouest d 'un systerne d' alveoles ii neuf semblables, a moins que eelle du centre
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(completement detruite) n'ait ete plus grande et deux plus petites et d'une
nature un peu differerıte aux ailes. Chacune de ces neuf alveoles comporte deux
niveaux: construction/utilisation, avec en haut un systeme a encorbellement
vertical (4 m. de diametre) a fond plat, et en bas un systeme a abside.
L'interpretation de cet ensemble fait probleme. En particulier la Iiaison des
murs avec le sol repere ala base de l'un des sondages operes dans ce secteur.

CONCLUSION
Deux cites "grecques" d'origine differente et cela en fonction de leur situation geographique. L'une, ÇamIıdere, a d" ôtre au depart une communaute de
villages autochtones qui se sont transformes au IIIe siecle en une cite (avec ou
sans apport exterieur) avec I'aval et peut-ôtre l'impulsion du pouvoir lagide. Le
moment la plus faste paraıt ôtre compris entre la deuxieme parti e de i' epoque
hellenistique et le Haut Empire. Assez tôt dans i 'epoque byzantine le repIi s'effectue vers des sites mieux proteges, apres une demiere periode oü I'activite
s' articule autour de la capacite de defense fournie par i' acropole, alors tres densernent occupee,
Ortas-Othosia est situee pres du Meandre, ce qui lui ouvre un riche terrair
agricole. Le site est aise a defendre au prix de la construction d'une tres
ambitieuse fortification a I'epoque hellenistique. Meme s'il est probable que la
rotalite de l'enceinte rı'etait pas rempIie des l'origine, cela suppose une population importante au moins trais ou quatre fois superieure a celle de ÇamIıdere
(comme le confirme la comparaison des theatres des deux cites). Orthosia
devient une viIle importante al' epoque romaine e reste avec sa puissante forteresse l'un des elements-clef du systeme de defense byzantine.
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Photo 1:

Çamlıdere,

gradins du theatre

Photo 2: Ortas, muraille hellenistique
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Heyet, faaliyetini üç alanda sürdürdü; 1. Kuzey dış çevre bölgesi: Agora
ve Frontino Yolu, Geç Severyen çağı'na ait, Büyük Nimfeum çalışmaları için
yukarıda sözü geçen yol boyunca ve Bizans Kapısı ötesinde (Klasik çağ için
Francesco D'Andria, Orta çağ için Paul Raymond Arthur); 2. Kuzey Nekropol'de (Donatella Ronchetta); 3. Tiyatroda (Daria Ferrero De Bernardi) sağlamlaş
tırma, restorasyon ve ön kazı çalışmaları; ayrıca Attilio De Bernardi başkanlığın
da mimarlık öğrencileri tapınak alanının ve şehrin nispi rölövesini ve sit alanının
tamamının fotograflarını ve GPS sitemi ile topografik konumunu çıkarttılar.

Birinci Alan
Frontino Yolu, Latrina
Şehrin ziyaretini yönlendirmesi için yapılan öncelikli düzenleme amacı
doğrultusundaçalışmalar Frontino Yolu'nun batı uzunluğu yönünde geliştirildi,
Latrina duvarının tamamlanması için bazı müdahalelerin yapılmasına devam
edildi. Detaylı olarak belirtmek gerekir ise, doğu girişi yönündeki restorasyondan ve tamamlamadan sonra tekrar yıkılan ikinci giriş kapısı arşitravı bu çalışmaya konu olmuştur.
.

Dorik cepheye ait yarım kolonlu pilpaye ayaklar ve arşitrav, farklı parçaları biraraya getirilerek ve orijinal pozisyonunda yerine konularak restorasyonları yapıldı (Fig. 1). Bu aşamada batı yönü doğrultusunda mekanların arkeolojik analizine devam edildi. Bizans Dönemi işlevleri ve değişiklikleri saptandı.
Latrinanın kuzeyinde Bizans
VI. yüzyıl (LS.) dönemi evlerine ait bazı duvarların tamamlanarak ve yolun batı tarafında dizili bulunan agora kompleksinin bir bölümü olan stoanın gerisindeki mekanların döşeme katlarında restorasyon çalışmaları yapıldı (Fig. 2).

v.,

Bizans Kapısı'ndan önceki Frontino Yolu 'nun doğu kısmında Paul Arthur
Geç Antik ve Ortaçağ Dönemi'ne ait bir bölümü yolu da işgal eden strüktürler
üzerinde analizlerini sürdürdü. Bu duvarlardan birinde mermer "güzel mezar"
lahtine ait parça oıtaya çıkarıldı, bu parça oturan hanedan figürünün ileride tamamlanmasını sağlayacaktır.

Tritonlar Nimfeumu
Geç Antik ve Yüksek Ortaçağ Dönemi'ne ilişkin üst üste oluşturulmuş
karmaşık aşamalar tespit edilerek kazılar, nimfeum önündeki Frontino Yolu
üzerinde ve 70 cm. uzunluğundaki havuzun kısmi olarak boşaltılması ile devam
etti (Fig. 3). Bu çalışmalar sonucu episema kalkanında Tanrı Atena büstü bulunan hareketli bir savaşçı Amazonomachia friz levhası ortaya çıkarıldı (Fig. 4).
Nimfeum sonunda bulunan duvarın rölöve çalışmalarının yapılması sonrasında, yapının gerisinde yıkıldığı durumda bulunan ve bu durumda korunmuş
olan, kuzey yönündeki duvarın travertin blokları ile ilgili, kısmi anastilosis çalışmaları yapıldı (Fig. 5).

Agora, Güney Taraf,

Doğu

Bölümü

Üstüne Bizans Dönemi sur duvarı eklenmiş olan agoranın güney kanadı
boyunca denemeler yapıldı. Güneydoğu köşede Bizans duvarının yıkıntıları altında, Güney Stoa'nın dip duvarı olarak tanımlayabileceğimiz,değişik ölçüler264

de, büyük, kare, traverten bloklardan oluşan, titiz bir çalışma düzeni gösteren
bir blok sırası belirlenebilmiştir (Fig.6).
Agora, Batı Taraf, Güney Bölüm
Bizans kulesi doğrultusunda V. VI. yüzyılda bu bölgeye malzeme doldurulması sonucunda bu kısım strüktürünün, yapılan kazı bilgilerine de dayanarak
iyi durumda korunmuş olduğunu ortaya çıkarmıştır. Batı Stoa'da orijinal döşe
me, Korint başlıklı devriImiş bir sütun, kendi yerinde olan dikdörtgen bir kaide
gün ışığına çıkarılmıştır, başlıkta Yunanca Serapide'ye yani toprak ve deniz
tanrıçasına yazılan epiçlesis mevcuttur (Fig. 7, 8). Hemen yanında iki metre
yükseklikte, Attis Tristis tipi merm er bir yontu, tam olarak bulunmuştur. Hemen
sonrasında, adı geçen yontu kalkerden temizlenerek derhal Hierapolis Arkeoloji Müzesi'ne taşınmıştır (Fig. 9,10).
Ortaçağ Aşamaları

Ortaçağ aşamalarının araştırılması, Frontino'nun kaldırım taşları ile döşenmiş yolunun üstünde 9. ve 10. yüzyıllara tarihlendirilebilen bir yapıyı gün
ışığına çıkarttı; silonunun varlığı, bunun hububat deposu olarak kullanımı varsayımını düşündürüyor (Fig. 11).
Agora'nın doğu kenarı boyunca, stoa - basilica yapılarının üstünde, nekropolü ve apsisli dinsel karakterli yapısıyla bir Bizans kırsal yerleşim alanı
(M.S. 11. yüzyıl) saptandı (Fig. 12, 13).

İkinci Alan
Nekropol

Kuzey Nekropolü araştırması genel planimetrideki A-27 mezarı üzerinde
yoğunlaştı. Söz konusu olan mezar yapısı, şehrin hemen dışında, yolun Tripolis
yönünde, sağ kenarda bulunmaktadır. Anıt, günümüze, iç odadan yoksun, şimdi
yıkılmış olan iki lahti taşıyabilmek için, tamamen bloklarla doldurulmuş (cfr. kayıt no. 52, Judeich) geniş ve düzgün bir yapı şeklinde ulaşmıştır. Güney duvarı
nın noksanlığından okunabilen bu durum Hierapolis mezar mimarisinin tek örneğini teşkil etmektedir. Yapının sadece düzlem ölçümünü aydınlatmak için değil, aynı zamanda kronolojik fazları ve buna bağlı olarak değişim safhalarını da
içeren araştırmalar, bazı problemlerin gözler önüne serilmesine yol açtı:
1. Kazı, iki ucunda aslan ayakları bulunan üst kısımda mezar koltuğu yerleştirilmiş, iki basamaklı bir yapıya dayanak olan kaideyi gün ışığına çıkarttı.
Araştırma, aynı zamanda, yapının güney cephesi boyunca, cepheye tamamen
yapışık, daha önceden inşa edilmiş, mezar koltukları aslan başlarıyla bezenmiş
(bunlar natüralist tarzda işlenmiş) üç basamaklı bir kaideyi de ortaya çıkarttı.
Böylece birbiriyle sıkıca bağlantılı ve kaynaşmış iki bomos meydana çıkarıldı
Fig. 14).
2. Bomoslardan daha eski olanında, kaidenin yanı sıra, menteşe çukurlu
giriş kapısı, yaklaşık kendi yüksekliğinin yarısı kadarki kısmı muhafaza edilmiş
şekilde, kapı levhası gün ışığına çıkarıldı: Kazı verileri, odanın ölçülerinin de
belirlenmesine yardımcı oldu. Dikey kısımda hiçbir duvar bloğu kurtarılama
dı, buna rağmen şimdi ortaya çıkarılan, bu yapının bir sonraki ile olan bütünleş265

me izleri, duvarın taban ve terminal çerçeve üzerine oturduğunu görmemizi
sağlıyor (Fig. IS).
3. Daha sonra inşa edilmiş olan ikinci bornosun güney duvarının kaybolmuş olması, birinci bornosun yükselen bloklarının tamamen tahrip edilmesinden kaynaklanmıştır.
4. Yapılan kazı çalışmaları, daha eski olan bornosun mezar odasında büyük levhalarla yapılmış bir taban döşemesi dışında, hemen hemen hepsi kaybolmuş küçük sütunlu levhalar üzerine yerleştirilmiş boylamasına iki ölü yatağının
varlığını ortaya çıkardı (Fig. 16).
S. Döşemeyi oluşturan levhalar, düzensiz şekil ve düzensiz bir yayılma
gösteriyorlar. Bunlar alt kattaki bir odanın örtüsü işlemini görmektedirler.
6. Şehirle bağlantılı olarak yapının pozisyonu değişik çağlardan gelen artık malzemeden oluşan iki metrelik bir toprak çukurunun meydana gelmesine
yol açmıştır: Agustus Dönemi 'nden 4. yüzyıla (seramik, seramik kalıp, Megara
kupaları, ateş için veya ev kullanımı için seramik, anforalar, fırına ait parçalar).
Ayrıca 1.-3. yüzyıllara ait ölü çeyizi eşyaları. Tüm doldurma işlemi, değişik seviyelerde mühürlenerek ve kireçli suyla emdirilerek gerçekleştirildi; bunlardan
birinde, döşemenin seviyesinin hemen üst düzeyinde, zaten eski çağda tahribata uğramış insan kalıntılarının da bulunduğu görüldü.
7. Doğu cephede kazı çalışması kaidenin üzerinde, modern artık çöplüğü
olarak kullanılan bir alanı ortaya çıkarttı.
Üçüncü Alan
Tiyatro
Sağlamlaştırma ve restorasyon işlemleri iki bölgede gerçekleştirildi. Üst
kısımda

geçen yıl zaten koltuk dayanaklarının taban kısımlarının sağlarulaştır
ma ve restorasyon işlemleri için, bir bölümü hazırlanan caveanın güney kanadı
nın üst diazoması ve üç kemerin düzenlenmesi ile birlikte sahne yapısının güneyalanındaki arka cephesi.
Çalışmalara doğu-batı doğrultusundaki küçük koridorda bulunan, üstleri
farklı kanatları olan beşik tonozla örtülü, yarı çaplı dört odada sürdürüldü; birinci odadan diazoma seviyesinde analemma duvarının ön tarafına bitişik kendi diazoması üzerine açılan bir başka dikey koridora geçilmekte: analemmanın
karşısından başlayan, daha az yükseklikteki batı-doğu doğrultusundaki bir baş
ka koridor, küçük, kare bir giriş bölümüne bağlanıyor, bu giriş bölümünden sola dönülünce tekrar diazomaya, sağa dönülünce ikinci bir odaya geçiliyor. Kemerli dar bir geçit bu iki odayı birbirine bağlıyor. Birbirini takip eden bu iki
alandan birinin, en azından şimdilik, başka alanlarla bağlantısı yokmuş gibi görünmekte, ikincisi ise koltukların altıncı sırasına tekabül eden caveanın üstünde
ikinci ve üçüncü cuneus arasındaki eksende bulunmaktadır (Fig. 17).
Çalışmalar ilk iki odadan başladı: Bu odaların, yatay bölümlere ayrılmış
tonozlarının her birinin caveanın eğimini yenmek ve müteakip koltukları taşı
mak için değişik yükseklikleri vardı, bunlar harçla zenginleştirilmiş betonla birbirlerine yapıştırılmış düzgün, küçük, kare traverten bloklardan inşa edilmişler266

dir, bu ilk geçişi, küçük, düzgüne yakın bloklardan inşa edilmiş diğer duvar geçişleri takip ediyordu ki, bunlar aynı zamanda hem tonozların destek duvarları
nın kaplama taşlannı, hem de birden büyük kanada geçen dış tonozun cephe bölümünü oluşturuyorlardı (Fig. 18). Duvardaki çıkıntılı konsollar, diğer kanatların varlığını ortaya çıkarttı. Bu konsollar antik tonozlarırı iskeletlerine destek
olup, yapı iskelesi için gerekli keresteden de tasarrufu sağlıyordu, bunlar bizim
tarafımızdan yeni iskeletler için kullanıldılar (Fig. 19).
Halen mevcut olan beşi k tonozun kısa bölümlerini destekledikten sonra,
radyal duvarlarla aynı ene sahip olan (yaklaşık 2 m.), temellerin sağlamlık ve
güvenirliklerini gözlemlemek için kazıya, alan incelemesiyle devam edildi: Duvarlar çoğu yerde, kaplama taşından yoksun ve çimento karışımı açısından çok
yetersiz görüldü, bu yüzden, temellerin sağlamlaştınlmasınınyanı sıra, iç çatı
da beton yardımı ile ve demir karıştırılarak sağlamlaştırıldı,tamponlama usulü
ile ve orijinal tekniği izleyerek, yani, küçük 'bloklardan kaplama taşı ve bolca
beton ve harç kullanılarak, yıkılmadan meydana gelen duvardaki boşluklar dolduruldu. Bu işlemden sonra, tonozlar dahilolmak üzere, gerekli görülen yerlerin sağlamlaştırma işlemine geçildi ve nihayet eksik kısımların analemmadaki
muhtemel bağlantısına ulaşılana kadar - ki bunun tekrar yapımı ileriki bir tarihte düşünülecek - olan bölümlerdeki eksiklikler giderildi (Fig. 20).
Diazoma ile, ilk bölümü birleştiren koridor arasındaki bölüm düz levhalarla, ona dikey gelen koridor ise büyük kare travertenlerden oluşan eğik tonozla kaplıydılar. Burada da, duvarda tamponlanması gereken boşluklara rastlandı
(Fig.21).
Cephedeki analemmadan diazomaya açılan atriuma kadar uzanan halkın
giriş koridoru da, kare travertenlerden oluşan eğik tonozla kaplıydı (Fig. 22); bu
tonozun, diyazomaya geçit veren kıvrık kısa bölümü ve ikinci odanın kemerinin birleşme noktası olan atrium, çapraz tonozla örtülüydü. Bu kısımda da tiyatronun bu bölümünün yıkılmasındandolayı bozuk durumda olan blokların sistemasyonu ile ilgilenildi. Şimdi tonozların üzerindeki üst caveanın koltuklarının
sistemasyonu için herşey hazır durumda (Fig. 23).
1996'da sahne binasının arka cephesi, sahne arkası taban seviyesine kadar inşa edilmişti. 1997'de, 1993'deki büyük sarsıntıdan dolayı düşmüş olan
blokların (400'den fazla blok) düştükleri yerde numaralanıp kullanımı ile kemerlerin inşasına devam edildi (Fig. 24, 25). Kemer açıklığı doğruluğundan
emin olmak için önce bunlar yerde tek tek parçaları birleştirilerek kuruldu, sonra yukarıda bahsedilen sarsıntıdan düşmüş bloklardan inşa edilen dikeyayaklar
üzerine monte edildi.
1998'de cephenin korniş bölümüne kadar olan kısmının bitirilmesi umuluyor.
Gözlem Araştırması
Apollo Tapınağı'nın bölgesinin araştırılması için Total Station kullanıldı,
şehrin rölövesi Hierapolis arkeolojik alanının genel çerçevesi ve topografik ağı
nın kurulması için GPS kullanıldı. Bu metodla, temel ağın müteakip uçlarının
aynı seviyede olması gerekmiyor, böylece engebeli, trafikli ve ağaçlıklı arazilerde de kullanılabiliyor.
Sistemin tipik toleransı +/- 8 mm., elde edilen koordinatlar ccğrafik koordinatlara veya UTM'ye çevrildi.
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Genel çerçeve ağı GIS'in (Geografic Information System) kurulmasına
uygun ve özellikle de yere kurulmuş sinyaller tahrip edilmedikçe her tür ileriki
araştırma için de faydalıdır.
Italia Nikon Instrument, araçlarını ve üst düzeyde spesifik operasyonların
yönetimi için bir teknisyeni (Müh. Mauro Gallivanone) hizmetimize sundu.
Aerostatik balon kullanımı ile yaklaşık 60 m. yükseklikten fotogrametrik
çekimler de yapıldı.
Sözü geçen fotograflar, standart Nikon makine ile çekildi. Makine hizmetimize bir de teknisyen (Geom. Cesare Cassanelli) sunan Scuola Normale
Superiore di Pisa tarafından verildi. Bu fotograflar hem görüntülerin dökümantasyonu için, hem de ileride Torino Politeknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan çekilmiş alanların metrik restitüsyonu için yararlı olacaktır.
Türk Hükümeti'nin temsilcisi Sn. Özcan Şimşek Bey'e, tüm Denizli
Müzesi Müdürlüğü'ne. FIAT S.P.A'ya, KqÇ Vakfı'na, Fowa-Yashica'ya ve
Scuola Normale Superiore di Pisa Oğretim Uyesi Prof. G. Nenci'ye teşekkür
lerimi sunarım.
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Fig. 1: Hierapolis, Frontinus Yolu. Dorik cephenin restorasyonu

Fig. 2: Hierapolis, Frontinus Yolu batı tarafı. Bizans yapısının tamamlayıcı restorasyonu
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Fig. 3: Hierapolis, Frontinus Yolu. Tritonlu Nimfeum'un önünde yapılan kazı çalışması

Fig. 4: Hierapolis, Tritonlu Nimfeum. Amazonomachia konulu frizden gelen parça rı.s, III.
yüzyıl)
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Fig. 5: HierapoIis, Tritonlu Nimfeum. Temel duvarının tamamlatıcı restorasyon çalışması

Fig. 6: HierapoIis, agoranın güneydoğu köşesi. Stoa'nın temel duvarı, İmparatorluk çağı
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Fig. 7: Hierapolis, agora batı tarafı. Serapis'e adak yazıtlı atlar

koruişi

Fig. 8: Hierapolis, agora batı tarafı. Mermer altar tabanı ve yıkılmış korint tipi sütun

272

~

w

Fig. 9: Hierapolis, agora batı tarafı. Mermer Attis yontusu
d.s, II. yüzyıl)

Fig. 10: Hierapolls, agora batı tarafı. Mermer Attis yontusu
us, II. yüzyıl)

Fig. 11: Hierapolis, Frontinus Yolu. Caddenin üzerinde
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Fig. 12: Hierapolis, agora

kurulmuş erken Ortaçağ yapıları

-,

doğu tarafı.

Bizans

yapılarının
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ve kilisesinin

planları

Fig. 13: Hierapolis, agora doğu tarafı. Bizans çağı kilisesinin absidinden ayrıntı

Fig. 14: Hierapolis, kuzey Nekropolis'i. Mezar A27. Kazı planı
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Fig.15: Hierapolis, kuzey Nekropolis'i. Mezar A27 kazı
dan önceki durum

Fig. 16: Hierapolis, kuzey Nekropolis'i. A27 kazı sırasın
daki gömü kompleksi

Fig.17: Hierapolis, tiyatronun güney kısmı taşıma duvarları plam

Fig. 18: Hierapolis, tiyatro. 4 nolu mekanın rekonstrüksiyonu ve restorasyonu
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Fig. 19: Hierapolis, tiyatro. 3 nolu mekanın tonozunun tamamlanmasından önce, alanda tonozun ahşap donanımı ile küçük bir
parça

Fig. 20: Hierapolis, tiyatro. 3 nolu mekanda
tamamlanmış tonoz ve ahşap donanımın oturtulacağı konsol
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Fig.21: Hierapolis, tiyatro. S nolu koridor tonozunun yeniden
kompozisyonu ve batı analemma cephe duvarının restitüsyonu

Fig. 22: Hierapolis, Tiyatro. Batı analemmasından
diazomaya halkın girişi koridorunun yıkı
lan tonozunun boşaltılması aşaması
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Fig. 23: Hierapolis, tiyatro. 6 nolu koridorun
restorasyon sonrası durumu

Fig. 24: Hierapolis, tiyatro. Sahne gerisi kemerlerinden birisinin
yerde montajı
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THE 1997 EXCAVATION CAMPAIGN AT
SAGALASSOS AND DEREKÖY
Marc WAELKENS*
P.M.VERMEERSCH
I. ÖZTÜRK
HA.EKİNCİ

I. THE RESCVE EXCAVATION AT KARAIN, DEREKÖY
1.1. OBJECTİvE:
During the survey of 1995 a prehistorie eave with possible Epipaleolithie
material was found along the road from Ağlasun to Isparta, at approximately 11
km. east of the former, near the village of Dereköy (Fig. 1). Between the 13th
and the 17 th of July a smaIl reseue exeavation under the direetorate of the
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Burdur Museum and financed by the Sagalassos Project undertook a sondage in
front of the cave in order to check the potential for a large scale excavationı.
1.2. RESULTS:
Since the cave did not contain any sediments, various quadrants were
opened on the terrace in front of it and on the slope towards the small river
located 40 m. down (Fig. 20). In the lower part of the slope unconsolidated sediments contained lots of prehistoric artefacts. However, a number of quadrants
presented profiles with an identical stratigraphical position: They contained
flint aıtefacts, situated in a brown limestone debris, 0.40 to 0.55 m.below the
surface. They were covered by large limestone blocks which had probably fallen from the roof of the cave as the result of earthquakes or progressive weathering. On top of this there were 0.30 m. of typical black deposits. The brown
sediments are probably cryoclasts, belonging to the Iate GlaciaL. This means
that the artefacts had been deposited in cryoclastic deposits and therefore
belong to the Iate Glacial. Probably, towards the end of the laste Iceage or during the Tardiglacial, there was a prehistoric occupation of the cave or of terraces
in front of it. Cryoclastic and slope processes were very active and produced a
mass of fine limestone grit. When the occupants abandoned the settlement,
many artefacts remained on the surface. They were eventually moved by slope
evolution and covered by other deposits from the end of the cold conditions.
The surface created by those deposits, incorporating the prehistoric artefacts,
was covered by limestone blocks from a ceiling collapse, probably somewhere
during the first part of the Holocene. Holocene pedogenesis eventually resulted
in the formation of a mollisol, creating a superficial humus-rich A-horizon and
a brownish B-horizon. As shown by scattered sherds, during the Chalcolithic, a
new settlement arose. Following this period large-scale erosion created a deep
gully which descended from the valley slope on the east side of the cave
through the glacial deposits. it was filled with black A-horizon soil sediments,
containing both fiint artefacts and Chalcolithic sherds. A Iate Roman occupation, documented by pottery, resulted in more erosion and redeposition of earlier deposits. Due to the intensive erosion of the cave's terrace, one cannot
expect to find any prehistoric artefacts in situ. Beside sherds from the
ChaIcolithic and Iate Roman periods, a total of 1306 stone artefacts were found.
The flint artefacts were very fragmented as a result of postdepositional processes. They contained 21 cores, 330 flakes, 31 bladelets, 678 chips and 86 chunks.
The few tools present consist mainly of erıd-scrapers on a flake, splintered
pieces, and retouched bladelets (Fig. 3).There are no typologically characteristic pieces, but the stratigraphical conditions point towards the Epipalaeolithic
period for the oldest'ofthenr.The site also contained bone (sheep, goat and pig,
both wildand domesticated),which could not be Iinked to a specific settlement
period.
.
.
II.: THE 1997 EXCAVATIONS AT SAGALASSOS
The eight excavationcı:ttrlpaign at Sagalassos was carried out between the
6th of Julyand the 28th of August 1997. A total of 122 scientists and students
l)

See P.M.Vermeersch, I.Öztürk, H.A.Ekinci & E.Paulissen, Excavations in the cave of KarainDereköy. in: M.Waelkens & L.Loots. Sagalassos VReport on the Surveyand Exeavation Campaigns
of 1996. Leuven University Press 1998 (ın press).
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(i ncluding 24 from Turkey) and 74 Turkish workmen were involved in it.
During the 1997 campaign the work was concentrated on the fol1owing areas.
We gratefully aknowledge the preeious help of Reyhan Körpe (Çanakkale
Müzesi), who acted as temsilci of the Ministry of Culture.

II.I.The Northwest Heroon
M.WAELKENS
B.ARIKAN
I.VANDAMME
In 1994 an exeavation was started immediately northeast of the Doric
Temple, where KFleischer in 1974 had found a Heroon, henceforth famous for
its friezes. Based on stylistic grounds, the latter were dated to the middle or
third quarter of the 2nd century Be. However, the architectural decoration of
building elements from the upper part of the structure, as well as new frieze
slabs, proved that the Heroon in reality is of Iate Augustan date (0-14AD), and
that it was repaired during the 2nd century AD. In 1994 a colossal marble head
was found in front of the building. it represents perhaps a youthful Alexander
the Great. During the 1996 campaign other parts of the body (legs and cloak)
were found.
The Heroon consisted of a square socle (7.55 x 8.50 m. ; 4 m. height),
which supported a 3-stepped krepis (total height 1 m.) carrying 2 m. talI
orthostats decorated on the west, south and east side with a frize of daneing girls
(five on each side). Fourteen of these daneers have been recovered thus far.
Above this frieze another step supported a Corinthian "distylos in artis" naiskos
(W: 4.90 m; H:4.80 m). Through its door a ca. 4 m. high statue (of Alexander?)
could be seen. The total height of the monument wast 14 m. During the 1997
excavations, research continued on the west and north side of the NWHeroon,
in order to uncover its socle, At the same time parts of the Iate fortification (LF)
and their new city gate, as well as the north side of the Propylon of the Doric
Temple were partly uncovered (Fig. 4).
Most excavated layers contained Iate Roman and early Byzantine material (end of the 5th-first half of the 7th century AD). The foundation trench of the
Iate fortifications contained pottery dated between the second half of the 2nd3rd century AD and the first half of the 4th century AD, which may corroborate
the supposedly Iate 4th/early 5th century AD date of these walls (Fig. 5). On the
north and east side, the Heroon's podium contained only 3 rows of blocks above
the bedrock. Theyall had rough surfaces, while the upper moulding of the podium remained unfinished. On this side, the podium was embedded into an artifieial fill, containing pottery from the second half of the second century AD with
some intrusions dated to the 4th century AD. This artifical fill was clearly connected with the construction of a water channel at the time when the Iate fortifications were built. Where it reaches LF, the channel continues at a deeper
(2)

See already M.WaeIkens et alii, the 1994 and 1995 excavations at Saga1assos, in: M.Wae1kens &
W.PobIome (eds). Sagalassos IV.Report on the Surveyand Exeavation Campaigns oj 1994 and 1995,
Leuven University Press 1997,173,185.
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level, right through the fortifications and is connected to a cistem built on the
other side against the NWHeroon (Fig. 4).
During the last weeks of the campaign the excavations moved towards the
southwest side of the NWHeroon, where the NW comer of the Doric Temple
and the Iate Roman city gate were excavated (Fig. 6). There were no steps in
front of the gate, instead the area had been arranged as a ramp in Iate antiquity.
In this sector, two reliefs, representing Athena (Fig. 7) and Ares (Fig. 8) were
found. Both belonged original1y to the armour frieze of the north façade of the
2nd century BC Bouleuterion and had apparently been reused around 400 AD
to embellish the Iate Roman city gate.
11.2. The Area Around the Propylon of the Doric Temple
M.WAELKENS
JYAN DEN BERGH
V.VANDER GINST
N. ALP
During the years 1990-1992, a Doric Temple was excavated. Around 400
AD, it had been transformed into a watch tower and incorporated into the Iate
Roman fortification wall around the city's central part. In 1996, as part of the
NW Heroon research, excavations were resumed near the northeast comer of
the temple. They led to the discovery of a temenos wall and of a Corinthian
Propylon building, which could be dated to the early Augustan period (Fig. 9).
Since the temenos had been built against the east wall of the temple after the
latter's construction, this corroborated a construction date of the Doric Temple
during the first century BO. In 1997, work continued in the area between the
east waII of the Doric Temple, its Propylon and the nearby west wal1 of the
Bouleuterion courtyard. Here, a Iate construction (outside dimensions 4.80 x 7 m.)
composed of three rooms was unearthed (Fig. 10). The northem room was built
in the comer between the Doric Temple and its temenos wall, A floor level composed of a dark soil with gravel appeared at the level of the podium of the Doric
Temple. it supported stili a container dated to the middle of the 7th century AD.
The central room was excavated as far as the foundation of the Doric Temple.
This showed that the front part of the temple had been rebuilt in alater period.
To the south of the large central room, a third space was unearthed. In its northwest comer one found a dolium and in the southeast comer a concentration of
metal artefacts. Inside this room, a lot of coloured wall plaster fragments were
recovered, some decorated with flowers. Slabs found at the level of the bedrock
foundation in an east -west arrangement, corresponding with the southem
extremity of the Doric Temple, possibly belonged to the original temple courtyard.
11.3. The Bouleuterion:
The Bouleuterion (or council house) of which some well preserved
Corinthian capitals had been dated in the past to a period shortly before the tran(3)

See M.Waelkens et alii , The 1996 exeavation season at Sagalassos in: M.Waelkens & J.Poblome
(eds), Report on the Surveyand Exeavation Campaigns of 1996, Leuven University Press 1998 (in
press).
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sition from the 2nd to the l st century BC, is the subject of an exeavation since
1996 (see note 3). The building was preceded by a large walIed courtyard. In
1996, the upper ashlar courses of its northern enelosure walI were exposed over
their totallength (25 m.). This walI, made of ashlar blocks with drafted edges,
had been rebuilt, reusing many of its original blocks, beside other spolia and
stretches of brickwork.
-the courtyard (M.Waelkens, J.Van Den Bergh, V'Vander Ginst, NAIp):
the aim of the 1997 campaign was to define the northern and southern boundaries of the courtyard and to start elearing its interior filIed with stones from the
buildings around it (NW Heroon, Doric Temple, Propylon of the Doric Temple,
the Bouleuterion proper). The western courtyard walI (thickness: 1.20 m.), partly made of worked bedrock, was uncovered to a depth of nearly 2.50 m. Near
its northwest corner the bedrock stilI had a painted plaster coating. For the time
being it is difficult to get a picture of what it represents: there are red and blue
bands around a pattern in green and yelIow colours. The painted walI plaster
suggests that during the last occupation of Sagalassos, the courtyard had been
transformed into a covered space.
Of its northern wall only the northwest extremity was excavated in 1997.
The hypothesis that the structure in Iate antiquity had been rebuilt with brick
sections and reused blocks was corroborated. However, a sondage in the nearby "Upper Agora North" area revealed that there may have been a first alteration during the 2nd century AD.
-the Bouleuterion (M. Waelkens, I.Akyel, ELanduyt, F.Martens,
I.Uytterhoeven): the Bouleuterion had been studied already during the survey
campaign of 1986. Building elements found at the surface suggested a construction towards the end of the 2nd century BC. The building was nearly
square and resembled the council house at Priene, with three rows of seats running parallel with the western,southern and eastern walls-, The 1997 campaign
treid to define the southern and eastern limits of the building. As a result, its
exterior dimensions could be fixed as 25.20 m. (N-S) x min. 24.20 m. (E-W)
(Fig. 11). lts western half is built against natural bedrock, which forms alsa its
northern extremity. The western wall consists of a 5.10 m.long northern seetion
made of irregular but smooth ashlar in an almost pseudo-isodomic arrangement
that is preserved more than 2 m. high. The southern seetion of the wall recedes
0.40 m. and is made of coarse polygonal masonry with a rough surface. This
recess could reflect alater enlargement of the original structure towards the
north. The north walI (the original façade) presents a completely different outlook but also shows two different treatments outside and inside. Only the inside
face is original, while the outside represents a Iate Roman alteration. The walI
stands still to a height of more than 8 m. in its northwest corner, but gradualIy
diminishes in height towards the east, where it seems to have colIapsed. In its
lower level it is interrupted by five doors. There was a row of windows at a
higher level with projecting consoles in between. The date of the reconstruction
(4)

See M.Waelkens, Sagalassos. History and archaeology, in: M.Waelkens (ed). Sagalassos I First
General Report on the Survey (1986-1989) and Excavations (1990-1991), Leuven University Press
1993,43-44.
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of the front wall is unelear, but the fact that almost all stones of its weaponry
frieze (including the busts of Ares and Athena) are reused in the Iate fortifications and the city gate built shortly after 400 AD, shows that at that time the
council house was in such a state that parts of it could be dismantled or
reınoved.

Inside the auditorium seats are arranged along the west south and east
wall. The western row of seats is preserved almost completely. There were eight
rows of seats over a length of 16 m., interrupted by two flights of small steps.
Between the upper seat and the back wall there is a walking area of nearly 2m.
The southem part of the auditorium. was excavated over a length of nearly 9 m.
lt contains only four rows of seats now, but originally there was a fifth row.
The excavations further revealed the existence of a Iate structure above
the western seetion of the auditorium. lts east wall (length: 11.60 m.) stands on
the edge of the upper row of seats. The structure consists of two rooms corresponding in length with the two sections of the Bouleuterion's west wall.
Outside and inner walls are preserved to a height of approximately 0.40 m. and
ınade of mortared rubble. The south room has a mortared floor, the northern one
is paved with tiles. The southem flight of steps of the western row of seats contains a water exit coming from the south room of the Iate structure. lt ended in
a rough mortared rubble structure (ca 2.40 x 2.80 m.) on top of the three lowest
rows of seats which may have been a water storage tank. The function of the
structure, either dwelling or workshop, has not been eleared yet. lts material
could be dated to the 6th and to the first half of the 7th century AD, which corresponds with the last occupation phases of Sagalassos.
IlA. The Workshop Area of Upper Agora North
M.WAELKENS
F.MARTENS
I.uYITERHOEVEN
D.ÇAMURCUOCLU
From 1994 to 1996a 6-7th century AD complex of workshops has been
excavated immediately north of and above the large Nympaeum (AD 160-180)
along the northern edge of the Upper Agora. Originally this area was occupied
in part by an early HelIenistic Market Building in rusticated masonry. During
the early Imperial period the western half of the structure was replaced by an
ashlar terrace building which may have contained a cryptoporticus and a Doric
portico above it.When the Antonine Nymphaeum was built around 160-180
AD, this structure was rebuilt and amortared rubble facing placed along the
inside of its façade. Its floor was raised a first time during the 4th century AD
and the building divided internally. After the 518 AD earthquake the floor level
was raised again and the whole structure divided into sınaller rooms or workshops. They were occupied until the final destruction of the city by an earthquake around 650 AD 5.The 1997 excavations tried to document the connection
(5)
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J.Poblome (eds) Sagalassos IV.Raport on the Surveyand Exeavation Campaigns of 1994 and 1995,
Leuven University Press 1997, 127-173.

288

between the Roman terrace building and later transformations to the west and
northwest of it. The area to the north of the Bouleuterion courtyard waIl, partly
excavated in 1996, was further examined in order to find its foundations and a
possible connection with the western entrance of the Roman terrace building.
Five rooms (Xıı-XV and VI) were excavated (Fig. 13). Rooms XIII and XIV,
located to the west of an early Byzantine stairway descending into the
Bouleuterion's courtyard, belonged to the earlier 7th century AD. Since they
have no door towards the street to the north of the workshop area, they may
have been connected with Iate structures inside the Bouleuterion's courtyard.
The latter's north waIl consists of regular rusticated ashlar. Its foundations were
reached, but not excavated. Pottery from a mı which covered them could be
dated between 2nd half of the l st and the l st half of the 2nd century AD. This
fiIl belongs to a repair of the original wall and reflects a raising of the street
level. This was perhaps a result of the construction of the Antonine Nymphaeum
(ı 60- ı 80 AD) and of the corresponding transformation of the area i ocated to the
north of it.
The excavations inside rooms XII, VI and XV, located to the east of the
early Byzantine stairway, again indicate that the western extension of the workshops located inside the original Roman terrace buildin took probably place
during the first half of the 7th century AD. it is interesting to notice that the 7th
century AD levels of these extensions are located at the same level as the2nd
century AD levels inside the building, which might suggest that not the whole
area around the latter had been raised during the successive transformations of
the terrace building between the 2nd and the 7th centuries AD.
1I.5. The Late Hellenistic Fountain House
M.WAELKENS
J.POBLOME
In view of the anastylosis of the Ist century BC fountain building excavations were undertaken inside the water basins of the building's porticoes,
which needed to be plastered with a waterproof coating. Therefore the floor
level inside the basins had to be removed. Below it, a 0.56 m. thick mı was
found containing pottery dated to the Iate Ist century BC and the early l st century AD, i.e.the very beginning of the Sagalassos red slip ware production.
Below the fill, the original mortared floor level was found. This shows that the
original arrangement inside the fountain house's water basins had been altered
during the early first century AD and thus confirms a 1st century BC construction date for the original structure.
1I.6. The Roman Baths
M.WAELKENS
T.DEBRUYNE
D DEPRAETERE
KBf..RAN.
During the 1994 campaign, the southwestern part of a huge bath complex
was excavated. it contains three superposed levels. The 1995 excavations
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uncovered a caldarium of which the brick vaulted ceiling had collapsed and
destroyed the original marble paved floor. As a result a 1.25 m. high hypocaustum floor with round supporting terracotta pillars below it, was exposeds. During
the 1996 campaign, the excavations concentrated on the northern part of the caldarium and the adjoining rooms to the south and west of it. These excavations
exposed the western edge of a second caldarium located at a slightly higher level
which contained an intact hypocaustum system (with square pillars and arched
wall sections). One exposed also two praefurnia (heating places). The latter are
located to the south of the two caldaria which they served.
The seasons of 1994-199 had also shown that below the hypocaustum
floors of the baths there existed a probably well preserved ground floor, accessible through a rectangular door and illuminated by a large window in the westem façade of the building. There was also a vaulted opening (entrance?) in the
structure's south wall, near its southwest corner. The airn ofthe 1997 season was
to excavate the complete northern caldartum and to get a clear picture of the situation outside the southwest cornerofthe baths (Fig. 14).
-Top floors (Fig.15): Researchwas first concentrated on.the northern part
of the north caldarium (Fig, 16lofwhich the internal dimensionscould be
established as 13.50 m. (width, E-W)by 16.50 m. (length, N-S). Inside,
inscribed and differently stamped tiles were recovered, together with nearly 40
tons of Docimian wall veneer. Some marble panel s were inscribed or contained
grafitti. The reused false marblecapitals of the room could be dated to the
Antonine period by L.Vandeput, which may be the date of the original construction of the baths. However, alater capital discovered in 1996, as well as
bricks with Christian graffiti indicare that the caldarium had been repaired during the 5th or 6th century AD, most probably after the earthquake of 518 AD.
The hypocaustum floor of this caldarium consists of square floor tiles in the
southern and of rectangular tiles inthe northern part of the room. A square tile
supported the hypocaustum pillars.Close to the east wall the latter were square,
but elsewhere they were round. All pillars were covered by two square bricks
of different sizes (30x30x6 cm.and40x40x6 cm.) and supported heavy, square
terracotta slabs (80x80xl0 cml.The latter were covered by a double mortar
package (respectively 12andSSCm. thick) which carried a very thin mortar
layer upon which largemarbleslabs rested, some of them still in situ (Fig. 17).
Near the northeast corrıer of the north caldarium, the hypocaustum system was
connected with the corresponding system of a room located to the east of it and
to the north of the southern caldarium. Since this room was situated at a greater
distance from both praefurnia, it may have served as a tepid room or tepidarium. The height of its hypocausturnfloor was the same as that of the south caldarium, so that it mayhavebelQngedtoJhesame building phase. A vaulted.passage at the hypocaustumlevelga.y~açcess to three heating channels (width:0.6ü
m.) connected to oneanotherby rneans of corbeled triangular vaults located in
the brick walls between the channels. Several details point towards later alterations of the system. The floor tiles here had different dimensions
. (6)

M.Wae1kens et alii. The 1994 and 1995 exeavation seasons at Saga1assos, in: M.Wae1kens &
J .Pob1ome (eds), Sagalassos lv. Report on the Surveyand Excavations of 1994 and 1995, Leuven
University Press 1997, 199-205.
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(0.73xO.73xO.05 m.). To the south of the northern caldarium research continued
inside the praefurnium of the south caldarium. Its pavement consists of ashlar
stones some of which contained lines showing the original placement of the
walls. it was clear from this that the room originaUy must have served another
puspose than that of a heating room. The heating channel which links the praefurnium with the south caldarium hypocaustum shows also two building phases.
-Ground floor (Fig, 18): during the 1997 campaign a series of well preserved vaulted rooms on the ground level of the baths could be entered. The
upper strata of two rooms (l and 4) were excavated.
At first sight there seems to be a correspondance between the inner waUs
at ground level and those located in the upper floor, right through the hypocaustum level Room 1, located near the second southwest dent of the baths is a
smaIler space (8 x 3.50 m.) covered by a vaulted ceiling. It was a 6th century
AD addition intended to carry the praefurnium of the north caldarium. Its ceiling consists of rows of tuffo blocks alternating with rows of bricks and is oriented north-south. The north wall consists of rubble combined with ashlar
blocks. The south wall is composed of bricks at either side of a staircase, leading to a collapsed structure to the south. The east and west walls consist of brick
vaults. The west waU has three vaulted openings, the two outher ones being
windows and the centralone a doorway (Fig. 14). Towards the east, room 1
gives acces to three corridors with an east-west orientation. Corridor 1 is ca. 6
m long and consists of a brick vaulted ceiling supported by rubble walls. it ends
against a rubble walL. Corridor 3 (the southern one) is exactly similar with the
first, except for the fact that its back wall contains horizontal rows of bricks.
The central corridor is wider and longer and has a double brick ceiling supported by rubble waUs. it intersects with the brick ceiling of room 2. Except for
their western extremity which seems to be comtemporary with the construction
of room 1, all corridors seem to be part of an older arrangement. Room 2
(l2x8.ıo m.) is located to the east of room 1 ith which it is connected by the
7.20 m. long corridor 2. Its ceiling is made of tiles put upright. it is not clear
whether this ceiling has a double or a single layer of tiles. The back of corridors
1 and 3 is not visible inside room 2. lts northern wall is made of rubble and contains in its centre a double brick vault which leads to a short corridor which has
been blocked by a rubble masonry, To its left, at a somewhat lower level, there
is a double brick vault serving as an entrance to an east-west corridor leading to
room 4 (Fig. 19). Next to the central double brick vault in the north wall of
room 2, another brick vaulted entrance, now blocked, must originally have continued inside the bath complex. The south wall of room 2 is also a rubble wall,
but this one contains a brick vault covering almost the whole width of the wall.
The space between this rubble wall and the vaulted brick ceiling shows that the
former has been added later. A hole cut recently through this rubble wall
reveiled a side room with a vaulted opening very similar to the one in room 4,
be it somewhat wider. it must have been an exterior opening blocked by rubble
at alater date. In the east wall of room 2 there are two shorter single vaulted
brick corridors. The right one is wider and partly blocked by loose rubble
blocks. Both corridors intersect with the ceilings of rooms 2 and 3.
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Room 3 is nearly as large (12 x 6.25 m.) as room 2. Its north wall is made
of rubble and also seems to have been built later. Its south wall looks similar
(Fig. 20). In the eastem part of the room there is one corridor which continues
ca. 6 m towards the east and then is blocked by debris. Most probably it provided an entrance to a fourth room which is filled with debris. The bath complex almost certainly contains other well preserved rooms to the east and north
of room 3. Room 4 is accessible from the south via a vaulted ashlar opening
near the southwest dent of the bath complex (Fig. 21). From this vaulted opening a double brick vaulted ceiling sloped downwards and intersected with the
barrel vaulted ceiling of the room. The sloping vault could suggests that a staircase went down into the room but this has to be proven by future excavations.
The room is large (10.50 x 7 m.) and oriented east-west. it had originally a double brick barrel vaulted ceiling. The lower part came down, but there are still
some remains in situ, especially on the eastem side. The east wall is a rubble
wall and contains a double vaulted door towards a corridor which connects it
with room 2. The western end of the room contains a short corridor leading to
the window in the west façade of the baths. In the north wall a largely destroyed
doorway leads towards room 5, which is a rectangular brick vaulted room oriented west-east. The latter is mostly filled with debris. Its eastem rubble wall
contains a hole leading to room 6, while another vaulted passage in its north
wall gaye access to room 7. Room 6 could not be explored because of the high
level of the debris which it contains. Yet, a higher vaulted brick ceiling is visible. it is rather well preserved and rests at either side on a rubble wall. Its orientation is also east-west. The west wall is built of rubble and contains in its
centre a double brick vault. Room 7 again is almost completely blocked by
debris. To the left, there seems to be a connection towards the west facade of
the baths. The room seems to continue towards the north. According to the plan,
it must almost have reached the northwest comer of the baths.
II.7.The Lower Agora and the Agora Gate
M.WAELKENS
B.vAN DAELE
Ş.YILDIRIM

B.DEMARSIN
C.LICOPPE
During the 1994 campaign the remains of a monumental gateway (Lower
Agora Gate) were discovered incorporated into a Iate Roman staircase near the
southwest comer of the Lower Agora. This gateway consists of two podia
(2.68x 1.08 m.: 1.52 m. high) set at 8 m from each other, both carrying two
Corinthian columns and hexagonal pedestals with similar columns in between.
They supported a beautifully decorated entablature composed of an architrave,
a frieze with theatre masks carrying fruit garlands, a corniche and an attica with
palmette anthemia. The date of this gateway could be attributed to the reign of
Tiberius (14-37 AD). During the 518 earthquake most of the gateway and of the
Lower Agora's portico collapsed, except for the west part of the gate. The latter
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was incorporated then into a Iate construction. Above the debris of the old gateway a monumental stairway of 32 steps was laid out, incorporating spolia of the
old gate. The Lower Agora's west portico was also rebuilt after the earthquake.
Another earthquake around 650 AD eventually destrayed the city, including the
Lower Agora and its portico. An early Christian cemetery was arranged amidst
the earthquake debris, several tombs of which were found in 1995 and 1996 7 •
The 1997 campaign on the Lower Agora intended to uncover more of the
west portico in order to get a better knowledge of the agora as a whole, including its early Christian cemetery. The top soil contained the youngest piece of
evidence ever found at Sagalassos, a coin issued by Basil II (976-1025)Romanus III (1028-1034), clearly lost by avisitor, and not by an inhabitant of
the by then since long abondoned city. In the destruction layer of the earthquake
around 650 AD (Fig. 22) which contained an enormous amount of architectural fragments coming from the Apollo Klarios Temple and its temenos, and from
the 6th century AD west portico, an early Christian (7th century AD) grave was
uncovered. it corresponds with the ones previously found on the west slopes of
the Lower Agora and around the Agora Gate. The stratum below it contained
lots of painted plaster, prabably belonging to Iate Roman or Byzantine
dwellings constructed inside the portico. This layer was a 6th-7th century AD
occupation layer and contained a lot of artefacts. The third to seventh column
bases from the south of the western portico were found in situ, Their columns
and entablatures were broken in large pieces. it is clear from these remains that
the portico had been rebuilt after the 518 AD earthquake, reusing some capitals
from the Apollo Klarios sanctuary, as well as most elements of the original portico. The latter can now be dated to the second half o the Ist century AD
(Flavian period).
1I.8.The Potters Quarter
J.POBLOME
A series of sondage excavations was carried out in the potters quarter, situated to the east of the theatre, in order to study the actual remains of the local
ceramic production process. The local pottery production at Sagalassos seems
to have started already during the HelIenistic period. This process would be
organised as a grarıd-scale manufacture from the last quarter of the Ist century
BC onwards and the production would continue on an industrial scale well into
the first half of the 7th century AD. As far as one can judge, Sagalassos should
be seen as one of the more lorıg-lasting production centres of ceramics in the
ancient world. Sagalassos red slip ware can be considered the most important
feature of this production process, for this tableware was intended for intensive
trade on a supra-regional level within the eastern basin of the Mediterranean.
Therefore, within the context of classical archaeology, the potters quarter
of Sagalassos offers a unique chance to study every aspect of the ancient production techniques. The exeavation started where a major anomaly had been
located (Trench 1: 5 x 5 m.) during an electro-magnetical survey carried out in
(7)

M.Waelkens et alii, ibidem 205-212.
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1996. it mainly covered the east part of the quarter. Excavations revealed the
presence of ophiolitic bedrock at a depth of about 0.60 to 0.80 m. The ferromagnetic nature of this bedrock explains the anomaly. As a result, an electromagnetical survey can no longer be considered a potential source of information for kilns here. Therefore it was decided to excavate topographical relevant
units within the quarter and to try to understand its stratigraphical and geomorphological compenents which could result into a picture of the internal functional and chronological organisation of the patters craft. In this way the focus
was not merely finding the actual production sites, but working out the nature
and chronological evalutian of the artisanal activities that were organised in this
quarter, and of which the ceramic industry formed an integral part. Three other
trenches (Trench 2, 3 and 4: 5 x2 m.) were laid out following the east-west
directian of the eastern slope and in the line of Trench I. In all three, a ceramic dump, mainly consisting of the local tableware, was cut. The material can be
dated to the 2nd century AD. In Trench 2 this waste material was dumped over
a fresh face of ophiolitic bedrock. This was alsa the case in Trench 4, but here
anather layer, containing early Byzantine material, was found on top of the
dump. This layer was clearly the result of an erosion process, bringing material from a northeastern slope. Only in Trench 3, an older phase was found below
the 2nd century AD dump, consisting of a thick horizontal layer with mainly
kiln waste material, mixed with misfired and dumped tableware dated to the
first half of the ıst century AD. Trench 5 (5 x 2 m.) was laid out 30 m. south of
Trenches 1 to 4, at the bottom of the easterrı slope. it contained a continuation
of a Iate Roman terracotta water pipe discovered in Trench 3. When composing
a theoretical profile of the eastern slope the difference in depth of the ophiolithic bedrock between the different trenches is striking. Mainly the depth at
which the bedrock was found in Trench 3 and the fresh appearance of the
bedrock in every trench indicates that this bedrock originally had been quarried
in antiquity. Further interdisciplinary research is needed in order to define the
characteristics of this raw material and find out how this material was applied
in the ceramic industry. The presence of good quality day may have influenced
the choice of the setting of this industrial activity. Anather important conclusion
is that after the ceramic waste had been dumped here during the 2nd century
AD, no major activity took place in this part of the quarter. As a consequence,
the material of the same date which can stilI be found at the surface should be
considered more or less in situ. In other words, this part of the quarter was abandoned from the 2nd century AD onwards, and mos probably no kiln or potter's
workshop should be expected in it.
A second set of sondages was excavated in the southern part of the potters guarter. it ends here in a law, long hill, overlooking a central, large depression. The hill itself is rather bare and bedrock surfaces at several places. Trench
6 (4x4 m.) was laid out in a smaIl depression between the west side of the hill
and an east slope forming part of the higher platform immediately east of the
theatre. Trenches 7 (lOxI,5 m.) and 8 (2x2m.) were laid out on an approximately LO m. wide platform at the foot of the north side of the long hilL.
Exeavation was stopped in Trench 6 at a depth of about 1.5 m., before bedrock
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was reached. No indications of any past activity were found. Trenehes 7 and 8
indicated that the platform at the foot of the long hill is an artifieialy lay-out,
covered with a material eroded from the north face of the long hilL. The exact
nature of the platform, built un with a fill of middle sized stones, is not clear yet
and requires further investigation. One striking feature certainly requires further
research within an interdisciplinary framework. A thick package of yellow loam
mixed with coleanis rock fragments was found at a depth of about 1 m., in the
north part of Trench 7. Was this platform laid out to collect, sart and prepare raw
materials used in one or anather artisanal activity?

III.THE 1997 CONSERVATlON AND RESTORATION ACTIVITIES
III./.Anastylosis of the Late Hellenistic Fountain House
TPATRICIO
SERCAN
K.VAN BALEN
By the end of 1996 the anastylosis of the Nymphaeum was carried out up
to the column capital level. During the 1997 campaign it was completed by
adding the capitals, architraves, cornices and wall blocks. While the building
was re-erected, its structural behavior was improved while respecting the original structural system. Only if they had been connected originally, blocks were
connected to one anather by new dowels and cramps in fiber glass. Their aim is
to protect the original elements and not so much the structure proper against
strong impacts, such as a severe earthquake. By selecting this technique the
energy imposed on the structure by an earthquake will be consumed for breaking the connections and maving the blocks instead of crushing them, as would
happen in the case of rigid metal connections. In the worst case, the blocks will
fall and normally break in the very places where they have been repaired. This
probabilistic damage eventually will cause less damage than that ca used by
crushing blocks. Specially prepared fibreglass dowels of 15 mm diameter and
LO cm length, fixed to the original dowel holes by an epoxy grout were used to
connect capital s and column drums. The restored architraves were posed freely
on the capitals and then connected to one anather by new cramps of rolled fibreglass mats embedded in epoxy grout. The cornices, as in the original dispostion,
were posed without any connection to the architraves. Yet, a thin layer of a plastic hydraulic lime mortar was used between blocks, in order to increase the contact points and to distribute the loads properly. For the re-erection of the building, a few missing elements had to be replaced. The aim was not to reconstruct
the building completely, but only to allow re-using all existing original elements. For the replacement of the missing parts, it was decided to use anatural
stone that was compatible with the original material in its esthetic and structural aspects. A convenient limestone was found in a quarry at Yarışlı near Burdur.
Five missing column capital s were carved from it. During the 1997 campaign,
19 new wall blocks and 1 step black were alsa recarved. In the case of fragmentary blocks, new elements were carved which fitted to the original pieces.
Five half-colurnn capital s and two half-cornice pieces thus were completed and
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integrated into the original elements by using epoxy mortar and fibreglass rods.
For the re-use of all existing original pieces all column capitals carved in 1996
were reshaped in order to allow their matching with the original pieces. The surface finishing of new pieces was done in a special way in order to distinguish
them from the original ones. All new carved blocks were stamped by smaIl lead
marks indicating the year 1997. As the water supply feeding the Nymphaeum in
antiquity still functioned, it was alsa possible to restore the original function of
the building (Fig. 23).
1I1.2 .The Protection of the Neon Library

T.PATRICIO
S.ERCAN
M.WAELKENS
H.KÖKTEN
S.SENER
The aim of this project was to conserve the remains of the 2nd century AD
Neon Library and to protect and present its mosaic floor and inscriptions. The
construction of a protection building covering the library by means of rubble
walls and a metal roof started in 1995. By the end of 1996 campaign it was
almost completely reversible and well integrated into the surraunding landscape. During the 1997 campaign works concentrated on the restoration of the
library remains. A conservation team from Başkent Yüksek Okulu of Ankara
University (H.Kökten, S.Sener) restored the mosaics. Afterwards, the roof of
the protection building which follows the original inclination of the slope before
excavations started, was covered by earth and plants, so that it will no longer be
a "disturbing" element in the future (Fig. 24). Inside the building wooden walkways were arranged for visitors (Fig. 25). Both projects were officially opened
to public the 3rd of September 1997.
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APHRODISIAS 1997
R.R .R.SMITH*

New York University's campaign at Aphrodisias in 1997 (23 June to 20
August) was the seventh season of archaeological work at the site since the death (in 1990) of the former director Professor Kenan Erim. Projects included
new excavation, geophysical survey, marble restoration, architectural and
sculptural documentation, and site and objects conservation. 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 in cooperation with 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 Istanbul, ızmir,
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, and Ankara University. Most efficient and warm assistance was provided in all matters by the government representatives Nesrin Karabay (Denizli Museum) and Orhan Atvur (Antalya Museum).
l. Exeavation (Figs.l, 2)
The program of exeavation begun in 1993, designed both to investigate
the urban plan of the site and to assist in the full recording of the major monuments of the city center, was pursued under the direction of C. Ratte. Excavation was undertaken in three areas: inthe residential area between the Temple ()[ _
_._j~1)hroditeıınd_the-Stadium-~Aphr0disias-NorthJ~in-the-TeIDple~.cCliurcli~ana--in
the Sebasteion.
In two trenches in Aphrodisias North designed to test the results of the
1996 geophysical survey of this area, the iate Roman and Roman levels of a
bath building(?), and residential or commerciaIlindustrial structures were investigated (excavator, C. Unruh) (Fig. 1). Finds included tiles, pottery, unguenta*
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ria, metal instruments, and a smaIl Late Roman coin hoard. Investigation below
the street waIls lining the main north-south avenue revealed by the geophysical
survey brought pottery in context of the Iate Hellenistic and Augustan periods.
This should then be the date at which this part of the city grid-plan was originally built up.
Four trenches in the Temple of Aphrodite (excavator, L. Hebert) investigated different parts of the Temple's conversion into a Christian basilica and its
restructuring in the Byzantine period. One trench explored the area of the apse
and the ciborium. Another trench clarified the western colonnade of the exonarthex and located behind it the foundations of the original Hadrianic temenos
wall (Fig. 2). Two further trenches explored the relationship between the central north-south colonnade of the atrium and the atrium's outer south wall, and
showed that the outer wal1 of the atrium was built later. The main finds in this
area were Byzantine burials. A new state plan of the Temple-Church (l: 100), incorporating recent discoveries, was drawn by architect H. Mark.
Further exeavation was carried out in the North Building of the Sebasteion (excavator, M. Berenfeld) in conjunction with the recording and drawing of
a new state plan (architect, O. Çapartı),
2. Geophysical Survey
The subsurface geophysical survey, begun in 1995 and directed by L. Somers, was continued in 1997. A broad flat area of 70,000 square meters in the
southern part of the site, extending south of the theater up to the city wal1, was
surveyed by an electronic resistivity meter (assistant geophysicists, C. Adam
and K. Ahmet). The resulting data, processed in a computer map, showed that
the rectilinear city-grid continued also south of the city center. Both the main
street lines and individual buildings showed up clearly in the new geophysical
map.
3. Architectural Documentation (Figs. 3, 4)
Besides the recording of the Temple-Church and the Sebasteion (above
seetion 1), architectural documentation was pursued on several monuments: the
Bouleuterion and its marble stage building (L. Bier), the well-preserved southeast corner of the North Agora which has been standing since antiquity (architect, C. Clevenger) (Figs. 3,4), and the cavea and seating of the fully-preserved
Stadium (architect, A. Leung; archaeologist, K. Welch).
The CAD drawing of the city plan and the individual buildings of the site was pursued with a view to creating a new city map that will combine the excavated parts of the site with the geophysical map of the outlying residential
sectors (architect, C. Norman).
4. Site Conservation
The program begun in 1995 to conserve the exposed waIls of the ancient
monuments of the site with lime mortar was pursued under the direction of stone conservators T. Proudfoot and T. Flernons. The conservation of the waIls in
the following buildings and trenches was successfully completed: the North Temenos House, Aphrodisias North (AN 1), the Southwest Complex (SWC 8),
and the temenos of the Temple of Aphrodite (TAphTem 93).
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5. Sculpture Documentation
The project of documenting all the scuIptures and scuIptural fragments
from the site was continued under the direction of R. Smith and 1. Van Voorhis.
A compIete new inventory of all the scuIptures in the Exeavation House compound and depots was carried out. The sculpture databases were updated and
corrected, and new marbIe finds were catalogued -- including a figural piIaster
capital and a complete inscribed sarcophagus from the Northeast Necropolis.
Marble study fragments from the old excavations (stored in the Exeavation
"Garage" House depots) were sorted, transferred to new durable plastic boxes,
and recorded.
Individual research and documentation projects were pursued: on the
busts from the Atrium House (1. Lenaghan), on the cult-irnages of the Aphrodite of Aphrodisias (L. Brody), on the Sculptor's Workshop (1. Van Voorhis), on
the Ninos parapet reliefs from the civil Basilica (B. Yıldırım), on the Achilles
and Penthesilea group from the Hadrianic Baths (K. Welch) , and on the Iate antique portrait statuary of the site (R. Smith). Graphic and photographic documentation of the Sebasteion sculptures and bases was also continued (archaeological draftsman, K. Görkay; photographer, M. Ali Döğenci).
6. Pottery Study
A new project was begun to sort through, organize, and record the unprocessed pottery from the old excavations. New depots were equipped with steel shelving in the Exeavation "Garage" House, and the long process of working
through the material and sorting it into new plastic boxes was begun (archaeologists, M. Berenfeld, L. Brody, C. Unruh).
7. Epigraphic Research & Local Survey
Epigraphic studyand documentation was carried out by epigrapher A.
Chaniotes on the following groups of material: on the inscriptions of the new
sarcophagi discovered in 1993-1997, on the graffiti and masons' marks of the
Sebasteion, and on the inscribed storage jars of the site. The columns of the
North Building of the Sebasteion were discovered to carry on their rear inner sides a series of inscribed alphabetic masons' numbers, running from A to S (alpha to sigma).
A three-day survey of the antiquities--mainly sarcophagi and parts of
tombs--visible in the villages of Geyre and Dörtyol was carried out by archaeologists L. Brody and B. Yıldırım.
8. Infrastructure Development
A large permanent shade structure for the study of pottery was constructed in the Exeavation "Garage" House, and new depot facilities were also equipped there. In the main Exeavation HQuse,aftel'the-GQnstFUetien-ef-new-toil~r- -facititj-esıl1-r99b~lie old toilets were removed, and a new perimeter wall was
built on the north side of the compund garden where the old toilets had stood.
The electric wiring and the water drainage of the main Exeavation House was
also fully overhauled. And a neworganization of the space within the main Excavation House compound garden was carried out. Plans were made for the
construction of urgently needed depot space in the main compound and for a
new room and toilet facilities for the Exeavation House guards.
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9. Marble Restoration and Conservation (Fig. 5)
The program of restoring important marble sculptures from the depo ts
was continued under the direction of T. Proudfoot. Twelve fine portrait busts
and heads, ranging in date from the first to the sixth centuries A.D., were newly
conserved, mounted, and installed in the Aphrodisias Museum on two long, limestone benches (Fig. 5). In preparation for the long-term restoration of the Sebasteion reliefs (below seetion 11), one of the reliefs was completely dismantled in order to study the techniques and unsatisfactory materials used in the first
restoration of the sculptures, carried out soon after their discovery.
10. Publications
it may be useful to list here the fuller published reports on recent work at
the site, and the publications of various group s of material that have appeared
in the last few years:
SMITH, R.RR , C. Ratte, 'Archaeological Research at Aphrodisias in Caria, 1993', American Journal of
Arclıaeology 99 (I 995) 33-58
RÜUECHE, C. , SMITH, R.R.R (eds.), Aplırodisias Papers 3: The setting and quarries, mythological and
other sculptural decoration, architectural development, Portico of Tiberius, and Tetrapylon. Journal of Roman Archaeology, Supplementary Series No. 20. Ann Arbor, Michigan 1996)
SMITH, R.R.R. , RATTE, c. , 'Archaeological Research at Aphrodisias in Caria, 1994', American Journal of Arclıaeology 100 (1996) 5-33
DlLLüN, S. , 'Figured Pilaster Capitals from Aphrodisias', American Journal of Arc1ıaeology 101 (1997)
731-769
SMITH, R.R.R , RATTE, C.; 'Archaeological Research at Aphrodisias in Caria, 1995', American Journal
of Archaeology Lo 1 (1997) 1-~2
HALLETT, C.H., 'A Group of Portrait Statues from the Civic Center of Aphrodisias' American Journal of
Archaeology 102 (1998) 58-89
SMITH, RRR., RATTE, C.; 'Archaeological Research at Aphrodisias in Caria, 1996', American Journal
of Arclıaeology 102 (1998) 225-250
VüORHIS, J. Van, 'Apprentices' Practice Pieces and the Training of Marble Sculptors at Aphrodisias', Journal of Roman Archaeology 1I (1998) forthcoming.

Further recent bibliography is given in a new Aphrodisias website that
deseribes the current state of research at the site. it can be visited at
www.nyu.edu/projects/aphrodisias.
ll. Forward Planning: New Museum
Detailed planning and consultation was undertaken for the eventual restoration of the unique program of seventy reliefs from the Sebasteion and their
display in a large new museum at the site special1y designed for them. A preliminary project for the new museum was prepared for submission to the
General Director and to other bodies which might be interested in financing this
project. A detailed presentation of this project and of the other main conservation and restoration needs at Aphrodisias was prepared and published on the
Internet (www.arch.at) in collaboration with the ARCH Foundation (Director,
Francesca von Habsburg) in Salzburg.
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Fig.l:Aphrodisias. Trench in sector
called Aphrodisias North, showing
north-south street bounded by two
parallel street walls in fore-ground.
Looking east.

Fig. 2:
Aphrodisias. Trench in atrium of
Temple-Church, showing foundation of
colonnade of exonarthex in foreground
and foundation of original Hadrianic west
temenos wall (which later supported outer wall
of narthex) at metre scale, Looking east,
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Fig. 4:

Fig.5:

Aphrodisias. View of Ionic coIonnade, Fig. 3. Looking south

Aphrodisias. DispIay ofmarbIe portraits of Roman and Late Roman periods installed
in Aphrodisias Museum
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DIE AUSGRABUNGEN IN AIZANOI 1997
Klaus RHEIDT*

Die Ausgrabungskampagne des Jahres 1997 begann am 28. Juli und endete am 14. September mit der Abreise der letzten Mitarbeiterı. Das Kulturministerium der Türkei war in diesem Jahr vertreten durch Frau A. Maden (Anıt
lar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara), die die Arbeiten in jeder Weise unterstützte.
Ausgrabungen au! dem Zeustempelplateau (Abb. 1-7). Die Grabung vor
der Südecke des Zeustempelpodiums, bei der 1996 Reste der rnittelbyzantinischen Bebauung innerhaIb der Festungsmauern um das Tempelplateau freigelegt
worden waren>, wurde fortgesetzt, um AufschluB über die vorbyzantinische Bebauung zu bekommen (Abb. 1). Zunachst wurde ein TeiI der byzantinischen
Mauern abgebrochen, aus denen Fragmente zahlreicher Bauteile geborgen werden konnten. Unter den byzantinischen Mauern fanden sich von Osten nach
Westen verlaufende Tonrohrleitungen und eine Struktur, die im Planum und im
Profil von zwei paraIlel verlaufenden Kiesschichten begrenzt wird und grünliche, lehmige Erde enthalt. Neben der dickeren Doppeltonrohrleitung verIief eine
weitere dünne Rohrleitung nördlich paraIlel dazu sowie eine ebenfalls aus den
dünneren Rohren bestehende Leitung, die von der West-Ost verlaufenden Leitung gekappt ist (Abb. 2). Die Tonrohre besitzen Muffen und waren ineinandergesteckt sowie mit Kalkmörtel sorgfaltig abgedichtet. Im Bereich um die
Tonrohre wurde römische Keramik gefunden, durch die sich der Einbau der
Wasserleitungen ungefahr zeitlich eingrenzen ltiBt. Im Nordwestabschnitt der
Sondage fanden sich drei groBe Marmorblöcke auf einem Fundament aus
Bruchsteinen und Kalkmörtel, die nach ihrer Ausrichtung ein Rest der Fundamentierung des Tempelpodiums sein könnte (s. Abb. 1). Sowohl die diekere
Doppeltonrohrleitung als auch die dünnere Leitung laufen über die erhaltenen
Reste-der-J<'undamenteekehiuweg,sind-aIso-erstsptiterhıer
e ingeoaut woroen-:--*
(1)

(2)

Dr.Ing, Klaus RHEIDT, Deutsches Archaologisches Institut, Podbielskiallee 69-71, 14195 BerlinALMANYA
An den Arbeiten waren beteiligt: K. Rheidt (Kazı Başkanı), U. Wulf-Rheidt, M. Wörrle, N. Atik, G.
Ateş, K. Jes, ı. Lochner, S. Blum,A. Haseley, J. Meister, N. Röring,A. Ozkan, F. Yılmaz, N. Akseki, E. Baylan, A. Aydın,A. Atila. Die Erprobung geophysikalischer Mefimethoden wurde im Rahmen
einer gemeinsamen Exkursion der Universitaten Braunschweig und Clausthal-Zellerfeld in der Zeit
v<?m 1. bis 12. September von O. Baumer, C. Borgerding, U. Brandes,~: Kampke, U. Keit.eı,ı:. Kirsteın, B. Lampe, A. Neuhaus, C. Rohr, C. Vocks, S. Brune, C. -A. Düsing, J. ExE, C. Frıednch, H.
Kühl, C. Schulze, C. Urban,A. Weller durchgeführt.
Vgl. K. Rheidt, AA 1997, 432f.
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Sollte die Fundamentecke zum hadrianischen Tempelbau gehören, so können
die Rohrleitungen kaum vol' der spaten Kaiserzeit entstanden sein.
Südwestlich der Rohrleitungen wurden nach Abbau der byzantinischen
Mauern acht Graber freigelegt, die mit dachförmig aneinandergestellten byzantinischen Dachziegeln abgedeckt waren>, Vier der Graber, die keine Beigaben
enthielten, wurden vollstandig und eines teilweise ausgegraben und die erhaltenen Teile der Skelette geborgen (Abb. 3). Danach konnte die Struktur aus graugrünem Lehm und Kies weiter freigelegt werden, in die die Graber eingetieft
worden waren. Schon in den höheren Schichten war die groBe Menge sorgfaltig polierter, nicht auf der Töpferscheibe hergestellter Keramik aufgefallen, die
unter den Keramikfunden der bisherigen Grabungen in Aizanoi völlig fehlte.
Bei der weiteren Ausgrabung nahm dieses Fundmaterial sowohl im Inneren der
Struktur als auch in den Erdschichten, die an diese angrenzen, stark zu. Es lieB
sich bestatigen, daB es sich bei der gefundenen Keramik um einen homogenen
Siedlungsbefund aus der frühen Frühbronzezeit II (ca. 2800-2500 v.Chr.) handelt, vor aılem Gebrauchsgeschirr unterschiedlicher Gattungen, darunter groBe
Vorratsgefalse und Tafelgeschirr. Die Keramik ist gröBtenteils sehr gut gebrannt
und poliert. Es wurden zahlreiche Gefalse mit jeweils drei groBen FüBen gefunden, daneben Einhenkelgefabe, teilweise mit umlaufendem Buckeldekor-.
Die Funde stammen von einem relativ gen au West-Ost ausgerichteten
Bauwerk von ca. ı ı ,Sm. Lange, dessen Gesamtbreite über Sm betragt. Die
grünliche Lehmfüllung im Inneren ist begrenzt von zwei parallel verlaufenden
Schichten aus Kies im Abstand von ca. 40cm., deren südwestliche von einem
karbonisierten oder verbrannten Holzbalken begrenzt war. Vor der abgerundeten Westecke fand sich eine böschungsartige Steinsetzung aus kleinen Steinen,
die offenbar als Schutz gegen das Abrutschen der Lehmmauern diente (Abb. 4).
Die GröBe der Anlage und der Aufwand der Böschungsbefestigung lassen an eine zentrale Anlage der frühbronzezeitlichen Besiedlung denken, jedoch bleiben
hier die Ergebnisse der weiteren, für die kommende Kampagne geplanten Untersuchungen abzuwarten.
Eine weitere Grabung wurde im Bereich der Südecke des Tempelplateaus begonnen, um die zeitliche Abfolge von Dorischem Saulenhof und Tempelhofhallen zu klerens (s. Abb. 1). Dominiert wird die Situation von der byzantinischen Festungsmauers aus Spolien unterschiedlicher Herkunft (Abb. 5).
Nördlich der byzantinischen Festungsmauer kam im Nordwestteil des Schnittes
eine Mauer aus Bruchsteinen und Erde zutage sowie ein groBer grober Pithos,
bei denen es sich um Uberreste der byzantinischen Burginnenbebauung handelt". Südöstlich dieser spaten Einbauten fand sich eine Mauerecke aus kraftigen Kalkmörtelmauern, die die Nordecke des Dorischen Saulenhofs bilden. Innerhalb des ausgegrabenen Bereichs wurde der an die nordöstliche Rückwand
des Saulenhofs angebaute Pfeiler mit Keilsteinbogenansatz freigelegts (Abb. 6).
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Zu diesem byzantinischen Grabtyp vgl. K. Rheidt, Av? XV 2 (1991) 225ff.
Für eine erste Durchsicht und vorlaufige Beurteilung der Keramik danken wir Herrn T. Efe.
Zum Dorischen Saulerıhof und zu den TempelhofhaIlen s. R. Naumann, Der Zeustempel zu Aizanoi
(1979) 4lff. 63ff.
Zur byzanti!!ischen Festung s. C. Naumann, IstMitt 35,1985, 275ff.
Vgl. K. Rheıdt, AA 1997, 432ff. u. Abb. 4.
D. Krencker und M. Schede hatten diesen Bogenansatz schon im Verlauf der Sondierungen 1926 und
ı 928 beobachtet. Vgl. Naumann a.O. 63. Taf. 37f. 6ge.
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Es handelt sich um den Rest einer Bogenstellung, die vermutlich nachtraglich
zwischen die Ecksaule und die Rückwand der Saulenhalle eingebaut worden ist.
Der Baubefund beweist eindeutig, daB der Dorische Saulenhof deutIich früher
entstanden sein muB, als die Tempelhofhallen, für deren Einbau erhebliche Umbauten an der Nordecke des Saulenhofs notwendig waren. In einer Sondage hinter der Nordwestwand des Dorischen Saulenhofs, zwischen der byzantinischen
Festungsmauer und dem Bruchstein-/Mörtelfundament der TempelhofhaIlen
fand sich ein dichter Versturz aus Dachziegeln, Reste von Lehmziegeln und
Fragmente von Lehmverputz mit Kalkanstrich. Darunter folgte der vöIlig verkohIten LehmfuBboden des Gebaudes. Diese Reste lassen sich nach der vorlaufigen Auswertung der Keramik in heIlenistische Zeit datieren.
Hauptergebnis der Grabungen der Kampagne 1997 war die FeststeIlung,
daB sich der Zeustempel auf einem Siedlungshügel befindet, Für die Anlage des
Tempels wurden die spaten Schichten des Hügels bis auf Höhe der frühbronzezeitlichen Bebauung abgetragen. Der Dorische Saulerıhof schneidet mit seiner
Nordecke in diesen Hügel tief ein, so daB hirıter seiner Rückwand heIlenistische und vorhellenistische Schichten anstehen, wahrend die VerfüIlung im Inneren vorwiegend spates Material aus der Zeit der Aufgabe der gesamten Anlage
erıthalt (Abb. 7).
Fundbearbeitung. Die Aufnahme der Bauteile der spatantiken SaulenstraBe und der erhaltenen Reste des Rundbaus wurde beendet, so daB nun aıle Voraussetzungen für eine zeichnerische Rekonstruktion der HaIIenarchitektur und
für die Gesamtbearbeitung der zwischen 1992 und 1995 durchgeführten Grabungenv vorIiegen. M. WörrIe setzte die Registrierung von Spolien in den Dorfhauserrı antiken Befunden in der Umgebung von Aizanoi wurde auch 1997 fort
und konnte so das Bild der antiken Besiedlungsstruktur und dichte in der Aizanitis weiter verdichten. Besucht wurden die Döner der nordwestIichen Aizanitis. Dabei konnten zahlreiche Fundstücke aufgenommen und mehrere bisher unbekannte antike Siedlungsplatze lokalisiert werdenı«.
N. Atik schloB die Bearbeitung der Fundkerarrıik aus der Saulenstrafsengrabung abi'. Der gröBte Teil der Keramik stammt demnach aus frühkaiserzeitlichen AuffüIlungsschichten, in denen auch in groBer Menge Fehlbrande,
Schlacken und Formschüsselfragmente aus Töpferöfen zu finden waren. Im Bereich der frühen Mauern ca. 2m. unter dem Niveau der Saulenstrafse konnten
anhand der Keramikfunde ungestörte heIlenistische Schichten ausgemacht werden. K. Jes setzte die Bearbeitung der Bauornamentik von Aizanoi fort.
Sonstige Arbeiten. Die 1991 begonnene Untersuchung der neuzeitlichen
Dorfbebauungv wurde mit der FertigsteIlung der Bauaufnahme eines Wohnha- .
. uses-südöstliGh-g@.genüber-des-1'empelplateaus fortgesetzt. Eiii weiteres Forschungsprojekt galt den mittelalterIichen figürIichen Ritzbildern auf den CeIlawanderı den Zeustempels, die überwiegend Kampf- und Beuteszenen, bewaffnete Reiter, Bogenschützen und Lastpferde zelgen>. In der Nekropole nordöst(9)

(I O)
(11)
(12)
(13)

K.Rheidt,AA !995,699ff.-Ders.,AA 1997, 431ff.

Er wurde dabei von G. Ateş unterstützt wurde. Vgl. K. Rheidt, AA 1997,433. 435 Abb. 5.
Mitarbeiterinnen diese Projektes waren G. Ateş, N. Akseki, E. Baylan und A. Ozkan.
s. K. Rheidt,AA 1993, 499ff. -Ders.AW28, 1997, 496ff.
Dieses Projekt wurde von K. Jes durchgeführt.
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lich des Theaters wurden Reinigungs- und Vermessungsarbeiten an mehreren
Grabmonumenten durchgeführt, welche zum Ziel hatten, die Aufstellungskontexte der zugehörigen monolithen Türgrabsteine zu klaren. Dabei konnte festgestellt werden, daB ein Teil der Türgrabsteine in mehrgliedrige, von monolithen Gebalken bekrönte Architektuıfassaden eingebunden war.
An verschiedenen SteIlen im Ruinengebiet von Aizanoi fanden 1997 geophysikalische Messungen stattı- (Abb. 8). Ziele waren einerseits die Auffindung und Kartierung von Strukturen im Untergrund, die die topographisch-historischen Forschungen der Aizanoigrabung erganzen sollten, und andrerseits
der Vergleich verschiedener geophysikalischer Methoden hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit und der Qualitat der Ergebnisse. Besonders die Kartierung mittels
Geoelektrik und Magnetik zeigte insgesamt gute Ergebnisse und verspricht
nach AbschluB der Auswertung Hinweise auf unterirdische Baustrukturen.
Restaurierungsarbeiten. Mit den dringend notwendigen SicherungsmaBnahmen an den Parodoswanden des Theaters konnte 1997 in begrenztem Umfang begonnen werden. Nach Herstellung eines Fahrweges wurden die vier am
meisten gefahrdeten Blöcke der östlichen Wand heruntergenommen. Es stellte
sich heraus, daB die Blöcke in aulserst schlechtem Zustand sind. Sie sind durch
Druck und Frosteinwirkung teilweise in zahlreiche kleine und kleinste Einzelteile zeıfaIlen und muBten gereinigt und nach und nach wieder zusammengeklebt werden.
Arbeiten zum Schutz des Kulturerbes. Im Winter 1996/97 wurden der Umzug der Volksschule aus den bisher genutzten Gebauden am Westrand des Ortes in ein neues Gebaude im Ortszentrum von Çavdarhisar abgeschlossen und
die Gebaude dem Kulturministerium zur Nutzung als Museums- und Grabungsdepot zur Veıfügung gestellt. Die geplante Nutzung der Gebaude wurde in einem gemeinsamen Protokoll des Direktors des Museums Kütahya und der Grabungsleitung festgelegt. Trotz begrenzter Geldmittel konnte schon 1997 mit den
nötigsten Arbeiten zur Reparatur und Herrichtung der Gebaude begonnen werden (Abb. 9). AIle in Kisten gelagerten Stein- und Keramikfunde der Grabungen seit 1978 und die Funde der Kampagne 1997 wurden in die neuen Regale
eingeraumt, Die Einrichtung von Museumsdepots und einer Wohnung für den
Museumswachter sowie die Erneuerung der Urnzaunung des gesamten Geları
des sind für die kommenden Jahre vorgesehen. Die Ubergabe der Schulgebaude
an das Kulturministerium und die Herrichtung zur Nutzung durch das Museum
und die Grabung ist ein entscheidender Schritt zur dauerhaften Lösung der Sicherheitsprobleme in Aizanoi und zur Bewahrung des kultureIlen Erbes für künftige Generationen.
Publikationen. Ein Bericht über die aktuellen Grabungsergebnisse 1994
bis 1996 in Aizanoi, in dem besonders die Konsolidierungs- und Restaurierungsarbeiten ausführlich publiziert sind, erschien im Archaologischen Anzeiger
1997. Ein allgemeiner Uberblick über die Arbeiten des Deutschen Archaologischen Instituts in Aizanoi mit besonderer Berücksichtigung der neuen Forschungen seit 1990 wurde in der Antiken Welt, Heft 6, 1997, veröffentlicht.
(14) Diese wurden im Rahmen eirıer geophysikalischen MeBe~ku~sion von Mitgliederndes Instituts füı
Geophysık und Meteorologıe der TU Braunschweıg und Mıtghedern des Instıtutes für Geophysık deı
TU Clausthal-Zellerfeld durchgeführt.
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AİZANGİ 1997 YILI KAZı VE ONARıM ÇALIŞMALARI

1997 yılı çalışmaları 28 Temmuz'da başlayıp, 14 Eylül'de sona ermiştir.
Çalışmalara katılanlar aşağıdaki gibidir: K. Rheidt (Kazı Başkanı), U. WulfRheidt, M.Wörrle, N.Atik, G.Ateş,KJes, Ll.ochner, S.Blum,A.Haseley, J.Meister, N.Röring, A.Ozkan, FYılmaz, N.Akseki, E.Baylan, A.Aydın, A.Atila. Jeofizik ölçüm metodlarının denenmesi, Braunschweig ve Clausthal-Zellerfeld
üniversitelerinin birlikte yaptıkları bir araştırma gezisi çerçevesinde, 1-12 Eylül
tarihleri arasında, O.Biiumer, C.Borgerding, U.Brandes, A.Kampke, U.Keitel,
FKirstein, B.Lampe, A.Neuhaus, CRohr, CVocks, S.Brune, C.-A. Düsing,
ı.ExE, C.Friedrich, H.Kühl, e.Schulze, C.Urban, A.Weller'in katılımıyla gerçekleştirilmiştir. T.C. Kültür Bakanlığı 1997 yılında, çalışmalarımızın her aşa
masında bizden desteğini esirgemeyen SayınA. Maden (Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara) tarafından temsil edilmiştir.
Kazı ve Araştırmalar: 1996 yılında Zeus Tapınağı podyumunun güney
köşesinin önünde yapılan kazıda, tapınak platosunu çevreleyen sur" duvarlarının
içinde Bizans Dönemi 'nin ortalarına tarihlenen bir yerleşmeye ait kalıntılar ortaya çıkartılmıştı. Bizans Dönemi'nden önceki yerleşme hakkında bilgi sahibi
olabilmek için bu bölgedeki kazıya 1997 yılında da devam edilmiştir (Resim:
1). Çalışmalarımızın ilk aşamasında Bizans Dönemi'ne ait duvarların bir bölümü fotoğraf ve çizimler yardımıyla belgelendikten sonra kaldırılmıştır. Bu du-

varların kaldırılması sırasında çok sayıda mimari eleman fragmanı ortaya çık
mıştır. Bizans duvarlarının altında bir künk sistemi ele geçmiştir (Resim: 2).
Birbirinin içine geçmeli olan künkler kireç harcı ile bağlanmaktadır. Künklerin
çevresinde bulunmuş olan ve Roma Dönemi'ne tarihlenen keramikler yardı

rruyla su sisteminin inşa dönemi yaklaşık olarak belirlenebilmektedir. Sondajın
kuzeybatı bölümünde kireç harcı ve moloz taş duvar tekniği ile inşa edilmiş bir
temel duvarının yönlendirilmesi dikkate alındığında bu duvarın tapınak podyumunun temel yapısına ait bir kalıntıolduğu düşünülmektedir (Resim: 1). Ele geçen künk borular temel kalıntısının üstünde bulunduklarına göre temel duvarlarından daha geç bir dönemde inşa edilmiş olmalıdırlar. Temel yapısının köşe
kısmı Hadrian Dönemi'ndeki tapınak yapısına ait olduğundan, künk sisteminin
de Geç Imparatorluk Dönemi 'nde inşa edilmiş olması gerekir.
Bizans duvarları kaldırıldıktan sonra künk sisteminin güneybatısında sekiz adet mezar ortaya çıkartılmıştır. çatı şeklinde birbirine dayandırılmış Bizans Dönemi'ne ait kiremitler ile örtülü olan bu mezarlardan dört tanesi tamamen, bir tanesi kısmen kazılmıştır (Resim: 3). Bu kazılarda yalnızca iskelet kalıntıları ele geçmiştir. Daha sonra mezarların derinlemesine içine yerleştirildiği
gri-yeşil renkli kilden ve çakıldan oluşan strüktürün kazısına devam edilmiştir. _

_.Bu_strüktür-planda--v€ı-prefilde-bİrbirine-paralel-uzan-anıki çaRIn~5aKası ile sı=
nırlanmakta ve yeşil renkli killi bir toprak tabakası içermektedir. Ust tabakalardan itibaren, özenli bir şekilde perdahlanmış, buna karşın çömlekçi tomasında
üretilrnemiş çok sayıda keramik buluntu ele geçmiştir. Bu alandaki kazılar sürdükçe Aizanoi'de ilk kez ele geçen bu tip keramik buluntunun sayısı da artmış
tır. Içinde günlük kullanıma ait değişik formdaki kaplar, büyük kiler kapları ve
servis kaplarının bulunduğu keramikler yardımıyla Eski Bronz çağı II'ye tarihlenen ( yaklaşık 2800-2500) homojen bir yerleşmenin varlığını ortaya çıkartıl
mıştır. Oldukça iyi pişirilmiş ve perdahlarımış keramikler içinde, üç ayaklı çok
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sayıda kabın yanı sıra kısmen kabartmalı
bulunmaktadır.

dekorasyonu olan tek kulplu kaplar da

Bu buluntular doğu-batı doğrultusunda uzanan yaklaşık olarak 11,5 m.
uzunluğunda, genişliği 5 m.'den fazla olan bir yapıya aittir (Resim: 4). Yapının
içindeki 40 cm. kalınlığındaki yeşil kil dolgu, çakıldan oluşan birbirine paralel
uzanmakta olan iki tabaka tarafından sınırlanmaktadır. Bunlardan güneybatıda
olanının sınırları karbonlaşmış ya da yanmış olan bir ahşap kiriş tarafından belirlenmektedir. Yapının yuvarlak olarak biçimlendirilmiş olan batı köşesinde,
küçük taşlardan meydana gelen eğimli olarak inşa edilmiş bir istinat duvarı bulunmaktadır. Bu istinat duvarı kil duvarın aşağıya doğru kaymasını engellernektedir. Yapının büyüklüğü ve istinat duvarının boyutları göz önüne alındığında
Erken Bronz Dönemi'ne tarihlenen yerleşmeye ait merkezi bir yapının varolduğu düşünülmektedir. Söz konusu yapı hakkında daha kesin sonuçlara ulaşabil
mek için bu alandaki kazıya gelecek yılda devam edilecektir.
Bir diğer kazı ise tapınak platosunun güney ucunda gerçekleştirilmiştir
(Resim: 1). Bu kazının amacı Dor Sütunlu Avlu ile tapınak avlusunu çevreliyen
galerinin yapım evreleri arasındaki ilişkiyi açıklayabilmektir. Burada farklı kökendeki devşirme malzemeden inşa edilmiş Bizans sur duvarlarına ait çok sayı
da kalıntı ele geçmiştir (Resim: 5). Sur duvarlarının kuzeyinde, kesitin kuzeybatı kısmında moloz taş tekniği ve topraktan inşa edilmiş bir duvar ortaya çıkar
tılmıştır. Aynı yerde büyük ve kaba bir pithos ele geçmiştir. Bu pithosun yanın
da Bizans Dönemi'ne tarihlenen iç kale yerleşmesine ait bir kalıntının varlığı
söz konusudur. Bu kale içi yerleşmenin güneydoğusunda kireç harcından inşa
edilmiş sağlam bir duvar köşesi bulunmaktadır. Bu duvar parçası Dor Sütunlu
Avlu'nun kuzey köşesine aittir. Kazısı yapılan bölgenin iç kısmında, sütunlu avlunun arka duvarının kuzey doğusunda yer alan bir paye ile birlikte bir kemer
başlangıç taşı ortaya çıkartılmıştır (Resim: 6). Bu payenin varlığı, Krencker ve
Schede tarafından 1926 ve 1928 yıllarında yapılan sondajlar sırasında da saptanmıştır. Olasılıkla köşe sütunuyla sütunlu avlunun arka duvarı arasında daha
geç bir dönemde inşa edilmiş bir kemer söz konusudur. Bu buluntular Dür Sütunlu Avlu'nun tapınak avlusunu çeviren galeriden daha erken bir dönemde inşa edilmiş olduğunu açıkça ispatlamaktadır. Tapınak avlusunu çeviren galerinin
inşası sırasında sütunlu avlunun kuzey ucunda önemli değişikleriri yapılması
gerekmiştir. Bu yıl gerçekleşen kazılar sonucunda Bizans sur duvarlarının dışın
da, bu duvarlara yaslanan bir duvar daha ortaya çıkartılmıştır. Bu duvar yine
devşirme malzemeyle inşa edilmiş olan iki duvarla birlikte kule benzeri bir yapı oluşturmaktadır. Dor Sütunlu Avlu'nun kuzeybatı duvarının arkasında, Bizans sur duvarlarıyla tapınak avlusunu çevreleyen galerinin moloz taş duvar
tekniğiyle inşa edilmiş temel duvarları arasında gerçekleştirilen bir sondajın
içinde bir yıkıntı ele geçmiştir. Bu yıkıntı içinde kiremit, killi tuğla kalıntıları ve
kireç ile dekore edilmiş killi bir sıvaya ait fragmanlar bulunmuştur. Daha aşağı
da yapının tamamen kömürleşmiş haldeki taban kaplaması yer almaktadır. Bu
kalıntılar daha önce ele geçmiş olan keramikler yardımıyla Hellenistik Dönem' e tarihlenmektedir.
1997 çalışmaları süresince gerçekleştirilen kazıların en önemli sonucu,
Zeus Tapınağı'nın Erken Bronz Dönemi'ne tarihlenen bir yerleşmeye ait höyük
üstüne inşa edildiğinin tespit edilmiş olmasıdır. Tapınağın inşası için bu tepenin
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geç tabakaları Erken Bronz Dönemi'ne ait yerleşmeye kadar kaldınlmıştır. Dor
Sütunlu Avlu bu tepenin kuzey köşesini derinlemesine kesmekte ve avlunun arka duvarının çevresinde Hellenistik ve Hellenistik Dönem öncesine ait yerleş
me tabakaları bulunmaktadır (Resim: 7).
Buluntular Üzerindeki Araştırmalar: Geç Antik Dönem'e tarihlenen sütunlu caddeye ait mimari elemanlarla yuvarlak yapıya ait kalıntıların rölöveleri
tamamlanmıştır. Böylece 1992 ve 1995 yılları arasında ki kazılardan çıkan malzemenin dokümantasyonu ile galeri mimarisinin restitüsyonu için gerekli olan
belgeleme çalışmaları bitirilmiştir. Köyevlerinin inşasında devşirme olarak kullanılan Aizanoi 'ye ait antik malzemelerin belirlenmesi konusunda yapılan araş
tırmalar M. Wörrle tarafından 1997 yılında da sürdürülmüştür. Bu araştırma Aizanoi çevresindeki antik yerleşme strüktürü ve bu strüktürün yoğunluğuna ait
bilgilerimizin derinleştirilmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu nedenle Aizanoi 'nin
kuzeybatısındakiköylere araştırma gezileri düzenlenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda çok sayıda buluntu belgelenmiş ve bugüne kadar bilinmeyen yerleşmelerin varlığı ortaya çıkartılmıştır.
.
N. Atik ve ekibi, sütunlu cadde kazısından çıkan keramikler üzerindeki
çalışmaları tamamlamıştır. Bu keramiklerin büyük bir kısmı Erken Imparatorluk Dönemi'ne tarihlenen dolgu tabakasına aittir. Bu dolgu tabakası içinde çok
sayıda hatalı pişme artığı ile cüruf ve çeşitli formdaki kaplara ait fragmanlar bulunmuştur. Erken döneme tarihlenen duvarların bulunduğu bölgede, yaklaşık
olarak sütunlu caddenin bulunduğu kotun 2 m. kadar altında ele geçen keramik
buluntular yardımıyla sağlam Hellenistik bir tabakanın varolduğu ortaya çık
mıştır. 'Aizanoi'nin Mimari Süslemeleri' konulu çalışma devam etmiştir.
Antik Alandaki Diğer Çalışmalar: 1991 yılından beri sürdürülen geleneksel köy yerleşmesi üzerindeki araştırmalar, tapınak platosunun güneydoğusun
daki evin rölövesinin yapılmasıyla devam etmiştir. Bir diğer araştırma projesi
ise Zeus Tapınağı'nın sella duvarları üstündeki Ortaçağ'a ait figürlü çizimlerin
incelenmesidir. Bu çizimlerde savaş ve avlanma sahneleri, silahlı biniciler, okçul ar ve yük beygirleri tasvir edilmektedir. Nekropol'de, tiyatronun kuzeydoğu
sunda bulunan bazı mezar yapıları temizlenerek ölçümleri yapılmıştır. Bu çalış
manın amacı şimdiye kadar tek tek ele alınarak incelenmiş olan kapı şeklinde
ki mezar taşlarının bir bütün olarak değerlendirebilmektir.Yapılan araştırmalar
sonucunda bu tip mezar taşlarının bir kısmının çok parçalı monolit saçaklı mimari cephelerle bağlantılı olduğu anlaşılmıştır.
Braunschweig ile Clausthal-Zellerfeld teknik üniversitelerine bağlı, Jeofizik ve Meteoroloji enstitülerinin üyelerince Aizanoi 'nin farklı yerlerinde jeofizik metodlarla ölçümler yapılmıştır(Resim; 8)._Bu(jlçiiIl1leriuamacLtoprak-altmtiaki-strüktürlerin-oel1rlenereK15if h-aritas-iıii çıkarmak ve elde edilen sonuçları Aizanoi topografisine yönelik araştırmalar ile birleştirmektir. Bir diğer amaç
ise antik alanda farklı jeofizik metodların kullanılmasının mümkün olup olmadığını araştırmak, eğer mümkünse elde edilicek sonuçların niteliğini belirleyebilmektir. Bu bağlamda özellikle jeoelektrik ve manyetik metodlar kullanılarak
yapılan ölçümlerin iyi sonuçlar verdiği ve bu yöntemlerin yer altındaki strüktürIerin belirlenmesinde kullanılabileceği gözlemlenmiştir.
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Restorasyon Çalışmaları: Tiyatronun acilen sağlamlaştırılması gereken
parados duvarlarının onarımı 1997 yılı içinde kısmen başlatılabilmiştir. Bir çalışma yolu açıldıktan sonra doğu parados duvarındaki dört blok yerlerinden kaldırılarak aşağıya alınmışlardır. Üstlerine gelen yükler ve donma nedeniyle küçük parçalara ayrılmış olan blokların dikkatlice temizlenen parçaları birbirlerine yapıştırılmış ve bu şekilde bloklar sağlamlaştırılmışlardır. Bu uzun zaman
alacak projeye 1998 yılında da devam edilecektir.
Kültür Varlıklarını Koruma Çalışmaları: 1996 J 97 öğretim yılı içinde
şehrin batı kenarında bulunan okul binalarında eğitimlerini sürdüren öğrenciler
Çavdarhisar'ın merkezinde bulunan yeni okul binasına taşınmışlardır. Boşalan
eski binaların mülkiyeti müze ve kazı deposu olarak kullanılmak üzere Milli
Eğitim Bakanlığı'ndan Kültür Bakanlığı'na geçmiştir. Yapıların belirtilen
amaçla kullanılması için kazı başkanlığı ve Kütahya Müzesi Müdürlüğü arasın
da bir protokol yapılmıştır. Sınırlı olanaklara rağmen acilen gerekli olan tamirat ve sağlamlaştırma işlerine 1997 yılında başlanmış (Resim: 9), 1997 yılında
bulunan ve 1978 yılından bu yana sürdürülen kazılarda ele geçmiş olan tüm taş
ve keramik buluntular yeni raflara yerleştirilmiştir. Müze deposunun ve müze
bekçisi lojmanının inşası ile araziyi çevreleyen tel örgülerin yenilenmesi gibi iş
lerin gelecek yıllarda yapılması düşünülmektedir. Okul binalarının mülkiyetinin
müze ve kazı deposu olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı 'ndan
Kültür Bakanlığı'na geçmiş olması, Aizanoi'de ele geçen eserlerin uzun süreli
güvenliğinin sağlanması ve bu eserlerin gelecek nesillere aktarılması konusunda atılmış önemli bir adımdır.
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Abb. 1: Aizanoi 1997. Grabungen auf dem Tempelplateau. Phasenplan
Resim 1: Aizanoi 1997. Zeus Tapınağı platosundaki kazılar. Yapı evrelerini gösteren plan
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Abb.2: Aizanoi 1997. Spatkafserzeitliche
Tonrohrleitungen
Resim 2: Aizanoi 1997. Geç İmparatorluk
Dönemi'ne ait künk sistemi

Abb.3: Aizanoi 1997. Byzantinisches Grab
Resim 3: Aizanoi 1997. Bizans mezarı
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Abb.4: Aizanoi 1997. Frühbronzezeitliches Gebliude. Westecke
Resim 4: Aizanoi 1997. Erken Bronz Dönemi'ne ait yapının batı köşesi

Abb, 5: Aizanoi 1997. Südecke des Tempelplateaus mit byzantinischer Festungsmauer
Resim 5: Aizanoi 1997. Tapınak platosunun güney ucu ve Bizans sur duvarı
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Abb, 6: Aizanoi 1997. Nordecke des Dorischen Saulenhofes. Bogenansatz
Resim 6:Aizanoi 1997. Dor düzenindeki Sütunlu Avlu'nun
kuzey köşesi. Kemer kalıntıları

Zeustempel

Abb.7: Aizanoi 1997. Tempelplateau und alterer SiedlungshügeL.Erlauterungsskizze
Resim 7: Aizanoi 1997. Tapınak platosu ve höyük. Tasvir krokisi
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Abb. 8: Aizanoi 1997. Geophysikalische Messungen
Resim 8: Aizanoi 1997. Jeoflzik ölçümler

Abb.9: Aizanoi 1997. Zeustempel und neue Depots in der ehemaligen Volksschule
Resim 9: Aizanoi 1997. Zeus Tapınağı ve eski ilkokul binalarındaki yeni müze ve kazı depoları
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METROPOLİs 1997 YILI KAZı RAPORU
Recep MERİç*

I.

KAZıLAR}

TİYATRO

Bu yılki çalışmalar cavea, parodoslar, sahne binası ve doğu bölümünde
anelemma duvarlarına bitişik yapılmış teras evlerde yürütülmüştür.
Cavea: Caveanın üst bölümü oturma sıralarına ait blokaj ve oturma bloklarının çoğunluğu eğim ve erozyon nedeniyle tahrip olmuştur. Buna rağmen yer
yer korunmuş blokaj ve merdiven kalıntılarından cevea üst sınırı ve merdiven
yerlerinin belirlenmesi mümkün olmuştur (Resim: 1). Ancak parodos boyunca
analemma duvarı korunmadığından bu bölümdeki cave anın durumu ve merdiven bağlantıları henüz bilinmemektedir. Yeni kazı sonuçlarına göre cavea üst
bölümünde, orkestradan gelen merdivenlerin arasına birer merdiven daha
eklendiği, üst bölüm merdivenlerinin daha dar, aslan ayaklı yan blokların ise aIt
bölümdekilerin aksine sade ve detaysız biçimde işlendiği görülmüştür. Mimar
Ali Oz'ün hesaplamalarına göre caveanın seyirci kapasitesi de 4000 kişi
civarında olmalıydı.

Kaya Mezarı: Batı parodosun temizliği sırasında sahne binasının yan
cephesi ile sınırlandırılan alanda ve -3A karesinde Bizans Dönemi'ne ait duvar

*

Prof. Dr. Recep MERİç, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Anabilim Dalı, 35100 Bornova/İZMİR
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Philip Merris-Sabancı A.Ş. (Phill-SA)'nın sağladığı parasal destekle sürdürülmektedir. Ayrıca Torbalı Belediyesi, Medoder ve Meseder (Metropolis Sevenler Derneği) kazımıza önemli katkı sağlamak
tadır. Bütün bu kurum ve kuruluşlara teşekkürü bir borç bilirm.
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kalıntılarının altında Hellenistik tabakalara ulaşılmıştır. Güneye doğru alçalan
şist yamaçta anakayaya oyulmuş 0.55x1 .95 m. boyutlarında bir mezara rastlanmıştır (Resim: 2). Mezar içerisinde başı kuzeydoğu taraftaki bir iskeletin dışın
da buluntu ele geçmemiştir. Mezarın hemen güney kenarında sonradan buraya
konulduğu anlaşılan bir başka iskelete ait dağılmış kemikler ve mezar kapları
(Resim: 3) bulunmuştur. Anakayaya oyulmuş olan mezarın asıl sahibinin bu dağılmış vaziyette ele geçmiş iskelet olduğu, daha geç bir dönemde mezarın tekrar kullanımı sonucu buraya konulduğu düşünülmektedir. Kaya mezarının batı

sında -22.07 m kodunda kremasyona (?) ait olabilecek içinde yanık kemik ve
seramik parçaları bulunan bir tabaka tespit edilmiştir.
Parodos: Tiyatro parodoslarının şist anakaya traşlanarak yapıldığı anlaşıl
mıştır. Batı bölümde traşlanmış anakaya 22.20 m. doğuda ise 23.10 m. uzunluğa sahiptir. Analemma duvarlarının daha güvenli inşa edilebilmesi için anakayaya batı tarafta 5, doğu tarafta 4 adet niş oyulmuştur (Resim: 4).
Doğu bölümde parados sona erdikten sonra analemma duvarı tiyatroyu
çevreler biçimde kuzeye doğru dönmektedir. Bu bölümde duvara ait blok taşla
rın bazıları şişt anakayaya oyulmuş temel yataklarında in situ olarak ele geçmiş
tir. Duvarın iç kısmında alt seviyede sadece moloz taş ve üst seviyede ise opus
caementicium dolgu izlenmektedir. Dıştaki blokların bu dolguyu bir kabuk şek
linde sardığı anlaşılmaktadır.
Teras Evler: Kuzeye doğru uzanan analemma temel yataklarının hemen
doğusundaki eğimli bölgede teraslar halinde yapılmış ev kalıntılarına rastlanmıştır (Resim: 5). Güneye ya da doğuya bakan mekanlardan en büyüğü 97-1
olarak adlandırılan 7 .OOxS.25 m.boyutlarındaki mekandır. Kazılar sonunda bu
mekanın çok renkli mozaik taban döşemesine sahip olduğu anlaşılmıştır. Mozaikli tabanda panolar içerisinde Dionizyak türde, başlarında defne dallarından
taçlar bulunan portreler, uzanarak içki içen Eros figürleri görülmektedir. Panoların doğusunda geometrik desenler, özellikle iç içe altıgenler ve bunların ortalannda tiyatro maskları (Resim: 6), keklik ve benzeri av kuşları ve balıklar betimlenmiştir. Mozaikli tabanın batı kısmı daha geç bir dönemde oldukça iri beyaz renkli tesseralar ile onarılmıştır.
Bu mekandaki çalışmalar mozaiğin tamamen temizlenip kenarları kireç
harcı ile tespit edilmesinden ve üzerinin elenmiş kum ile örtülmesinden sonra
tamamlanmıştır. Duvardaki sıvalar da kireç harcı ile çerçevelenerek sağlamlaş
tırılmıştır. 97-1 adı verilen mozaikli mekanın üzeri geçici bir koruma çatısı ile
örtülmüştür.

Mozaikli mekanın kuzeyinde 97-5 ve 97-6 olarak adlandırılan iki mekan
daha tümüyle açılmıştır. 97-6 mekanı kendisine açılan üç (Resim: 7) kapı ve doğudaki mermer eşikli büyük açıklığı ile merkezi bir özellik göstermektedirler.
Duvarlarında kısmen korunan sıvalar ve dolgu topraktan ele geçen koyu sarı,
kırmızı, yeşil renkli boyalı sıva parçaları duvarların süslemeleri hakkında bilgi
vermektedir.
BİzANS KALESİ

Stoa ile Akropol arasında devşirme bloklar ve yerel taş malzeme ile inşa
Bizans Kalesi'nin güney kulesi arasındaki kemeri i kapıda temizlik ve

edilmiş
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kazı çalışmaları yapılmıştır. Bizans İmparatorluğu'nun geç evresinde kapının sa-

vaş

tehdidi ve güvenlik nedenlerinden dolayı örülerek kapatıldığı anlaşılmaktadır.

SrOA
Stoa'da Dr. A. Ersoy yönetimindeki kazılar büyük ölçüde tamamlanmıştır.
Roma Dönemi'nde alt terasta inşa edilen Roma Hamamı ve gymnasion yapıla
n nedeniyle stoada da bazı yapısal değişiklere gidildiği güney bölümündeki tabanın oyularak altına tonozlu dükkanlar yapıldığı anlaşılmıştır (Resim.S). C, D,
E olarak adlandırılan bu mekanlardan C mekanı içerisinde çok sayıda Efes imalatı red-on,white kandil (Resim: 9) D mekanı önündek yol üstünde Efes baskı
sı bir cistophor sikke (ST. 97-52) ve E mekanında da stoadan düşmüş sütun tamburları bulunmuştur.

HAMAM
Yoğun ve uzun süren bir kazı sezonu sonunda stoa altında bulunan Roma Hamamı'nın büyük bir kısmı kazılmıştır (Plan: 1). 1996 yılında kuzey bölümü kısmen açılan caldarium'un bu yıl tamamı hypocaust zemini altına kadar
açılmıştır. Caldarium'un apsisli iç mekanında hypokaust döşemenin çöktuğü,
ancak taşıyıcı tuğla ayakların değişik yüksekliklerde korunduğu gözlenmiştir.
Hypocaust boşluğuna çökmüş taban döşemesi üstünde çok sayıda mermer duvar kaplaması, plaster sütun başlığı bulunmuştur (Resim: 10). Hamamın iç mimarisine ait bu zengin buluntular yerlerinde numaralanarak ilerideki restorasyon çalışmaları için plana geçirilmişlerdir(Resim: ll).
Caldarium'un güneyinde 1O.30xS.60 m. ölçülerine sahip diktörtgen planlı geniş bir mekan kazı sonunda ortaya çıkarılmıştır. Kuzey kenara paralel, üstünde sütun kaideleri bulunan stylobatın yanısıra arşitrav, saçaklık blokları, bir
sütun ve bir sütun başlığı bulunmuştur.Arka duvar boyunca mermer arşitrav, saçaklık blokları, sütun ve sütun başlıkları bulunmuştur (Resim: 12). Doğu kenarı Roma Dönemi içindeki daha geç bir evrede yarım yuvarlak niş ile daraltılmış
olan bu mekan, güneyde dar bir kapıyla frigidariuma ve üç kanatlı geniş bir kapıyla da mermer döşemeli hamam girişine açılmaktaydı. Bu mekanın ortasın
da tonoz, kemer ya da kubbe elemanlarındandüşmüş olabilecek yoğun bir tuğ
la yıkıntısı vardır.
Frigidarium 4.25x3.S0 m. ölçülerinde, tabanı ve duvar kenarları yer yer
mermer döşerneli bir natatio (havuz) niteliğindedir. Oldukça iyi korunmuş batı
duvarlarında havuza su akıtan boru sistemine sahip bir niş vardır (Resim: 13).
Natatio'nun önündeki mermer taban üzerinde bazı heykel kaideler ve yandaki gymnasiuma ait yapı blokları bulunmuştur (Resim: 14). Heykel kaidelerden birisi Menelaos oğlu Demetrios adına dikilmiş bronzdan bir heykel taşıyor
du ..(HM..91L130}.-Bu-kaidg...iIe-havuz-arasmdaki -mermerdöşcrrrctızörirrde ço- ...
ğunluğu imparator Gallienus (M.S. 253-26S) ve karısı Salonina'ya ait 191 adet
gümüş kaplama sikke (HM. 97/126) bulunmuştur (Resim: 15).
Doğu kenarda nişin dış tarafındaki çalışmalarda stoadan düştüğü anlaşı
lan mermer ölçü taşı (HM. 97-76) ele geçmiştir. Sıvı ölçmek için iki farklı büyüklükte çanağı olan ve el genişliği, yarım ayak gibi uzunluk birimlerinin bulunduğu bu ölçü taşı üzerinde Makhatas isimli agora yöneticisinin ismi dikkat
çekmektedir.
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GYMNASIUM
Hamamın hemen güneyinde ise gymnasium yer almaktadır. Natatio'ya bitişik tonuzlu bir yapı ve önünde ise büyük arşitrav ve saçak bloklarına sahip sütunlu galeriye ait kalıntılar ve stylobat bulunmuştur (Resim 16). Tonozlu yapı
nın önünde taş bloklardan yapılmış bir kemer ve 37 satır yazıya sahip bir stel
(HM. 97-180) ele geçmiştir (Resim: 17). Prof. Dr. H. Engelmann'ın değerlen
dirmelerine göre Erken Roma Dönemi'nde Alexandra Myrton isimli bir kadının
gymnasium yöneticisi olduğu sırada dikilmiş bu stelde, gymnasium'a triklinium
(üç kenarında masalar bulunan ziyafet sofrası) bağışlayan Kent ihtiyaralar Derneği (presbyteroi) üyelerinin isim listesi yer almaktadır.
AKRAPOL (Plan: 2)
Akrapolün güneybatısında E2 ve F2 karelerindeki sur duvarına bitişik
olarak yapılmış 97-1 mekanı açılmıştır. Muhtemelen Bizans Dönemi 'nde yapıl
mış bu mekanın kuzey köşesinde beyaz renkli iri tessera ile yapılmış beyaz
renkli iri tesseraile yapılmış mozaik tabana ait parçaların gelişigüzel atıldıkla
rı gözlenmiştir. Ust seviyeleri Bizans Dönemi 'nde yerleşim görmüş bu mekanın
yer yer korunmuş devşirme çatı kiremitlerinden oluşan taban döşemesi -1.22 m.
dedir. Tabanın altında Geç Geometrik, Oryantalizan, Arkaik seramik malzemenin yanı sıra üzerinde kazıma baklava dilimi motifi bulunan bir Eski Tunç kap
parçası (AKR. 97-209) da çıkmışır. 97-M adı verilen Arkaik Dönem' e ait duvar
Hellenistik surun altında batıya doğru devam etmektedir (Resim: 18). Bu duvar
seviyesinden derine inildiğinde homojen şekilde arkaik, az olarak da prehistorik malzeme bulunmuştur. Bu duvarın kuzeyinde kısmen anakaya üzerinde devrilmiş bir duvara ait döküntü taşlar temizlenmiştir. Dökük taşların arasından ve
altından yoğun arkaik ve az olarak prehistorik malzeme bulunmuştur. Bunlar
arasında üçgen biçimli taş balta (AKR. 97-222) (Resim: 19) ve omuz kısmına
kadar korunmuş bir wavy line amphora (AKR. 97-337) dikkat çekmektedir.
97-1 no.lu mekanın kuzeyindeki alanda dikdörtgen planlı büyükçe bir yapının (97-II1 no.lu mekan) duvar ve duvar parçaları ortaya çıkarılmıştır. Doğu
kısımda yapının batı duvarına bitişik şekilde -1.70 m. kotta yer yer şişt plaka tabanın korunduğu gözlenmiştir. 97-II no.lu mekanda Bizans Dönemi'ne ait bir
adet yeşil sırlı çift kulplu tam kap (Resim: 20) (AKR. 97-95) ve taştan yapılmış,
parmak biçimli havan eli (Resim: 21) (AKR. 97-344 ) ele geçmiştir. Mekanın
ortasında -0.50 m. kotta daha geç bir evreye ait Bizans pithosu (AKR. 97-169)
ele geçmiştir.
Geç dönemlerde kapatılan Hellenistik sur kapısı açılmış (Resim: 22), kapının kuzey kanadında devşirme olarak kullanılmış, anıtsal bir yapıdan gelen
friz bloğu parçası (AKR. 97-127) ortaya çıkarılmıştır. Lesbos kymation'u ile
süslü bu frizde eroslar yaban domuzu avında tavsir edilmiştir. Daha önceki yıl
larda kazı dışı olarak kazı evine getirilmiş bir friz bloğu (Genel env. no: 1386)
ile aynı ölçü ve konuya sahip yeni bloğun anıtsal bir yapıya, muhtemelen akrapoldeki Ares Tapınağı'na ait olması olasıdır.
Akrapolün batı tarafındaki yamaçlara oyularak yapılmış bir kaya mezarı
kazısı gerçekleştirilmiştir (Plan: 3). Kaçak kazılarda tavan kısmının büyük
oranla tahrip edildiği anlaşılan bu mezar içinden az miktarda Hellenistik ve Ro338

ma Dönemi seramiği ve ayrıca bir adet insan ayağı tarak kemiği bulunmuştur.
Mezarın her iki yanında dikdörtgen biçimli birer niş yer almaktadır.

ll. ÇEVRE ARAŞTIRMALARI
Daha önceki yıllarda Şehnaz Meriç, Ali Öz ve Ali Altıner tarafından incelenen Sağlık Ustü Arkaik Kalesi'nin rölöve plan çalışmaları bu yıl tamamlanmıştır.

R. Meriç ve Ali Altıner Palamutarası Köyü 'nün kuzeyinde pamuk tarlaları
içinde bulunan yayvan bir höyüğü ziyaret etmişlerdir. Yüzeyde görülen en eski
malzemenin Neolitik Çağ'a ait olduğu belirlenmiştir.
lll. TOPOGRAFYA ÇALIŞMALARI
Öğr. Gör. Hayati Balkan'ın denetiminde D.E.Ü. Mimarlık Fakültesi
Restorasyon Anabilim Dalı 1996-97 dönemi yüksek lisans öğrencilerinin
katılımıyla akropolün topoğrafik planı çıkarılmıştır.

tv. SİT ÇALIŞMALARI
Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine
yöremizdeki sit alanları ile ilgili değişiklikler gözden geçirilmiş, Mimar Ali üz
ve Arkeolog Gökhan Topantaş'ın hazırladıkları rapor ve öneriler ızmir 1. No.lu
Koruma Kurulu'na iletilmiştir. Ozellikle taş ocaklarının tehdidi altında kalan
Uyuzdere Kült Mağarası'nın acilen sit kapsamına alınması gerekmektedir.

V. İNŞAAT VE ALT YAPI ÇALIŞMALARI
Kazı evinde tadilat, onarım ve çatı yenileme çalışmalanna Öğr. Gör. Y.
Mimar Yüksel Ustüngel'in proje başkanlığında Mimar Ali Oz ve Y. Mimar Bilge Yıldırım tarafından devam edilmiştir. Kış mevsiminde kullanılmak üzere
kalorifer tesisatı döşetilmiştir, Toplam 600 m 2 kapalı alandan oluşan kazı evinde depo çalışma, yatma mekanlarının yanısıra kütüphane ve konferans salonu
da bulunmaktadır.
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Plan 3: Akropol, Kaya Mezarı
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Resim 1: Tiyatro doğudan görünüş

Resim 2: Tiyatro batı parados kaya mezarları Ml
veM2
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Resim 3: Tiyatro M2'de bulunmuş mezar buluntusu

Resim 4: Tiyatro doğu parodos anakayaya oyulmuş nişler
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Resim 5: Teras evler genel görünüş

Resim 6: Teras evler 97-1 mekanı içindeki mozaikli tabandan mask detayı
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Resim 7: Teras evler 97-6 mekanı

Resim 8: Stoa altına oyularak yapılmış tonozlu mekanlar B-E
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Resim 9: Stoa C mekanı içinde bulunan Efes imalatı Red-On-White kandiller

Resim lO:Roma

Hamamı

caldarium köşe plaster başlığı
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Resim ll:Roma Hamam), yerlerinden düşmüş mermer kaplama elemanları

Resim 12: Roma Hamam) sütunlu mekan
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Resim 13:Roma Hamamı natotaiodaki niş

Resim 14: Roma Hamamı heykel kaideleri ve arka planda gymnasium blokları
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Resim 15: Natatıonun önünde bulunmuş gümüş kaplama sikkeler

Resim 16: 1997'de yeni keşfedilen gymnasiumun kuzey yanı
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Resim 17: Gymnasiuın'a ait
stel

Resim 18: Akropol, Arkaik Dönem

duvarı

taşlar
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Resim 19: Akropol, taş balta

Resim 20: Akropol, Bizans Dönemi çift kulplu tam
kap
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Resim 21: Akropol, Bizans Dönemi havan eli

Resim 22: Akropol, batı kapısı ve devşirme olarak ele geçmiş friz
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NYSA KAZISI 1997 YILI

ÇALIŞMALARI

Vedat İDİL*

T.CKültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Aydın Valiliği, il üzel Idaresi
ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Tarih Kurumu ile
çeşitli özel sektör kuruluşları tarafından çeşitli katkılarla desteklenen Aydın ili,
Sultanhisar ilçesi sınırları içerisinde yer alan Nysa antik kentindeki bilimsel arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları 1997 yılında 15 Ağustos 1997 tarihinde başlamış ve bu çalışmalar 25 Eylül 1997 tarihinde sona ermiştirı.
Eskiçağ'da Karia Bölgesi olarak adlandırılan kesimde (Anadolu'nun güneybatısında kuzeyde Büyük Menderes Nehri (Meander-Meandrum), batıda ve
güneyde Ege Denizi, doğuda Acıpayam Ovası ile güneydoğuda Dalaman Çayı'nın (lndos) kapsadığı alan büyük ve önemli bir antik kent olan Nysa'da 1990
yılından başlayarak sürdürülen arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarına
1997 yılında agorada yapılan kazı ve restorasyon çalışmaları ile bouleuterionda
yapılan küçük sondaj kazısı ve restorasyon çalışmaları halinde devam edilmiş
tir.
Agora kazılarında kazının 1996 yılında bırakıldığı yerden, Doğu Portiko'dan güneye doğru gidilerek kazı çalışmaları sürdürülmüştür. Burada 5 x 10
m.lik bir çukur açılmaya başlanmıştır. Bu açmanın doğusunu antik kentin bu

*

-

Prof.Dr.Vedat İdil, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 06100
Sıhhıye/ANKARA
1997 yılında Nysa Arkeoloji kazısına çeşitli katkılarda bulunan Arçelik A.Ş. (İstanbul) ile Optronik
Tic. ve Sanayi Ltd.Şti. (Ankara) Genel Müdürleri Sayın Mehmet Ali Berkman ile Sayın Engin
Kalınyazgarı'a Nysa kazı heyeti olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunarı. 1997 yılı Nysa kazı heyeti
Prof.Dr.Vedat İdil'in başkanlığı altında, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesi,
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Araş!lrma-Göreıdisi-Musa-Kad10ğlu-i1e-aynı-Anabilim-IJa:lıöğrenci::- -----Ieri--Pınar Kuşseven, Burcu Şentürk, Ömer Balamir, Ferit Coşkun ve Tamer Yiğitbaş'ından
oluşmuştur. Kazı heyetine ayrıca kısa bir süre Mimar Mehmet ınceoğlu ile Fotoğrafçı M.Ali Döğenci
de katılmışlardır. Kazıda Bakanlık Yetkili Uzmanı olarak Arkeolog Mahir Atıcı (Aydın Müzesi)
T.C.Kültür Bakanlığı'nı temsil etmiştir. Karia Bölgesi'nin ve bu arada Nysa Kazısı 'nın yazıtlarını da
inceleyen ProfDr.Wolfgang Blümel de (Köln) kazıya eşi ve Bakanlık Temsilcisi Meliha Coşkun ile
kısa süreli olarak katılmışlardır.
Nysa Kazısı başkanı olarak gerek kazıyı ve restorasyon çalışmalarını çeşitli şekilde vinç vs. gibi
teknik malzeme ve araçları temin eden D.S.İ.Aydın Bölge Müdürlüğü ve Sultanhisar Şube Şefliğine.
Sultanhisar 'daki kaymakamlık ve belediye yetkililerine ve özellikle Aydın Kültür Müdürü Ozgen
Karaca'ya çok teşekkür ederim. Ayrıca bu kazı ve restorasyon çalışmalarında büyük bir özveri ile
çalışan heyet üyesi arkadaşlarımıza ve işçilere de teşekkür ederim.
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agorasının doğu tarafındaki üzerinde yer yer geç devirlerde kapatılmış olan kapı aralıklarının ve pencere boşluklarının bulunduğu duvar sınırlamaktadır. Bu
çalışmalar sırasında ilk olarak bu doğu duvarına doğru olan yükseltinin kaldı
rılmasıyla kazı alanı düz bir hale getirilmiş ve çukurda aşağıya doğru kazıya
başlanmıştır. Bu arada kazı toprağının arasında çeşitli renkte mermer kaplama
parçaları ile çatı kiremiti parçaları bulunmuştur. Daha sonra kazılan bu alan daha da genişletilerek 10 x 20 m.lik ölçülere çıkarılmıştır. Böylece bu alanda yapılan kazılarda, buradaki bir zeytin ağacı kaldırıldıktan sonra ağacın gövdesinin
alt kısmı ile kökünün hemen yanında bulunan bir sütun tamburu ortaya çıkarıl
mış ve bu sütun tamburunun kaidesi üzerinde in situ olarak durduğu görülmüş
tür. Bu kaidenin hemen güneyinde bir adet Roma Imparatorluk çağı'na ait kandil ele geçmiştir. Bu kaidenin etrafındaki toprağın temizlenmesinden sonra kazıda güneye doğru çalışılmaya başlanmış ve bu arada bu tamburun üyesi olduğu sütuna ait olması büyük bir ihtimalolan kısmen sağlam bir Ion düzenindeki

sütun başlığı ele geçmiştir. Bu İon başlığının bir volütü tamamen yok olmuş, di-

ğer volütü ise kısmen tahrip görmüş durumdadır. Yine bu alanda yapılan kazı
çalışması sırasında alt kısmında kırıklık bulunan bir kandil (Roma çağı,
M.S.2.yüzyıl) daha gün ışığına çıkarılmıştır.

Nysa Agorası'nın doğu kolonadındaki bu çalışmalardan sonra yine aynı
stoanın kuzey yönüne dönülmüş ve bunun kuzey kesim ile birleştiği köşenin hemen iç kısmında önceki yıllardaki kazılar sırasında kısmen ortaya çıkarılmış
olan ve muhtemelen bir sunak olduğunu düşündüğümüz başka bir yapı kalıntı
sındaki kazı çalışmalarına başlanmıştır (Resim: 1, 2). Agoranın bu kesiminde
ilk olarak 1995 yılı kazılarında büyük bir kısmı ile toprağa gömülü olan ve üzerinde spirale benzer bitkisel bir bezerne bulunan sima bloğuna ait parçaya rastlanmış, ancak kazıların son günlerinde bulunduğu için bu büyük mimari parça
o yıl tamamen ortaya çıkarılamamıştı. Böylece, bu büyük üst yapı parçası ile
birlikte bir sunak olabileceğini düşündüğümüzyapının olduğu bu kesimde yapılan kazı çalışmasında, toprak kaldırıldıkça bloklar halinde yeni mimari parçalar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu mimari üst yapı parçaları simaya ait 25 cm.
kalınlıktaki 4 parça, architrava ait 53 cm. yükseklikteki parça.jliş sırasına ait 2
parça ile geison parçaları ve bukranion frizine ait 5 parçadır. Uzerlerinde boğa
başlarının ve yuvarlak kalkan motiflerinin bulunduğu bukranion frizine ait bu
parçalar, 44 cm. ile 54 cm. yükseklikteki 2 farklı tipi göstermektedir (Resim: 3).
Daha sonra yapıdaki kazı ve temizlik çalışmasına devam edilerek yapının kenarlarının tamamı gün ışığına çıkarılmıştır. Sunak olarak tanımlayabileceğimiz
bu yapı yaklaşık olarak 3,80 x 3.60 m. ölçüsündedir ve batı kenarının büyük bir
bölümü tahrip görmüştür. Bu yapının kuzeyi ile doğusunda 40 cm. genişliğin
de, yaklaşık 30 ile 40 cm. derinliğinde bir kanalortaya çıkmıştır. Kanalın yan
duvarları harçlı moloz taşlardan yapılmıştır ve üst kısmı da düzgün olmayan ve
kalınlıklan 10 ile 15 cm. arasında değişen devşirme mermer plakalarla kapatıl
mıştır. Uzerlerinde taşçı işaretleri bulunmaktadır. Bu yapıdaki çalışmalar en son
olarak burada dağınık bir şekilde bulunan mimari üst yapı parçalarının-ölçüleri
nedeniyle sunağa ait olmaları olanaksız-tamamlanabilmesi ve korunması amacıyla toplu bir şekilde birbirleri üzerine konması ile tamamlanmıştır. Bu kesimdeki kazılara önümüzdeki yılda da devam edilecektir.
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Nysa' da bu büyük agoranın doğu kolonadında yapılan bir kazı çalışması
doğu portikonun 7. orta sütun sırası ile 13. ön sütun sırası arasında kalan yaklaşık 5 x 20 m. ölçüsündeki bir alanda yapılan çalışmadır. Daha önce açılama

da

yan bu kesimdeki toprak kalıntısı yer yer 80 cm. yükseklikteydi. Burada yaklaşık 50 cm. derinliğe inildiğinde orta sütun sırasındaki 8. kaidenin torosu ortaya
çıkmış ve ayrıca daha güneyde de bir kapı lentosu ortaya çıkarılmıştır. Daha
sonra bu alan biraz daha kazılarak düzeltilmiştir. Bu kazı alanında çeşitli türdeki seramik parçaları (Roma çağı) ile yaklaşık 9 cm. uzunlukta küçük bir heykel
ayağı bulunmuştur.

Nysa antik kentinin doğusunda yer alan ve yaklaşık 89 x 105 m.Iik bir alanı kapsayan bu agoranın doğu portikosunun ortaya çıkarılması çalışmalarının
yanı sıra 1997 yılında bu agorada korunması gereken bazı mimarlık parçaları
nın restorasyonları da yapılmıştır. Böylece, ilk olarak agorada orta sütun sırası
2. ve 7. kaidelerin pIinthoslarının köşe parçaları ile yine ortadaki sütun sırasına
ait olan ve ortadan ikiye ayrılmış bir sütun tamburu araldite ile yapıştınlarak
tamamlanmıştır. Ayrıca bazı tahrip görmüş ve parçalar halinde ele geçmiş olan
Ion başlıkları da parçaların yapıştmlmasıyla tamamlanmaya çalışılmıştır. Agorada ön sırada yer alan 12. sütunun iki tamburu ve başlığı seyyar vinç yardımıy
la geçici olarak ayağa kaldırılmıştır.
Bouleuterionun orkestra kısmında ise küçük bir sondaj kazısı yapılarak
statigrafi tespit edilmiş ve ayrıca burada bulunan bir Ion başlığı ile elipsbir
sütun başlığının kırık olan volütü paslanmaz krorn-çelik, nikel ve araldite kullanılarak yapıştırılmıştır.

1997 yılı ödeneklerinin bitmesi üzerine Nysa'daki kazı ve restorasyon
çalışmalarına 1998 yılı yaz aylarında devam edilmek üzere son verilmiştir.
T.C.Kültür Bakanlığı,Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün Nysa arkeoloji kazısına
bugüne değin yaptığı katkılara çok teşekkür eder, desteklerinin 1998 yılında da
devamını dilerim.
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Resim 1: Nysa,

olasılıkla

sunak olarak adlandırılanyapı, güneyden görünüş

Resim 2: Nysa,

olasılıkla

sunak olarak adlandırılanyapı, güneydoğudangörünüş
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PESSINONTE 1997 RAPPORT PROVISOIRE

John DEVREKER*
Kurt BRAECKMAN
Dominique DUTOO
L'Universite de Gand a tenu sa campagne annuelle de fouilles a
Pessinonte, au centre de l'actuel village de Ballıhisar, du 17 juillet au 28 aôut
sous la direction du professeur JDevreker. Faisaient partie de l'equipe, les
archeologues Mmes S.Hourcade-Lamarque et I.Mais ainsi que les etudiantes
I.Beerens, A.Daems, M.Martens et K.Van Bocxlaer, et MM. K.Braeckman,
G .Devos, G .De Wilde, D'Dutoo et EVervaet, l'architecte P.Verhaeghe, les dessinateurs madame G.Theunynck et M. J.Angenon, le restaurateur J.Van den Eede
assiste de Mmes. A.Verstraete et B.Van Himbeek. Nous avons ete heureux
d'avoir M. İzzet Esen du Musee d'Ankara comme representant du gouvernement
turc.
Les recherehes archeologiques se sont concentrees sur le complexe du
temple-theatre monumental au centre urbain antique. La consolidation et la
restauration de vestiges mis a nu anterieurement a ete activement poursuivie.
Des fouilles de sauvetage de deux tombes ont ete necessaires.
La collection de reference de cerarnique au depôt reorganise a ete integralement dessinee. De nombreux monuments antiques Icealises lors des
prospections anterieures dans le territoire antique de la ville ont ete traneferes
au musee local. La piece maitresse est un magnifique sarcophage paleochretien
en marbre, qui avait ete pose par les villageois dans une etable d'une ferme pres
du temple une cinquantaine d'annees auparavant.

Les investigations de 1996 autour du Sebasteion ont ete poursuivies en
1997. Leur objectif etait d'acquerir une comprehension plus precise des phases
*

Prof.Dr. John DEVREKER, VakgroepArcheologie en Oude Geschiedenis van Europa, B1andijnberg,
2, 9000 Gent, Belgique
Kurt BRAECKMAN, archeologue au Pamzov, Velzeke.
Dominique DUTAA, conservateur de I'abbaye Ter Duinen a Koksijde.
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d'occupation pre-romaine et surtout l'etude ponssee de la monumentale citadelle
hellenistique tardive. On esperait trouver dans ce secteur des ternoignages indeniables de l'occupation phrygienne et hellenistique precoce, legitimes par la
decouverte en 1996 de ceramique phrygienne tardiye et quelques restes de mur
perturbes en liaison probable avec celle-ci,
En plus deux nouvelles tranchees ont ete ouvertes dans ce secteur: la
tranchee B6 au N-O du mur 209b et la tranchee Bb a l'ouest du mur 209i (Plan: II).
L'irıterpretation et la datation des structures fouillees sont encore provisoires, dans l'attente d'une etude plus ponssee de la ceramique qui les accompagne. Les destructions a fond de l'epoque romaine et byzantine, ne facilitent
guere l'interpretation et incitent ala plus grande prudence.
Neanmoins, quelques constatations impartantes peuvent ôtre avancees
d'ores et deja. Un tronçon du mur d'enceinte exterieur de la citadelle hellenistique (Plan: II; Fig. 77) fut de nouveau mis a nu. Ce mur imposant au parement
en grosses pierres calcaires a puôtre degage sur une longueur d'environ 3 metres
en direction occidentale. Ceci nous a permis d'etablir avec certitude que le mur
77 ne se raccorde pas au mur 209a, mais en est traverse, contrairement a notre
hypothese formulee l'annee passee. Les recherches ulterieures devront dernontrer un rapport eventuel avec le temenos ou avec le mur tardif romain de la
tranchee Bl(Plan: i).
La datation de la structure 209a et b demeure incertaine. La trouvaille de
ceramique hellenistique dans la zone qui se joint a la base du mur 209a, peut
fournir une prerniere indication pour la phase de construction la plus ancienne.
Cependant il faut mentionner la trouvaille de ceramique romaine et d'une monnaie de Constance II des annees 348-351 frappee a Rome, dans cette zone. Une
datation du mur 209b dans la periode romaine tardiye ou byzantine n'est done
pas aexclure.
Les restes des murs hellenistiques 107 et 227, appartenant a un petit batiment forme par deux chambres, furent egalernent perturbes par la construction
du mur 209a.
La recherche des phases d'occupation les plus anciennes s'etaient soldee
en 1996 par la decouverte de restes de murs tres perturbes (Plan: II 116,239),
qui se situent sous les structures hellenistiques tardives. Des vestiges qui
pouraient appartenir a la phase d'occupation la plus ancienne du secteur B6 ont
egalernent ete enregistres cette annee. II s'agit des structures 257 et 259 qui se
trouvent pres de la porte d'erıtree et l'egout de la citadelle. Ce sont des restes de
murs fortement perturbes qui sont constitues de blocs de calcaires irreguliers.
La presence de nombreux restes de constructions posterieures rendait difficile
l'etude complementaire de ces structures.
La ceramique recuperee de cette couche d'habitation, qui peut ôtre mise
en correlation avec ces restes de murs, peut etre situee dans un contexte phrygien tardif ou hellerıistique precoce.
En creusant systematiquement la zone IV du secteur B6 nous sommes
tombes sur de nombreuses couches d'occupation. Leurs etude stratigraphique
combince avec celle des materiaux permettra a I'avenir d'etablir une chronolo360

gie peaufirıee des diverses phases d'occupation dans le secteur B6. Mentionnons
parmi les trouvailles nombreuses une belle epingle en os pourvue d'une inscription (XI), quelques fragments de bronze et une perle en pate de verre. Outre la
monnaie romaine tardive, nous avons egalement trouve une monnaie a effigie
de Cybele frappee a Pessinonte sous Deilotaros (63-41 av. l.-C.). En plus nous
avons pu rassembler beaucoup de fragments de stucs peints.
La Zone B61971a (Plan: II)

Deux nouvelles tranchees ont ete fouillees a l'ouest du secteur B6. One
premiere tranchee, B6/97/a, d'une superficie de 50 m2 se raccorde directement
au mur 209. Les niveaux d'habitation byzantine et des fondations de maisons
furent vite atteints. lls est clair qu'ici nous avons affaire a des restes de petits
habitats byzantins. Ainsi un nouveau mur (255) fut construit contre le mur 209
dans cette phase. il consiste aussi bien en de grands blocs de calcaire regulieurs
qu'irreguliers ainsi qu'en divers spolia, e.a. un tambour de colonne. Divers
niveaux de sol en connection avec cette structure ont ete enregistres (303, 304,
305). Le niveau de sol le plus recerıt (303) consistant en des blocs de calcaire
irreguliers n'est preserve que pour une petite partie. Une deuxierne couche de
pierres plus ancienne (304) peut probablement aussi ôtre interprôtee comme un
niveau de sol. Un treisierne sol, assez bien conserve (305) est fait de petites
pierres calcaires plates et etait couvert par une couche epaisse de charbon de
bois. Un four dont deux pierres calcaires dressees subsistent en tant que contrecoeurs (305b) a ete retrouve contre le mur transversal 209c. Ces niveaux peuvent ôtre dates de l'epoque byzantine precoce a la lumiere des materiaux aborı
damment recuperes. Divers spolia ont ete reernployes dans les murs et les fondations des maisons byzantines.
La grande densite des structures byzantines a rendu provisoirement
impossible la recherche de l'occupation plus ancienne dans ce secteur. Parmi les
trouvailles les plus remarquables, il faut citer les nombreux fragments de
bracelets byzantins en verre dont un exemplaire strie complet. Nous pouvons
mentionner de surcroit une monnaie de Pergame (133-67 av. l.C.) et une autre
d'Alexandre Severe (223-235).
La Zone B6/971b

Une nouvelle tranchee d'une superficie de 240 m2 fut ouverte au S-O de la
tranchee B6/97/a. Son côte oriental est forme par la fondation de la maison byzantine 209 I, le côte septentrional par la fondation d e la maison byzantine 209c.
Au cours des fouilles a l'interieur de cette habitatİon, nous avons trouve
une partie d'un sol en beton (307) dans l'angle forme par les murs 209 I et 209c.
Les parois etaierıt revôtues de restes de stuc a cet erıdroit. Les autres partİes de
cette tranchee etaierıt fortement perturbees de sorte qu'une couche epaisse de
debris a du ôtre enlevee. Nearımoins, a un rıiveau plus profond, nous avons note
des restes de bandes et de sols partiellement conserves. Le sol 309 corısiste en
des gros blocs calcaires et des petits morceaux de marbre. Deuxjarres (Fig. 314,
317) enfouies dans le sol furent decouvertes a un niveau byzantin plus bas. Un
tambour de colonne constİtue la trouvaille la plus notoire parmi les spolia.
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Les Fouilles Dans le Seeteur du Theatre

cı

Escaliers (B7/97) (Plan: III)

Les recherches dans le secteur B7, qui constitue la zone entre l'orchestre
du theatre et l'agora aux portiques situee plus bas, prolongent les activites
archeologiques de l'annee passee. Nos efforts se sont diriges vers le degagement
complet de la renovation aux temps des Severes (?) du theatre. Cette transformation comprenait la construction d'une serie de nouveaux sieges en marbre en
forme d'un escalier legerement courbe sur une partie de l'orchestre entre les
extremites de la cavea. La partie occidentale comprenant six rangees de sieges
en marbre bien conservees, retenues par un mur de sontenement erige sur
l'orchestre juqu'a une hauteur de 2,5 m., fut deja degagee en grande partie en
1996. L'enlevernent des fondations superposees des maisons byzantines enregistrees permit de decouvrir que la rangee inferieure repose sur un dallage partiellement preserve de pierres regulieres de marbre (Fig. 22). Les recherches
dans la zone meridionale ont revele que le nouvel escalier fut completemerıt
demeli dans la periode byzantine. Seules les fondations des siege s consistant en
blocs calcaires y subsistent ainsi que queIques spolia en marbre. Plusieurs
sieges de marbre de l'escalier ont ete recuperers dans l'epaisse couche de debris,
Une fois de plus des sections du quartier d'habitation byzantin precoce qui
s'y etablit furent decouvertes dans toute la partie occidentale du secteur B. il
s'agit principalement de deux murs qui ont une orientation N-S parallele. L'un
d'eux (Fig. 2) construit en de massifs blocs calcaires se raccorde a l'escalier. Le
second est un mur de parement (Fig. 19) compose de petites pierres calcaires;
il est sans doute trop tôt pour confirmer si le mur transeversal (Fig. 20) construit
de spolia en marbre indique la disposition d'une piece d'habitation.
Finalement la liaison entre le theatre a escaliers et l'agora a fait I'objet de
nos recherches. Ainsi le degagernent des marches septentrionales et orientales
de l'espIanade a portiques; decouverte par le Prof. P.Lambrechts dans les annees
60 et 70, a ete entame a l'ouest du mur 19.
Une etude approfondie s'impose, mais d'ores et deja il en resulte une visualisation optirnalisee du site. Dans la meme perspective nous avons com men ce
une vaste operation de nettoyage dans le secteur de l'agora.
Beaucoup de blocs d'architrave, de corniches et de colonnes en caIcaire
ont ete trouves. La OV c'etait possible, des restaurations de petite envergure ont
ete faites. Ainsi quelques fragments de colonnes ont ete replaces sur leur socle.
Les autres restaurations consistent en le replacement de pierres dans le
theatre a escalier et dans le mur de soutenernerıt du temple. Les fondations de
la deuxieme agora decouverte au N. du temple (secteur N) ont ete consolidees
par la construction d'une paroi en pierres.

Decouverte Fortuite de Deux Tombes
Le long de la route BaIIıhisar-Sivrihisar l'erosion a fait surgir une nouvelle
tombe dans la pente de la necropole situee en face de I'acropole. il s'agit d'un
tombeau a caveau d'epoque romaine bien conserve, construit en blocs de marbre. Les deux pierres oblongues de couverture -dont une cassee- reposent sur les
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côtes lateraux au profil triangulaire. La tombe visiblement pillee pendant l'antiquite ne contenait plus que les restes du squelette rejetes du côte oriental et un
fragment de lampe. Des echantillons du mortier calcaire ont ete preleves des
jointures entre les pierres tombales.
Un second tombeau du meme type datant essentiellement du Ille siecle
fut accidentellement decouvert lorsque le bulldozer transportant des steles de la
necropole A, fouillee par P.Lambrechts en 67, y heurta une pierre de couverture.
Ses blocs de paroi sont joints par des crampons en plomb. Ayant ete pille
le contenu se limitait a quelques os et deux cranes.
Les stucs provenant du portique du secteur B ont reçu un traitement particulier (annexe I).
L'etude des dolia a ete poursuivie sur place, tandis que le degraissant et
l'analyse chimique globale de leur ceramique fut soumis a un examen supplementaire a Gand (voir annexe II).
Enfin le musee local a ete enrichi de toute une serie de monuments trouves ou Icealises anterieurement : 3 steles furıeraires laissees sur place dans la
necropole A, un sarcophage paleochretien reposant dans l'etable d'une ferme a
Ballıhisar, 3 stele funeraires de Karacaören, 3 monuments du vieux village de
Caykoz et un magnifique morceau d'architrave de I'epoque byzantine jalousement surveillee par les habitants du nouveau Caykoz, une petite fontaine po see
dans le portique de la mosquee de Dinek et finalement une lettre irnperiale transormee en chapiteau byzantin, arrachee a grands efforts des villageois de
Tekören. Leur sauvegarde est desormais assuree.
Annexe I

La conservation du stucco par J. Van den Eede
II s'agit de stuc romain.
l. Deseription
1- Le arriccio (premiere couche) assez epaix est fait en deux couches en
chaux aerierıne et une charge d'un grain gros (2mm). Cette charge semble ôtre
du sable et du marbre broye. II n'y a pas une difference essentielle dans la composition materielle entre la prerniere et la deuxierne couche. C'est uniquement
l'epaisseur qui varie : la premiere couche : +/- 1 cm, et la couche au-dessus : +/0,5 cm, et les deux se distingent par une mince ligne de dernarcation. Pour connaitre la composition des elemerus du stuc, il est preferable de faire des analyses au laboratoire, surtout pour savoir la nature des sables et des marbres. Ainsi
on peux verifier le rapport eventuel entre les marbres des sculptures et des
colonnes et ceux du stuc. Mon avis sur cette question est que le stuc est fait avec
les dechets des ateliers des sculpteurs.
2- Le intonaco (crepi/erıduit) tres mince est fait aussi de chaux aerienne et
de poudre de marbre. Selon la tradition romaine, cette couche finale est polie.
On peut d'ailleurs voir clairement les brillances des cristaux de marbre sur la
surface lisse. La couche finale est peinte en fresque avec des plans colores et
des motifs geornetriques (motifs grecs de rrıeandre). Probablement il s'agit des
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peintures decoratives d'interieur. Des representations figuratives n'ont pas ete
trouvees et il faut remarquer que la plupart des fragments trouves ne sont pas
peints et fortement graves avec des graffiti.

2. Etat de Conservation
Les fragments trouves montrent peu de coherence. Seulement la composition materielle et la structure des graffiti indiquent une certaine analogie.
Le sol humide dans lequel ils sont fouilles a bien lessive la chaux par
laquelle la cohesion du mortier est devenue tres faible.
Les motifs decoratifs ne peuvent pas ôtre reconstitues,

3. Traitement effectue
1- Assechemerıt. Parce que les fragments etaient stockes dans des boÔıes
en carton et des caisses en bois, il a fallu les seeher avant le traitement, ce qui
etait facile arealiser dans le elimat local de l'Anatolie.
2- Consolidation. Pour retablir la chohesion, les pieces sont impregnees
avec l'emulsion de resine PVA diluee a 5% dans l'eau. Le resultat etait suffisant
apres deux traitements. L'avantage de la colle PVA reside dans son application
aisee et surtout dans le fait que la permeabilite n'en est pas perturbee.
3- Reconstitution des fragments. Les fragments collectionnes etaierıt deja
dessines sur cellofane. Ceux-ci pouvaient ôtre reconstitues et prevus d'un rapport nouveau, a base de resine epoxy (Araidite) et de fibres de verre. Les autres
fragments, n'etant pas dessines, ils ont ete tries autant que possible.

4. Conclusion
Le manque de temps a fait qu'on n'a pas pu faire tous les traitements
prevus concernant le stuc. L'intention etait de premunir tous les fragments d'un
support de telle façon qu'on pourrait les voir comme une unite, c.a.d. comme un
enduit. Neanmoins, une etape importante et indispensable est terrninee:
l'assechement, la consolidation et le stockage sauf.

Pessinus'ta 1997

Yılında Yapılan Kazı Çalışmaları

Gent Üniversitesi yıine 1997'de Türkiye'nin Balııhisar Köyü'nde (Eskişe
hir ili) Pessinus antik şehrinin bulunduğu yerde bir arkeolojik araştırma kampanyası yaptı.

Antik şehir merkezinde yapılan kazı çalışmalarının yanında, daha önce
ortaya çıkarılan anıtsal kalıntıların muhafaza ve restore edilmesine özen gösterilmiştir.

Ve sonunda arkeoloji deposu da onarılmış ve envantere geçirilmiştir. Hem
de çeşitli, insan eliyle yapılmış, daha önce yörede yapılan araştırmalarda lokalize edilmiştir ve yerli müzesine götürülmüştür.

1997'nin

Kazı Kampanyası

1996'da büyük Roma tapınağının (sektör B) yakınında yapılan araştırma
ya devam edilmiştir. Amaç erken Roma işgal dönemlerini aydınlatmaktı. Zaten
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daha önce yapılmış kazı çalışmaları sayesinde bu yerde Geç Hellenistik devrine ait strüktürler gün ışığına çıkarılmıştır. Materyal buluntularına ve Geç Frig
çağı'na ait seramik yanı sıra başka şeylere de rastlandığında daha eski bir yapıya da rastlanabilineceği tahmin edildi.
1997'de bu Hellenistik strüktürlerin bulunduğu bölgede araştırmalara devam edildi; böylece anlaşıldı ki çeşitli Bizans, Roma ve Geç Hellenistik devirlerin işgal dönemleri bu sektördeki eski dönemleri neredeyse tamamıyla bozmuşlar. Sadece bulunan seramik materyalin incelenmesi bölgedeki daha eski
ikametin üzerine bilgiler sağlayabilir. Geçici sonuçlar geçen senenin sonuçları
nı teyit ettiler: Geç Frig ve Hellenistik ikamet dönemi.
Farklı, yeni doldurulmuş tabakanın altında Bizans ikamet tabakasına ulaşıl
mıştır. Rastlanan strüktürler şöyle bir özlestirmeye yol açabilir: Roma duvar parçaların yanına yapılan ufak evlerin parçaları ve bunları yaparken de büyük miktarda insan eliyle yapılan eserler yeniden kullanılmış. Bulunan materyelin arasında
bir kaç, araştırma yerinde bulunan pitos, bilezik parçaları, lambalar ve saire.

Roma'ya Ait Merdiven Tiyatrosu'nun

Araştırması

Bu sene Merdiven Tiyatrosu ve daha aşağıda bulunan saçakaltılı meydan
bağlantısı daha iyi incelendi. 1996'da tiyatronun yanında olan Orta (?) Roma'ya
ait tadilatın parçaları gün ışığını görmüştür. Eski orkestra ve meydanın arasına
yeni mermerden merdivenli bir oturma yeri yapılmış. Bu sene bu strüktür tamamen ortaya çıkarıldı. Altı sıra mermerden yapılmış oturaklar dik açılı mermer
bloklardan yapılmış tesisin üzerine yapılmış. Bizans Devri'nde bu yerde bir
yerleşim mahallesi varmış, bu nedenle bir bölümün strüktürlerin duvarları sökülmüştür. 1997'de bu Bizans'a ait izler kayıt yapılmıştır, sonradan da yok edilmiştir; böylece de Roma strüktürleri mümkün olmuştur. Merdiven tiyatrosu ve
Galos Nehri arasında bulunan büyük saçakaltılı meydan arkeologlar tarafından
tekrar araştırıldı. Amaç derin bir araştırma sayesinde anıtsal kalıntıları muhafaza ve restore edebilmekti. Meydanı araştırırken büyük miktarda sütunların üzerinde bulunan ana kütüğü, süpürgelikler ve sütunlar ortaya çıkarılmıştır. çoğu
eserler yöresel kireçtaşın içinde ve sıvayla kapatıldı. Birinci bir safhada şimdi
den meydan merdivenlerin j:Jİr bölümü ortaya çıkarıldı. Nerede mümkünse küçük restoreler yapılmıştır. Orneğin sütun parçalarından birisi yeniden sütunun
tabanına yerleştirildi. Belliki meydanın restoresine devam edilirse gelecekte şa
hane bir anıtsal yapı gösterebiliriz. Bu yapı Merdiven Tiyatrosu ve saçakaltılı
bir meydanla oluşan büyük bir Roma tapınağıdır. Sonradan Merdiven Tiyatrosu
büyük Roma tapınağı ve 1995'te tapınağın kuzeydoğu tarafında bulunan
saçakaltının ortaya çıkarılan bölümü (sektör N) restore edilmiştir.

Materyal

Araştırmaları

ve Arkeoloji Deposunun ve Miizenin Hazırlanması

Kazı çalışmalarında bulunan eşyaları incelerken bu sene özellikle büyük
depolara ve sıvalara emek verilmiştir. Arkeolojik deponun yapımına devam
edilmiştir ve böylece referans kolleksiyonun büyük bir bölümü envantere
geçirilmiştir. Son olarak beyan etmek istiyoruz ki daha önceki araştırmalarda
bulunan insan eliyle yapılmış 20 kadar eserler şimdi yöresel müzeye götürülmüştür, bazen yerli köylüler az direnç göstermediler.
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ETUDE MICROSCOPIQUE DE PITHOI, MATERIAUX DE C ONSTRUCTION ET AUTRES TERRES CUITES ANTIQUES DE PESSINONTE (TURQUIE)
Paul De PAEPE*
Frank VERMEULEN

1. Introduction
Dans une etude recerıte (De Paepe & Vermeulen, 1998) nous avons montre l'importance de l'analyse petrographique des degraissants des pithoi de la
ville antique de Pessinonte pour l'identification, la classification et la restitution
du milieu de fabrication de ces cerarniques. Suite aux indications interessantes
issues de cette premiere analyse, nous avons decide d'etendre notre recherche a
un echantillonnage archeologique plus varie et d'elargir parallelement notre
champ d'investigation en soumettant une partie des objets examines microscopiquement a une analyse chimique. Quelques resultats de cette nouvelle
approche sont presentes et discutes dans le present article.
Nous examinerons tout d'abord les resultats de l'analyse chimique globale
de quelques pithoi etudies precedemment au microscope polarisant (De Paepe
& Vermeulen, op.cit.), Puis il sera question de la petrographie des degraissants
et de la composition chimique de quelques materiaux de construction (tuiles,
tuyaux d'aqueduc), supposes de fabrication locale, et de poteries variees, dont
l'origine est restee inconnue jusqu'a ce jour. Les objets que nous venons de citer
sont attribues a differentes periodes chronologiques et decrits succinctement en
annexe (voir Annexe 1).
Les donnees chimiques ayant trait aux pithoi confirment les conclusions
formulees anterieurement et facilitent dans une certaine mesure l'identification
des exemplaires importes, Elles ne permettent malheureusement pas de discriminer les vases de fabrication locale adegraissant different, L'analyse microscopique des materiaux de construction et de la cerarnique phrygienne ne laisse
pas de doute sur leur origine locale. Parmi les ceramiques du Hellenistique certaines sont pate fine. Leur etude en lames minces ne fournit pas d'information
utile pour la determination de la provenance. Neanmoins, meme a defaut
d'echantillons de reference , la composition chimique de ces artefacts permet de
les rattaeher valablement a une region productrice plus ou moins eloigrıee du
site de Pessinonte. Les ceramiques hellenistiques a pate plutôt grossiere ont
probablement ete fabriquees dans des ateliers situes aux alentours du site.

a

2. Methodologie
Deux methodes d'analyse ont ete appliquees: la microscopie en lumiere
pelarisee et la spectroscopie par absorption atomique (SAA).

*

Paul de PAEPE, Vakgroep Geologie en Bodeınkunde Laboratorium voor Mineralogie en
Micropedologie Krijgslaan, 281 B-9000 Gent /BELÇlKA
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L'examen microscopique requiert une impregnation prealable des artefacts, ainsi que la confection de lames minces d'une epaisseur de 30 microns
(Murphy, 1986; Humphries, 1992). C'est la methode par exeellence pour l'examen mineralogique et petrographique ponctuel des elements degraisssarıts des
ceramiques communes, quel que soit leur age, etat d'alteration, forme ou taille.
L'analyse chimique decrit la ceramique en terme s de concentrations de
composantes chimiques. Ces concentrations refletent a la fois la nature des
degraissants et celle du liant argileux cuit. Les principes de la SAA ont ete
decrits par Warren (1984). Toutes les analyses chimiques ont ete effectuees au
Laboratoire de Mineralogie, Petrologie et Micropedologie de l'Vniversite de
Gand; I'appareil ernploye etait un Perkin Elmer modele 2380, equipe de
brüleurs et d'un four a graphite (HGA-300). Au total, une vingtaine de constituants chimiques ont ete doses quantitativement dans chaque ceramique. Seules
les concentrations du vanadium (V) et du plomb (Pb) ont ete determinees a
I'aide du four a graphite.
La classification des echantillons a partir des donnees chimiques a ete
faite par analyse de grappes. Le resultat de ce traitement statistique est
represente sous la forme d'un diagramme arborescent (ou dendrogramme) qui
regroupe les objets examines en fonction de leur degre de sirnilarite. Chaque
echantillon est represerıte par un trait vertical a la base du diagramme.
Toutes les analyses chimiques presentees ici ont ete recalculees a 100 %
pour une perte au feu (PF) nulle. La valeur de PF de chaque echantillon est
egalement rapportee. La precisiorı des donnees chimiques a ete contrôlee constamment enlaboratoire a l'aide de I'etalon FCG, une argile cuite preparee et diffusee par l'Institut des Sciences Nucleaires de l'Universite de Gand (De Corte et
al.,1983).
3. La Composition Chimique Globale des Pithoi
La typologie petrographique des pithoi publiee par De Paepe &
Vermeulen (1998) fait mention de cinq types (A, B, C, D et E). Seuls les objets
attribues aux types D et E seraient originaires de centres de production situes en
dehors du territoire de Pessinonte. Au total sept pithoi (PS2, PS3, PS4, PS6,
PS8, psıı et PS12 ), representatifs des cinq types petrographiques, ont ete
selectionnes pour I'analyse chimique. Les resultats de cette analyse sont
reportes sur le tableau 1.
L'echantillon PS4, qui appartient au type petrographique E, se distingue
des autres pithoi par une forte teneur en Fez03 , TiO z, MnO et MgO, ainsi que par
des concentrations elevees du V, Cr, Co et Ni. Les elements cites sont souvent
İndicatifs de la presence de I'olivine ou de produits d'alteration de ce mineral.
Comme l'analyse microscopique du tesson PS4 n'a pas revele la preserıce de 1'0 livine dans le degraissant (ni sous la forme de grains isoles, ni comme constituant de debris d'une roche quelconque), nous estimons que la terre qui a servi a
fabriquer cette ceramique deriye de l'alteration de roches ultramafiques a dominance d'olivine (peridotite, etc.). De telles roches sont assez repandues dans la
plupart des complexes ophiolitiques distribues a travers le monde, y compris
ceux de la Turquie (Brinkmann, 1976), oü ils sont associes a des formations
gabbroıques, des laves basaltiques en coussins et des sediments siliceux (radio367

larites, etc.). Des fragments de roches intrusives et volcaniques de composition
basique, ainsi que de roches sedimentaires siliceuses font d'ailleurs partie du
degraissant de PS4. Le chimisme de PS4 corrobore par corısequent l'hypothese
que le vase sous etude provient d'une region productrice, distante du site, oü
affleurent des roches de type ophiolitique. A defaut de cerarniques de reference,
il n'est toutefois pas possible d'aboutir a une localisation plus precise de l'atelier
producteur de la ceramique du type petrographique E.
PS3 est representatif du type petrographique D. il est esraeterise par des
taux assez eleves de KıO, Rb et Sr. Ces particularites chimiques s'expliquent
facilement par I'abondance des elements d'origine volcanique dans le degraissant. En effet, cette ceramique contient de nombreux cristaux isoleser fragments
lithiques provenant de la desagregation de laves acides et intetmediaires
soupçorınees riches en alcalins.
La composition chimique des pithoi des types petrographiques A (PS6,
PS12), B (Po l l ) et C (PS2, PS8) varie surtout au niveau des pourcentages en
silice, SiO ı , et chaux, CaO. Ceci est a mettre en relation avec la teneur en quartz
et en calcite de ces ceramiques. D'apres les observations microscopiques, la calcite est assez abondante dans le fond de pate de certains tessons tandis qu'elle
n'apparait qu'en quantitie infime dans d'autres.
Pour apprecier le degre de ressemblance des pithoi a partir des donnees
chimiques, nous avons eu recours a l'analyse des grappes. La figure 1 est un
diagramme representatif de l'analyse de grappes des sept pithoi selectionnes
pour cette etude. Elle est basee sur les concentrations de quatre elernents
majeurs (Fe, Ti, Mg, K) et quatre elernents traces (Cu, Ni, Pb, Rb). Le choix de
ces elements tient compte des particularites chimiques des ceramiques d'importation (Ies types petrographiques D et E). Le dendrogramme montre une repartition des echantillons en trois groupes. Ceux-ci correspondent respectivement
aux deux types de cerarnique d'importation (PS3 et PS4) et aux productions
locales. Toutes les tentatives que nous avons entrepris dans le but de differerıci
er les productions locales a degraissant micaschisteux (type petrographique A),
granito-gneissique (type petrographique B) et granitique (type petrographique
c) en utilisant l'analyse de grappes ont echoue, Ceci n'a evidemment rien de
surprenant. La composition mineralogique du degraissant des pithoi attribues
aux types petrographiqes A, B et C est en effet assez semblable, quoique la
nature des fragments lithiques soit cornpleternent differerıte du point de vue de
la genesc et de la nomenclature.
4. Les Materiaux de Construction

Deux fragments d'un tuyau d'aqueduc (PS 15, PS 16) en terre cuite et trois
tuiles (PSl7, PS18, PS19) ont ete etudies en lames minces. Les echantillons
PS 16 et PS 19 ont un degraissant riche en elernents micaschisteux et en paillettes
de mica. Les debris de micaschiste sont particulierernent abondants et grossiers
dans la tuile PS 19, leur diametre pouvant atteindre 1,2 cm. Ces deux objets se
rangent done dans le type petrographique A, comme il a ete defini par De Paepe
& Vermeulen (1998). Seull'echantillon PS 16 contient beaucoup de nodules calcaires, dont certains sont aisernent detectables al'oeil nu.
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PSI5, PS17 et PSIS sont abondamment degraisses avec des elernents
granitiques (le type petrographique C). Le granite est myrmekitique et riche en
microeline (PSI5, PSI?). Quelques plagioelases sodiques sont saussuritises,
Les debris granitiques s'accompagnent de fragments metamorphiques micaces
(essentiellement du micaschiste ıl muscovite et biotite). La teneur en calcite,
nodules calcaires et fragments de marbre, varie d'un echantillon ıl l'autre. PSIS,
qui est un fragment d'une tuile plate ıl deux rebords, est remarquable par la
presence de quelques fragments de coquilles. il s'agirait de restes d'Ostracodes
d'eau douce (lDe Coninck, comm.pers.).
Seuls deux fragments de materiaux de construction ıl degraissant granitique dominant ont ete analyses chimiquement (TabIeau: 1).

5. La Ceramique Phrygienne ('Phrygian grey')(Pigures: 2,3)
Les trois tessons examines au microscope polarisant (PS20, PS2I, PS22)
ont un degraissarıt qui consiste essentiellement en grains mineraux. La dominance du quartz et du mica (muscovite et biotite brune) est tres nette. Ces deux
constituants principaux sont associes ıl du plagioelase, du microeline, des grains
opaques, de la calcite, de la chlorite, de la hornblende brune et verte, du sphene ,
de l'epidote, du grenat incolore et de la tourmaline. La taille moyenne des grains
mineraux est estimee ıl 0,1-0,2 mm; les grains les plus grossiers ont un diametre
qui ne depasse guere O,S mm. Les debris de roches sont plutôt rares. lls sont
rnicaschisteux, granitiques ou calcaires. Le fond de pate des trois ceramiques
phrygiennes contient une proportion variable de carbonates.
Les echantillorıs PS20 et PS21 renferment un nombre consequent de
coquilles ıl squelette calcaire fin. La resemblance avec les debris organiques
presents dans le vase PSIS est frappante. il est don c logique de les attribuer
egalement ıl des Ostracodes d'eau douce.
Deux tessons (PS20, PS2I) ont ete arıalyses chimiquement, Leur composition est assez semblable (TabIeau: 1).

6. La Ceramique Hellenistique
Les ceramiques PS23 , PS24, PS25 et PS26 sont ıl pate fine. La premiere,
qui fait parti e de la paroi d'une terre sigillee (ESA ?), a un fond de pate tres riche
en carbonates. Les elements degraissants sont rares et se composent exelusivement de minuseules grains de calcite, de mineraux opaques et de hornblende
oxydee. L'echantillon PS24 est un fragment d'une assiette imitant la ceramique
verrıissee. il a un fond de pate assez pauvre en carbonates. Le diametre des elements degraissants est generalement compris entre 30 et SO microns. Dans de
rares cas, les inelusions non plastiques sont un sable tres fin. Le degraissant est
constitue de quartz, feldspaths et mica blanc en paillettes extrôrnement fines. Du
point de vue de la composition mineralogique, de l'abondance et de la taille des
elernents degraissants, PS25 est assez proche de I'echantillon PS24. Le fond de
pate de PS25 est neanmoins beaucoup plus carbonate. Une meme remarque
peut ôtre formulee ıl propos du tesson PS26. Mis ıl part le quartz, le mica et les
mineraux opaques, PS26 contient egalement de la hornblende brune et de
minuseules tests de fossiles. Son fond de pate est carbonate.
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Le tableau 1 montre que les quatre vases a pate fine du Hellenistique
tardif que nous venons de decrire sont tre s riches en chaux (CaO) et pauvres en
silice (SiOı). La teneur en magnesium va de 3,81 a 9,28%. il est probable que
l'echantillon PS23, dont la teneur en MgO est de 9,28%, contient de la dolomite
dans son fond de pate. Dans un diagramme de repartition SiOı-CaO (Figure: 4)
les quatre vases decrits ci-dessus se regroupent dans la partie superieure gauche
du diagramme, loin des autres objets analyses,
La phase degraissante de la ceramique PS27 est issue d'un contexte granitique. Les mineraux isoles les plus abondants sont le quartz, le feldspath albite,
l'orthose et la hornblende verte. lls sont associes a une quantite moindre de
mineraux opaques, de calcite, d'epidote, de muscovite et de biotite, et a des
traces de zircon et de sphene. La hornblende est souvent oxydee, ce qui se
traduit par une couleur brunare ou rouge brun. La taille moyenne des grains
mirıeraux est de 0,2 a 0,3 mm; leur diametre depasse rarement 0,8 mm. Les
fragments lithiques sont toujours granitiques et se composent essentiellement
de quartz, albite, orthose, microcline et/ou hormblende verte. Leur taille maximale est d'environ 2 mm. Beaucoup de feldspaths du granite montrent de fins
vermicules de quartz a disposition buissonnante (myrmekite),
Les elemerıts degraissants du tesson PS28 proviennent d'un terrain micaschisteux. Les rnineraux isoles consistent principalement en grains de quartz et en
paillettes tres fines de micas muscovites et biotites brunes. Le quartz et le mica
sont presents dans des proportions equivalentes. lls sont accompagnes de grains
opaques, de hornblende brune, d'epidote, de tourmaline et de plagioclase. Les
fragments micaschisteux sont nombreux, non calibres et de forme plus ou moins
allongee. Leur taille maximale est de 2,5 mm. Le tesson renferme egalement des
traces de gneiss. Son fond de pate est depourvu de calcite. La composition chimique de PS28 figure egalement dans le tableau 1. Sa richesse en silice et la concentration basse de la chaux ternoignent de la presence de nombreux grains de
quartz et de l'absence de carbonates dans le degraissant et dans le fond de pate,

7. Attributions d'origine
Les donnees chimiques se rapportant aux pithoi confirment ce qui a deja ete
ecrit a propos de la provenance de ces ceramiques (De Paepe & Vermeulen, 1998).
L'origine des rnateriaux de construction (PS 15 a PS 19) est dairement
attestee par leur degraissant, il s'agit incontestablement de productions locales.
Les elernents non plastiques pris dans la ceramique dite Phrygian grey (PS20 a
PS22) rappellent egalernent la lithologie des environs de Pessinonte et de ce fait
il semble improbable qu'elle ait ete apportee d'une region eloignee du site. Les
objets du Hellenistique tardif a pate fine orange, orange dair, gris ou beige
(PS23 aPS26), se distinguent par la banalite de la composition de leur degraissant. Cornpares aux autres artefacts etudies ici, ils sont tres riches en chaux et
magrıesium, suggerant une incornpatibilte avec les productions locales. Les
vases du Hellenistique tardif en ceramique commune (PS27, PS28) sont tres
differents de ceux a pate fine, non seulement en ce qui concerne la nature du
degraissant mais egalement au niveau de la composition chimique globale.
Comme les elernents degraissants procedent dı un ensemble de roches micaschisteuses et granitiques, ces objets derivent certainement dıateliers situes dans
les environs immediats de Pessinonte.
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La figure S montre une classificatian de tous les tessons analyses par voie
chimique dans le cadre de ce travail. Elle est basee sur les concentrations de
quelques principaux constituants de la ceramique (Fe, Ti, Mn, Ca, Mg, K), ainsi
que sur celles de quatre elôments traces (Cr, Cu, Ni et Rb). Le regroupement des
ceramiques faites dans la region de Pessinonte et de celles procedant de zones
geographiques plus ou moins eloignees de ce site est spectaculaire. Toutefois, il
defaut de ceramiques de reference, une delimitation plus precise des ateliers de

produetion ne peut etre

envısagee

dans l'etat acıuel de notre recherche.

8. Conclusions

L'utilisation conjointedu microscope polarisant et de I'analyse chimique
globale permet de resoudre le probleme de l'identification, de la classification
et de la provenance de certains types de ceramiques mises au jour sur le site de
Pessinonte. L'analyse microscopique est particulierement valable dans le cas
des terres cuites ü pate grossiere, tandis que l'analyse chiınique globale est
indispensable pour I'examen des objets il pfite fine. Une determination plus preelse de l'origine des produits d'importation ne pourra malheureuseınent se faire
saos la m/se il disposition de materiaux de reterence.
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AKNEXE
Descriptio» archcologique sornmatre des echantillons de ferre cuite el de cerarnique
ccttc ôtude"

seıecüonnes

pour

i. Maienaux de construction
"'St5 (AR5717) Fragınent de paroi d'un tuyau d'aqueduc en tcrre cuiıc, pilte rouge, dôgraissc avec des
grains de quartz, engobe blarıc sur les parois. Romarn (probablement ler siccie) Provcnanccprospection en surface dans le nord du territoire antiquc (Inv.Prosp.Aquaduct I),

La description des pilhoi se trouvc dans une publication
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arıtôrieure

(De Pacpe & vcrmeulcn, 1998)

PS16 (AR5718) Fragment de paroi d'un tuyau d'aqueduc mince en terre cuite, pate brune, noyau gris,
degraisse avec des fragments de pierre calcaire. Romain (probablement debut ler siecle).
Provenance: secteur nord de la ville romaine, couche de stabilisation (Inv.Kl-60-V-13).
PSL7 (AR5719) Fragment d'une tuile plate ii. deux rebords, pate brune, degraisse avec du gravier.
Hellenistique precoce (Ille siecle avant J.C). Provenance: secteur de la basilique byzantine, fosse
ii. dechets (Inv.Ll-37).
PS 18 (AR5720) Fragment d'une tuile plate ii. deux rebords, püte brune, degraisse avec du quartz. Romain
(Ille siecle). Provenance: secteur nord de la ville romaine, foyer (Inv.KI-15-3/4).
PS19 (AR5721) Fragment d'une tuile plate et simple, pate brun Cıair, degraisse au mica. Byzantin
(ancien?). Provenance: ii. l'est du secteur du temple, fosse recente (Inv.Pl-I).

2.Poterie
PS20 (AR5722) Fragment de paroi de ceramique tournce (Phrygian grey), pate grise, dcgraisse au mica
fin. Phrygien tardif (vers 400 avant J .-C) Provenance: secteur du temple, fosse ii.dechets (Inv.B5a25).
PS21 (AR5723) Fragment de paroi de ceramique tourneo (Phrygian grey), pate grise, degraisse au mica
fin, parois poJies. Phrygien tardif (vers 400 avant J.-C). Provenance: secteur du temple, fosse ii.
dechets (lnv.B5a-25)
PS22 (AR5724) Fragment de paroi de ceramique non tourrıee, pate grise, degraisse au mica. Phrygien
tardif (vers 400 avant J.-C). Provenance: secteur du temple, fosse ii. dechets (Inv.B5a-25).
PS23 (AR5725) Fragment de paroi de Eastern Sigillata A (?), pate fine orange clair, degraissarıts non visibles il l'oeil nu, engobe rouge orange brillant. Hellerıistique tardif (prerniere moitie du ler sicele
avant J.-C). Provenance: secteur de la basilique byzantine, couche d'occupation (lnv.LI-40-4).
PS24 (AR5726) Fragment de paroi d'une assiette imitant la ceramique vernissee , pate fine orange, degraissants non visibles ii. l'oeil nu, engobe noir mate ii.l'interieur, Hellenistique tardif (premiere rnoitie
du ler siecle avant J.-C). Provenance: secteur de la basilique byzantine, couche d'occupation
(lnv.LI-40-4).PS25(AR5727) Fragment de paroi d'une assiette imitant la ceramique vemissee , pate
grise, parois bien polies, degraisse au mica fin. Hellenistique tardif (prerniere moitie du ler siecle
avant .L-C). Provenance: secteur de la basilique byzantine, couche d'occupatiöon (Inv. Ll-40-4).
PS26 (AR5728) Fragment de paroi d'une cruche en ceramique commune, pate beige, degraisse au mica.
Hellenistique tardif (premiere moitie du ler siecle avant J .-C). Provenance: secteur de la basilique
byzantine, couche d'occupation (lnv.Ll-40-4).
PS27 (AR5729) Fragment de bord d'un pot ii. provision (?) en ceramique commune, pate orange, engobe
rouge ii. l'exterieur, degraissse grossiercment au quartz et au mica, parois lissees, Hellerıistique
tardif (premiere moitie du ler siecle avant l.-C.). Provenance: secteur de la basilique byzantine,
couche d'occupation (lnv.Ll-40-4).
PS28 (AR5730) Fragment de bord d'une casserole en ceramique commune, pate grise, degraisse au quartz
fin. Hellenistique tardif (premiere moitie du ler sicele avant J .-C). Provenance: secteur de la
basilique byzantine, couche d'occupation (lnv.Ll-40-4).
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Tableau 1 (suitel: Composition chimique t de ceramiques du site de Pessinonte (Turquie)
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Illustrations 1: Tranchee B6A
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lIlustrations 2: Tranchee B6B

lIlustrations 3: Bracelet byzantin
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Illustrations 4.: Le nouvel escalier (severien)

Illustrations 5. Agora et tMatre il escaliers
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IlIustrations 6: Tombe en face de I'acropole

IlIustrations 7.: Tombe it la necropola A
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1997 EXCAVATIONS AND RESEARCH AT
ELAIUSSA SEBASTE, TURKEY
Eugenia Equini SCHNEIDER*

The third mission of excavations and research at Elaiussa Sebaste took
place during the months of August and September 19971 • During the 1997 campaign the topographic survey of the visible architectural structures, needed for
the exhaustive mapping of the urban area, was completed, and the first direct
measurements of the individual monuments (theatre, agora complex, island basilica) investigated were carried out.
Exeavation Activities
Exeavation concentrated on two areas of the vast public quarter that extends westwards from the present-day Mersin-Silifke coastal road (Fig. 1).
The Theatre (Figs. 2, 3)
Exeavation of the theatre continued in the 1997 season. The agreed expropriation of all the lemon and other trees that illegally occupied the archaeological area was carried out, and the trees were removed. This permitted the full
exeavation of the western part of the summa cavea, investigation of the ima cavea, reaching, at the end of the campaign, the level of the orchestra. The complete uncovering of the western and central sections of the upper diazoma revealed the presence of rooms that date to a time after the buiIding was constructed, when the theatre had already been partially despoiled (Fig. 4). There are at
least ten adjoining rooms, set off by walls made of small blocks covered with a
layer of plastern, the function of which is still being studied. In the eastern see*
(i)

Prof.Dr. Eugenia Equini SCHNEIDER, Dipartimento di Scienze Storiche, Archeologiche e
Antropologiche dell'Antichita di Roma "La Sapienza" -Piazzale A. Moro, 5 - 1- 00185 ROMA
As in previous years the work has been carried out on behalf of the University of Rome "La
Sapaienza", of the CNR and the Ministry of Foreign Affairs. The 1997 campaign has been sponsored
by FIAT International and Vehbi Koç Foundation. The team consisted, besides myself, of the following partecipants: Dr. Marcello Spanu (University "La Tuscia, Viterbo); Doç. Dr. Oğuz Tekin,
University of Istanbul; Prof. Beniamino Toro, Dr. Chiara Morselli, Dr. Michele Di Filippo, Dr.
Emanuela Borgia, Adele Ferrazzoli, Cario Torri (University of Rome "La Sapienza"); Dr. Carolina
Meucci (University of Trieste); Doç. Dr. Mustafa Sayar (University of Wien); the architect Ezio
Mitchell, the designer Francesca Carboni, the restorator Hüseyin Alalı (University of İstanbul), the
students Luca Giovannetti, Zafer Sitti, Ozgür Ağca, Muharrem Oral, Mine Yorzan, Zübeyde
Karaman, Demet Sakkallıoğlu, Nalan Fırat, Gürkan Atıcı, Mine Kutluay. The Government representative was the archaeologist Cengiz Arslantaş.
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tion, the preservation of the upper diazoma and summa cavea is seriously
compromised by the construction of a modem terrace and latrine. The modem
structures at present block the ancient exits from this part of the building.
The investigations have, however, permitted bringing to light almost the
entire building, and the data collected during the three exeavation campaigns
(1995 to 1997) allow us to formulate the first assumptions concerrıing its structural plan.
The cavea rests, for the most part, against the southern slope of the hill to
the west of the ancient port basin: the topography, however, required the artificial construction of the wings in opus caementicium.
The foundations of the seats have been brought to light, with very scant
traces of the original revetment of the seats, which had already been systematically removed in Iate Antiquity. The seats had mostly been carved out of the natural rocky outcrop; where this was lacking (particularly in the upper cavea) the
seating area was constructed artificially of a poured concrete conglomerate
(compressed earth and gravel mixed with cement).
The summa and ima cavea were divided by the praecinctio of an average width of 2.10 m. Here were brought to light sections of a channel made of
terra-cotta pipes built after the theatre's construction.
Also the western vomitorium of the cavea, was brought to light, with the
substrate of the pavement, the base of the foundation and some moulded limestone blocks of the first two layers of the wall that must have covered the parts
of the cavea built in caementicium (Fig. 5).
Alongside and parallel to the praecinctio runs a channel cut into the rock,
which had already been almost completely brought to light during the 1996
campaign. The available elements permit identifying this as a seetion of the first
urban aqueduct, modified and adapte d to the semicircular plan of the cavea
when the theatre was built. Almost adjoining the vomitorium a structure of circular plan has been identified, earlier than the theatre; it should most probably
be considered a decantation basin or castellum aquae.
Below the praecinctio extends the ima cavea, divided into 15 tiers. These terminated in a broad surface on which rested the terminal slabs of the balteus that divided the orchestra from the spectators' area.
The area of the orchestra has not yet been investigated extensively, except
for the partial uncovering of a large accumulation of blocks and decorative arehitectural elements. In anticipation of the 1998 exeavation campaign, it was, however, decided to make small investigation to determine the floor level. it was
thus possible to uncover a smail seetion of the pavement bed with the imprints
in the mortar of the large pavonazzetto slabs, asa marble fragment found during the exeavation seems to indicate, which must have constituted the original
.decoration.
The radical plunderingof the theatre has, in fact, practically obliterated
the stairs that led from the orchestra level to the summa cavea. Some traces of
them remain only in the western seetion of the balteus and near the praecinctio.
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Of particular interest for the understanding of the various phases of occupatian and urban development of the western quarter was the discovery, in the
eastern part of the eavea, of structures in opus testaeeum belonging to an earlier building that was destroyed and concealed by the theatre's construction
(Fig. 6). One of the rooms brought to light near the eastern vomitorium has a geometrical black and white mosaic floor with an overall hexagonal design and a
frame of a single wave pattern. The mosaic is relatively well preserved, but it
needed of a first urgent intervention of consolidation- (Fig. 7).
The presence in other rooms of the building of suspensurae and terra-cotta heating pipes set into the walls permits us to identify this as part of a bath
complex, in operation during the first century AD.3 and put out of use when the
theatre was built, probably during the middle Empire.
The Agora and the Byzantine Complex (Figs 8,9)
The 1997 campaign alsa aimed to extend eastwards the broad level area
south-west of the theatre, partially investigated during the previous campaigns,
during which were identified the large structures belonging to a triple-naved apsed building, constructed in the Byzantine period within a Rornan monumental
complex. The removal of a modern terrace used for agriculture, which filled in
the eastern half of the area, and of a large mass of architectural fragments (column shafts, bases, and capitals, drums, lintels, corbels, etc.) has also revealed
walls and opus sectile floors of the Byzantine building, some parts of which are
peıfectly preserved. The eastern apse of the complex was identified, as well as
a huge trapezoidal hall, which probably had a service function. In the roof collapse (consisting essentially of tiles) were found a few coins dating to the reign
of the emperor Heraclius ( related to the years 61T-614 AD.) as well as many
polychrome mosaic tesserae. The overall plan of the monument and its use are
still being studied, as the whole northern seetion still covered by modern agricultural terraces has yet to be explored. Indeed, it is not clear whether it is a basilica with symmetrically opposite apses or rather, as the layout of the service
halls seems to suggest, a hospice complex connected to the basilica, which extended more eastwards and which has not yet been investigated.
The western apse, in axis with the central entrance of the ashlar masamy
wall, is almost completely razed to the foundation level. The opposite apse, better preserved in elevation, has clear traces of at least two building phases: one
of hewn blocks, and probably with broad windows separated by columns; the
second, certainly not very distant in time and related to restorations necessitated by static settling, consisted of a continuous wall of small stones ( Fig. 10).
(2)

(3)

The same decorative motif is comma on mosaic pavements in Italy fram the end of the first century
B.C. and later spreads to the eastern provinces. The earliest of all are two pavements found in the
fortress of Masada (Northern Palace and Baths Building) which have been dated to the second half
of the ıst Century B.C.: G. Foerster, Masada V, The Yigael Yadin Exeavation 1963-1965 Final
Reports, Jerusalem 1995, 140-157.
As regards the buildirıg's chronology, missing precise archaeological data, some information may be
obtained from the applied building technique as the use of the opus testaceum and the presence of
rectangular walI-pipes generalIy adopted during the Neronian age. Therefore the Baths may be hypotheticalIy dated in the second half of the ısı Century AD.
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Peıfectly preserved is the pavement, at a higher level than that of the nave, consisting of an unbroken "carpet" of opus seetile, with polychrome tiles
that form geometric motifs (Fig. 11).
The central nave has been uncovered almost entirely: in the eastem part are
preserved large pieces of a pavement of geometric stone and, more rarely, marble elements, variously arranged to form different decorative motifs (Fig. 12).
Transennas or gates, whose sockets have been found, delimited the area
in front of the eastem apse.
The side nave, elosed on the south by a wall of ashlar masonry, with reused materials, has, at the eastem end, a distinct area, probably circumscribed
by transennas, used for a particular liturgical functions. This gave onto alarge,
approximately trapezoidal space next to the apse, which occupies all the space
up to the eastem surrounding wall of the Roman-period complex.
The pavement with carpets of opus seetite, in different decorative motifs,
separated by bands of rectangular slabs, appears again in the south nave. The
south wing of the Christian complex is next to a broad area covered with slabs,
delimited by the southem wall , in ashlar masonry, of the Roman building. This
should probably be identified as the principal access to the complex.
The rich amount of opus seetite pavements that the Byzantine complex
has yielded permits us to advance the first hypotheses as to its chronology. In
fact, this characteristic type of pavement spreads throughout the entire Mediterranean basin, especially in the fifth and sixth centuries. The recurring motifs in
the Elaiussa pavements have parallels not only in the Christian buildings of nearby Korykos and in other cities of Cilicia, but also in cult complexes of Syria,
Cyprus and mainland and island Greece, and attest the wide circulation of cartoons and artisans-.
The numerous tombs identified in the central nave (four), in the westem
apse (one) and in the eastem sector of the nave side (two) must belong to a phase of the life of this complex. Theyare simple rectangular graves, formed of and
covered with large limestone slabs, sometimes mortared, which are inserted below the pavement levels. Three had already been violated; the others, intact, still
contained the skeletons of the deceased. A number of them contained multiple
burials, 14 in one case, 4 and 3 in others-dear evidence of their continuing use
(Fig. 13). No other contents were found except for alarnp, comparable to similar specimens datable to the seventh century A.D. 5 Probably belonging to the decoration of a textile or artiele of clothing is a smaIl gold plaque with relief rosette, it too found inside a burial (Fig. 14). Two funerary inscriptions have been
found, carved on monolithic slabs serving to cover and mark the tombs. The best

(4)
(5)

For the Cilician pavements: G. Hellenkemper Salies, "Kilikische Pavimente", in Eski Anadolu, 1
1991, 137 ss; comparision with Cyprus in A. Pralong, J.M. Saulnier, "La basilique chretienne du
sommet de I'acropole" , in P.Aupert (ed.), Guide de Amathonıe, Paris 1996,138, fig. 59.
Particularly with a lamp from Mersin (F.E. DAY, "Early Islamic and Christian Lamps", in Berytus,
VII, ı 942,65-79, pl. XII, i) and with a specimen of Calymnia, probably coming from the cemetery
of Pothia (D.M. Bailey, A Catalogue of the lamps in the British Museum, III, Roman Provincial
Lamps, Lond 1988, pl. 71, Q 2617).
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preserved one, datable on the basis of paleographic character to the sixth century,
gives the name of the first (?) owner of the tomb, one Johannes, "faithful and
İover of Christ", who appeals in his epitaplı to divine judgement (Fig. 15).
The comparing of the type of pavements with the recent archaeological
data that have emerged from the exeavation seem to attest that the collapse and
consequent abandonment of the building should be piaced in the severith cen-

tury.

I

The absence of the pavement level İn various parts of the basiiica has perrnitted some test trenches in depth that have brought to liglıt an articulated stratigraphie situation relative to the Roman period. A Jang stretch of wall made of
rectangular blocks should be assigned to the building phase of the large quadrangular area surrounded by perimetral walls İn ashiar masonry. This was probably the foundation of a columned portico that surrounded the uncovered central area ; within this area, and precisely in its center as well as in the axis with
the central doal' of the western wall, stands a circular structure, bui lt directly
over the polychrome mosaic brought to light during the previous campaign and
which was probably part of the foundation of a tholos (Fig. 16). To this chronological phase must be ascribed same capitals dated from the end of the 2nd or
the beginning of the 3rd Century A.D (Fig.17).
On the contrary the remains of waIJs and mosaic pavements whose presence was detected during the 1996 campaign should be assigned to an earlier
phase of the Roman building.
it is really too early to define the precise function of the buiJding İn its second phase; however the proposed plan's reconstruction may be compared either with cornmercial agorai of Hellenistic age or with the Roman macella,
whose existence is well testified İn Anataha by archaeological and epigraphical
data, particularly during the 2 nd Century A.D 6 •
Geological Survey
The geological survey conducted by the Department of Earth Sciences of
the University of Rome "La Sapienza", to identify the ancient coastline of the
city's port and determine the date it was buried, continued in 1997.
To this end some investigations were made near the mal e of the port basin area and in the centre of the basin itself on indications that emerged from the
grevimeme survey conducted during the previous campaign.
The gravimetric survey permitted identification of the existence of a principal port to the north, with a depth of approximately 7-10 rneters and the males leading from to the arıcient island (now a promontory completely attached
to the main/and). Irs filling-in must be ascribed to silicious sandy deposus and
therefore occurred later or at least contemporary to the formation of the Aeolian du ne which covers most of the island and its buildings. The gravimetric survey and the investigations also revealed the presence of a secondary sınaller
and less deep port at south-west for smail craft. The trend of the gravimetric
------~----

-

(6)

See C. de Ruyı. Macellum. Marche alimentaire des Romains, Louvain-Ia- Ncuve 1983, ss.,
(Aezanoi): 129 (Perge), 188 (Sagalassos)
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contour-lines shows that the west coastline was characterized by a beach and
the consistency of the isthmus which, aIready in Antiquity, connected the island
to the mainland.
Restoration Interventions
Christian Basilica on the Island
Extensive restoration was undertaken on the smaIl Byzantine basilica situated in the northern part of the ancient island, exeavation of which had been
completed in 1996. The opus sectile pavement of the southern nave has been
mostly reconstructed with the original fragments discovered and collected during excavatiorı, and consolidation was undertaken, accompanied by a slight raising, with ancient stones, of the surraunding waIls (Fig.18). The direct plotting
of the building has been completed: it is a regular three- naved basilica with a
central apse and the entrance in the southern side. The building work, in opus
caementicium and high quality mortar with the faces in limestone blocks, is
common to the Cilician Christian architecture. Also the finding of tesserae in
the absis collapse is comparable with the frequent presence of wall mosaics in
the churches of Cilicia". As regards the interior, it is not possible to define if the
naves were separated by columns or pilasters with arches.
At the conclusion of the campaign, the area of the agora, the basilica on
the island, and the access to the theatre were completely fenced.

(7)

St. Hill, The Early Byzantine Churches of Cilicia and lsauria, Aldershat 1996, 13.
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Fig. 3: General view of the cavea

Fig. 4: Late rooms built in the diazoma
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Fig. 5: The western vomitorium of the theatre
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Fig. 6: Plan of the Baths- complex discovered in the eastern
sector of the theatre
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Fig. 9: General view of the agora and the Byzantine building

Fig. 10: The eastern apse of the Byzantine
building
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Fig. 11: The opus sectile floor of the Byzantine eomplex

Fig. 12: Detail of the opus sectile floor
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Fig. 13: Tomb in the eastern sector of the nave side

Fig. 14: Smail gold plaque with relief rosette found
inside a buriaI of the Byzantine building
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Fig. 17: Capital of the beginning of the 3rd Century A.D. coming from the Roman
agora

Fig. 18: The mostly restored nave of the little
church on the "Island"
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THE ZEUGMA AND APAMEIA WORKS 1997
Catherine ABADIE-REYNAL*
Rifat ERGEÇ

Our 1997 campaign of excavations took place between the 24th of August
and the 17th of üetober. We worked, as usual, on both banks of the river
Bupbrates, in the Middle Eııphrates valley a part of which will disappear under
the waters of the dam which is currently under construction at Birecik and
whlch will be completed in the course of the year 1999. So, we conducted, at
the same time, excavations in Zeugma, on the right bank and in Apamea, on the
left bank.
We would like to thank the general Directorare of Monııments and
Museums for having given lls permission for excavations. We are also pleased
to mention that we had a financial support from the Birecik Construction
Consortium. We also have to express all our gratitude to Dr. Rifat Ergeç, curatar of the Museum of Gaziantep who, in all circumstances, gaye us assistance,
and to Mr. Bucak, curator of the Museum of Urfa. Finaliy, i would like to thank
Mr. Mehmet ünal of the Museum of Gaziantep whose interest for our excavations is so precious.
This year, in Zeugma, our main goal was to improve our knowledge about
the town-planning and the history of this site. For this purpase, we went on
working in sector 5 which we had begun in 1996 and we opened a new large
seeter (or sector 9) to the West in the so called "dere 2" (Fig. 1). The results
allow us to have a better idea about the way the site was organised during
Antiquity.
In the easterrımost valley (or "dere 1"), we reached deep layers and in particular, we could excavate Hellenistic buildings for which we determined 4 dif'erent phases (Fig. 2, 3)
-construction of the wall 5122 which has been built on the natural rock.
[his wall İs 1.20 m. high. Fillings dated from the beginning of the Und century
'ie against this wall;
Doç. Dr. Catherine ABADIE-REYNAL, Universile de Nantes 8, me Cannebiere 75012ParisJFRANCE
Dr. Rifat ERGEÇ, Müze Müdürü i

GAZİANTEP
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-then, during the second phase, the walls 5091 and 5132 have been built.
The wall 5122 was used as the foundation of these new walls which could also
date from the Und century BC;
-then, the wall 5091 is continued and an internal wall is built;
-finally, the walls 5157 and 5158 are erected. They constitute the southeastem angle of a new building that can be dated from the lst century BC.
We do not know yet what is the function of these buildings.
However, this exeavation gaye infarmations about the development of
Zeugma. First of all, we learnt that a great part of the site, in this area, has been
constructed with terraces. The HelIenistic layers indicate that every change consisted in digging out the fills and leaning against them new walls as can be seen
from the foundation trenches that go very deep along the walls (Fig. 4). We shall
find again this terraces in the dere 2, later on.
Moreover, this exeavation has shown that, after the Hellenistic period,
there is a gap in town planning. This gap can be seen in the same excavation, to
the East: looking for the foundation s of a Roman wal1 belonging to a villa that
has been found in the upper levels, in 1996, we saw that this wall was lying
above a thick fill and that underneath, there were several HelIenistic structures
with different directions. So, in this valley, we know, now, that the HelIenistic
structures have been covered, probably in the lst century AD by a thick layer
and that, above, Roman buildings have been built, without any correspondence
with the Hellenistic ones.
Finally, thanks to this excavation, we learnt that in this area, the first settlement dates from the und century BC. So, it seems that at this time, the city
grew and settled in new places such as this small valley. Such a development in
the Und century can, maybe, be linked with the history of the site opposite, on
the left bank, as we shall see later.
The sector 9, in the dere 2 has drawn our attention because it is situated
at the foot of Karatepe that we consider as the acropolis from which the city
developped. Moreover, on the ground, a lot of structures could be seen and the
topography of the place seemed favourable for the settlement of important
buildings.Unfortunately, it was not possible to conduct extensive excavations
since we could not cut any pistacchio tree to cIear out the place. However, the
results of these trenches are interesting. To sum up, three main occupation phas
es have been determined.
First of all, the remains of the protobyzantine period are numerous (Fig. 5)
They seem to belong to several houses. The walls of these houses are not al
built in the same way but they present some similarities: their width is ofteı
imposed by reused blocks which level the top of the walls. The interstice
between the stones are obturated by spIinters ar fragments of tiles. Most eleva
tions were made out of earthen bricks that we found in quantity in the demoli
tion layers of these houses. Most of the walls are directly built upon the pave
ment of the Roman square which constitutes the second phase and which i
often used as floor level for these inhabitations.
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The chronology of these struetures is given by the pottery: the rare Ievels
that we found contained some Ylth century ceramics so that we think that most
of these houses have been bui lt at that time or just before. They scem to have
been uscd until the VIIlth century AD.
The second phase is constitutcd by a large pavement, generally in a good
state of conservation (Fig. 5). it is, at least, since wc did not yet find its wcstcrn
and outhem limits, 30 m. wide and 40 ın. long. This pavement is Iying upon a
very thick and hard fill which eontained fragınents of pottery of the Ist century
AD. So it secms possiblc to consider that this datatian can be given to the COl1struction of this terrace which is probably an important square in the heart of
the Roman city: it must have been surrounded by public buildings that we hope
to discover this year.
The fill and the pavcmcnt formed a huge terrace that covered numerous
ancient walls wuich had bccn systcmatically lcvellcd. So, once again, the
ancicnt buildings , mostly Hcllenistic although wc could not yet explore theın,
were hidden by a new town-planning. So it sccms confirmed that the Ist century AD saw very large changes in the town planning of Zeııgma, in this valley as
in the dere 1.
lindcr this pavement, in a disturbed area, wc uncovered a quadrangular
man-hale (Fig. 6) which goes down to an impressive sewer (Fig. 7): in some
places, ıt is more than 3.50 m. high. We could follow it on qııite a long distance
(about 100 m.) and it goes on after a small collapse that we could not elear out.
The walls are made out of large well-built stones with very prccise jointings.
One can flnd man-holes every 12 m. The chronalogy of this construction is not
yet established , but the way the stones are cut could reeall the Hellenistic period. Moreover, the sewer goes under the pavement we have spoken about, so that
the pavement shuts up all the ınan-hal es. So, it is clear that the sewer has heen
bui!t before the pavement. But it was still used during thc Roman period as wc
can see from some repairs such as a brick-arch (Fig. 8). Inside the sewer, we
have found a fragmentary statuc, in white marble , which represents probably a
philosopher or an orator, according to a well-known Hellenistic and Roman
rype (Fig. 9). The İmportance that is given, on this site, to water evacuations
sbows how much the site, from the beginning, suffered from water flowing and
erosion. Nowadays , dııc to abandonment of the site, colluvion is a very active
phenornenon and in same places, archaeological layers are under 3 rneters high
rubbish.
In addition to these works, we went on exploring aviıla which dominates,
to the East, the dere 1 in an area that is cheracterized by the continuity of occupatian from Iate Hcltenistic to Abbassid period. Morcover, since thc topograpbical plan which we had bcgıın in 1996, has becn completed, we have conductcd, in the whole area that the dam will drown, a systematic survey concerning
all the structures that can be seen on the ground (Fig. 10), in ordcr to elaborate
a map of the city.
In 1998, we shaH continue our excavations on the large square and in the
Hdlenistic levels in the dere 1 and 2. Wc shaf alsa explore thoroughly the bank
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of the river as we had begun in 1996 to try to determine the crossing place of
the river. Finally, we shall work in the Bahçe Dere (Fig. 1) which could be,
according to us, the main access to the city.
We also worked on the left bank of the river, on the site of Apameia. As
we did in 1996, we began by conducting a survey. This year, we employed more
sophisticated methods, using, in particular, a Cesium magnetometer. The results
have been spectacular: in three weeks, we could draw a precise plan of the settlement (Fig. 11-12).
First of all, our knowledge of the Northern part of the wall is getting better thanks to the discovery of two new gates. To the South (Fig. 13), we are now
sure that the Southern wall follows the bank of the river. But, in this part of the
waIl, we found some Iate reconstructions, linked with some sporadic Iate occupation that we could find in this area and date from the Vth or VIth century. A
pecular structure has been unearthed in conjoncture with this city waIl: 2 sets of
headers are associated with long orthognal stones situated inside the walL.
Those blocks are perfectly flat so that they could constitute a circulation leveL.
it might be a gate (Fig. 14).
The image obtained thanks to magnetic survey has revealed that the city
had an elaborated plan; more precisely, it is a regular orthogonal plan. The
whole space inside the city waIls seems to be divided into insulae which are 108
ın long and 38 m. wide: theyare rather long as in most of the Middle-East
HelIenistic foundations. The fact that some insulae have buildings while others
are empty can, maybe, be explained by the short period of occupation of the
site. The directions of the streets are parallele or perpendicular to that of the
Eastern city-walls: the city plan has probably been elaborated at the same time
or after their construction.
We did asounding in one of these houses (Fig. 15). The walls we have
found are built with rubbles. The exterior wall is 1.80 m. thick; the interior wall
is a little bit thicker. We have excavated one room in which we found two pithoi
and a smaIl column. The stratigraphical layers are, once more, very poor: we
just could find one level: so, it seems that, in this part of the city, there was just
one period of use of the houses. The type of construction and the pottery lead
to think of the beginning of the IIIrd century or the beginning of the 2nd century BC.
So, the picture of the city of Apameia that we have is very interesting: we
have its state of urbanisation at the time of its creation or just after. We have,
probably for the first time, a Seleucid colony very well preserved in its earlier
state.
One may ask the question of its abandonment: why the city was so early
abandoned? Is it because its location is so easily flooded? it might be a part of
the answer. We also found in 1996 a violent destruction level near the Eastern
city-wall, which could be linked with this abandonrnent, On the other hand, we
must remember that the city of Zeugma developed more especially in the IInd
century BC: is it a cause or a consequence of the abandonment of Apameia?
Anyway, there might be a link between both evolutions. To precise this relation,
we must go on working on the phenomenon and its chronology.
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In fact, Apameia, after the end of the Ill-a or the beginning of the Ilnd century was not definitively abandoned. We found very few traces of later occupations, which seem to concentrate on the bank of the river. In paıticular, the
ancient Southern city wall which follows the bank has been used as retaining
waJl for a Late Roman house, with a geometrical mosaıc that could be dated
from the Vrh or the Vlrh century AD.
Another evidence for the occupation in this area after the abandonment of
the HelIenistic period has been given to us by a chance find that we did in the
necropolis of Apameia. This necropolis is located about 1500 m. North-East of
the village of Till Moussa. The necropolis is constituted by rock-out tornbs,
same of which had been explored by J. Wagner. But it seems that a large number of them has not yet been studied. We cleaned one of them, on which a peasant had drawn our attention, telling us that there was, inside, an arabie inscription.
This hypogeum is about 6 m. deep and 7 m. wide (Fig. 16). it has been
entireiy dug into the rock. It is composed, as the other rock-cut tombs of
Apaıneia, of several rooms. The access to the main room is marked bya door
with pilasters (Fig. 17). It is on one of these pilasters that we found the most
ancient inseription (or Inscription A). It is in Syriae. The other lnscription (or
inseription B), also in Syriae, is later. It is loeated on the left of this pilaster.
The inscription A gives the name of the architect, of the owner of the tomb
and adate. One can easily eompare the graphy with other Syriae inscriptions of
the ıst and IIrıd eenturies AD, in particular it seems very sirttilar to the inscriptions of Sumatar Harabesi dated from 165 AD. The date that Pr. Dr.
Desreumaux could read (191 AD) confirms the similarity. it is, so, the westernmost protosyriac inseription that has ever been found. It shows off that not only
in Edessa, but also on the Western border of üsrhoene, in the Roman period,
Syriae was spoken and written by people belonging to the social upper classes.
The second inscription (or inscription B) İs later. It speaks of the reuse of
the tomb, after it had been c1eaned up, by aman eal1ed Come. The formula that
has been used is a Christian one, but there is no clear Christian mark. The style
of this inscription can be eompared with that of the inseription of Kafr Lab,
which is dated from 772-773 AD. This agrees with the date mentioned in the
inscription: 1155 of the Greek Calendar, that is to say, 844-845 AD.
Both inscriptions are very important for our knowledge of the history of
üsrlıoene: arelıaeologieal researehes about it are quite a few. it is a very serious
gap that we hope to begin filling up.
In 1998, the objeetives, in Apameia, will be to exeavate some seetors of
the Hellenistic houses and to explore the bank of the river where same peeularities could be interpretated as traees of structures related to the erossing of the
river. Finally, a systernatic cleaning of the necropolis will allow us to make a
IPlan of it before it disappears.
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Fig. 1: Zeugma, Location of the different exeavation areas
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Fig. 2: Zeugma, dere 1. The Hellenistic walls.
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Fig. 3: Zeugma, dere 1. The fonr different phases of the Helienistic buildings
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Fig. 4: Zeugma, dere 1. Cross-section in the HelIenistic levels
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Fig. 5: Zeugma, dere 2, sector 9. The walls of the protobyzantine houses, standing above
the Roman pavement

Fig. 6:

Zeugına,

dere 2, sector 9. The quadrangular man-hole leading to the sewage system
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Fig. 7: Zengma, dere 2, sector 9. The sewer,
tınder the Roman pavement

Fig. 8: Zengma, dere 2, sector 9. A repair in the sewer
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Fig. 9: Zeugma, dere 2, sector 9. A fragmentary
statue found in the sewer

Fig. 10: Zeugma, a walllocated during our systematic survey
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Fig.11: Apaıneia. An image obtained
by magnetic survey. One can
see two insulae and a crossroadssewer

Fig. 12: Apameia. An image obtained by magnetic
survey. One can see a part of the city-waIls
to the North, a street leading to a tower and
houses.
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Fig. 13: Apameia. Excavations of the Southern city-walls,
along the bank of the river
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Fig. 14: Apameia. Southern city-walls, junction between the Hellenistic
polygonal wall and the reconstruction
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Fig. 15: Apameia. Exeavation of a Hellenistic house

Fig. 16: Apameia, necropolis. Plan of the rock-cut tomb found in 1997
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ROMAN MILITARY FORTS AT ZEUGMA
M.HARTMANN*
MA.SPEIDEL
RERGEÇ
In the early months of the year 2000 flooding of the Euphrates valley at
the Birecik dam will begin. Large parts of the Greco-Roman city of Zeugma, all
of neighbouring Apameia and many other sites of great historical interest will
forever be destroyed. it is our scope as a joint venture of a privately sponsored
Swiss team under the patronage of the universities of Bem and Lausanne
together with the Gaziantep Archaeological Museum to regain as mu ch archaeological and historical information as possible of ancient Zeugmas great military history under the Roman Empire. For this reason, our archaeological investigations are confined to those areas which wiII be flooded in early 2000 1 •
There are a number of good reasons to believe that Zeugma played an
important military role especially during the first three centuries A.D. One main
reason is Zeugmas location on the crossing of two major lines. The first line is
the Euphrates river which was for nearly two and a half centuries the border of
the Roman Empire. Zeugma was thus a frontier city. The second line is the
ancient highway that linked Mesopotamia with Anatolia and the Mediterranean
cost. This highway was one of the Parthians favored invasion routes (Front.,
Strat. 1, 1,6; Dio 49, 19) and crossed the Euphrates at Zeugma. Similar such
locations at Samosataand at Melitene (compare also Satala), had permanent
legionary fortresses since the reign of Vespasian. Philo of Alexandria (Legatio
ad Caium 31,207 and 34,259) and Josephus (BeII.Jud.7,1,3) clearly imply that
substantial parts of the Roman army of Syria were stationed on the banks of the
Euphrates probably since Tiberius. Furthermore, Tacitus (Ann.l2, 12,3) reports
that in 49 A.D. a Roman military camp was buillt apud Zeugma.
Since Av.Domaszewskis, R.K.McElderry3, and E.Ritterling4 , it is generally assumed that Zeugma was the permanent base of a Roman legion. Literary
*
i

2
3
4

Dr. M.HARTMANN, Müselstrasse 4 CH-5417 Untersdiggenthar, rsvtcas
MA.SPEIDEL, Müselstrasse 4 CH-5417 Untersdiggenthar,iSViçRE
R.ERGEÇ, Müze Müdürü, GAZiANTEP
Wewould like to thank Prof.Dr, Christoph B. Rüger and Mehmet Önal for their kind help.
A.v. Domaszewski, Abhandlungen zur römischen Religion (1909) 198 n.!.
R.K.McElderry, CIQ 3 (1909) 48-49
E.RitterIing, RE XII (1925) 1560, s.v. "Legio".
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and epigraphic clues led to this conclusion. Most important were perhaps the
inscriptions in the quarries of Arulis (Ehne{), only c.15 km. upstream from
Zeugma. These inscriptions show that for many decades during the second and
third century AD. soldiers of legio IV Scythica worked in the quarries of Arulis.
Recent archaeological finds have reinforced the hypothesis that Zeugma or its
surroundings were the site of a legionary fortress: a fragmentary tombstone
which mentions asoidier of legio IV Scythica, swords, a spear tip, parts of
scaled armor, numismatic evidence, and a good number of tiles with stamps of
legio IV Scythicas.
Our first step was thus to investigate the topography of the site. At first,
we were particularly interested in Zeugmas western hills where the majority of
the stamped tiles of the fourth legion had been found and where Jörg Wagner
had located the legionary fortress (Fig. 1). Although we believe this area may
have been the site of asmaller military fortress of perhaps the third century A.D.
we do not think it could have beerıthe location of Zeugmas legionary fortress,
as the flat area in this region is far too small to have accommodated an entire
legion. Moreover, this entire region is not threatened by the flooding in early
2000.
We therefore turned east, where the re is a large plain beyond the village
of Belkıs (Fig. 2). Especially theupper terrace seemed very suitable for a large
Roman military camp. We investigated that region and discovered a very distinct area covered with potsherds, fragments of tiles ete (Map: 1).
We next acquired Russian satellite photographs of the Belkıs area, taken
before the building activities at the dam construction site began. An analysis of
these photographs revealed the typical outlines of a large Roman military camp
in precisely the same area we had previously identified as the possible site of a
Roman fortress. The outlines covered an area of c. 11-12 ha. and even seemed
to indicate two superimposed fortresses (Fig. 3)
With this information at hand .we decided to begin archaeological investigations in the deseribed area, i.e. on the upper terrace of the plain to the east
of the village of Belkıs. Within this area which is located directly on the building site of the dam construction, wedug in may 1997 seven trial trenches with
a totallength of c. 650 meters. The trenches were c. 1 meter wide, between 1.8
and 2 meters deep and reached into sterile soil throughout (Map: 2).
The trenches no. 5 and 6 are situated outside the deseribed area and were
intended to provide information as to how far east archaeological traces of
Roman occupation could be observed. This seemed necessary as a team of the
Gaziantep Archaeological Museum had discovered in 1996 the remains of a
large Iate Roman bath to the east ofour field of investigations. There were, how(5)

(6)

J.Wagner, Seleukeia am Euphrat / Zeugma (1976); idem, legio 111 Scythica in Zeugma am Euphrat ,
in: Studien zu den Militargrenzen Roms II. Vortrage des 10. Internationalen Limeskongresses in der
Germania Inferior (1977) 517-539 ; D.Kennedy, Archeologica 306 (1994) 32: R.Ergeç / M.Önal,
Belkis / Zeugma Roma Hamamı ve Kompleksi Kurtarma Kazısı. VII/. Mü:« Kurtarma Kazıları
Semineri,Ankara 1997,442 fig. 22. For the history of legio IV Scythica see now M.A.speidel, Legio
IV Scythica, its movements and men. In: D.Kennedy (ed.), JRA Suppl. (forthcoming).
R.Ergeç / M.Önal, Belkıs / Zeugma Roma Hamamı ve Kompleksi Kurtarma Kazısı. VII/. Müze
Kurtarma Kazıları Semineri. Ankara 1997,419-443.
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ever, to traces of Roman occupation in this area at all. The results from the
trenches nos. 1-4 and 7 were the following:
* Two distinct phases of Roman occupation could be distinguished, the
earlier of which marks a Jonger occupation than the later.
* A ditch of the later fortress was discovered in the North end of trench
no.J (Fig. 4).
* The location and the orientation of the discovered features appeared to
be identical with the outlines visible on the Russian satellite photographs.
* Internal structures in unshaped mudbrick construction were detected
(Fig.S).

* The finds (mainly potsherds, same terra sigillata and a few coins) allow
both phases to be dated to the first half of the first century.
These results appear to justify the supposition that there were (at least)
two large (c.I 1-12 ha.) superimposed Roman military camps on the upper terrace of the plain East of the viIIage Belkıs (and hence "apud Zeugma")7. Final
proof, however, will only be gained by extensive archaeological investigations
in thet area. These are planned for 1998.

(7)

No other military srructures were observed on this plain enher by our team or by the dam conatruclors.
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Map. 1: Zeugma, the position of the dam and the area of investigations

Map. 2: Investigation-Area with position of the trenches
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Fig. 1: Zeugmas western hills

Fig. 2: Plain beyond the viIIage of Belkıs
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Fig. 3: Satellite photograph with the out lines of military camps
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Fig. 4: Ditch of the later fortress in trench 3
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Fig. 5: Unshaped mudbricks in trench
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BURGAZ ARKEOLOJİK KAZıLARı 1997 YILI
ÇALIŞMALARI

Numan TVNA*

Marmaris Müze Müdürlüğü başkanlığında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TAÇDAM adına Doç.Dr. Numan Tuna'nın bilimsel başkan olarak katılımıy
la Burgaz arkeolojik kazı ve araştırmaları 29 Temmuz-26 Eylül 1997 tarihleri
arasında gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmalarına T.C. Kültür Bakanlığı adına
Arkeolog Hüseyin Teoman, ODTU TAÇDAM uzmanları ve toplam 11 öğrenci
den oluşan heyetı ile18 işçi katılmıştır.
Burgaz kazıları 1997 yılı kampanyası için sağlanan parasal kaynağın büyük bölümü ODTU TAÇDAM Projesi kapsamında Orta Doğu Teknik Universitesi tarafından karşılanmıştır. 1997 yılında da Burgaz'da çalışma izni veren
T.C. Kültür Bakanlığı yetkililerine, kazı programının gerçekleştirilmesinde içten yardımlarını esirgemeyen Marmaris Müze Müdürü Sn. Çiğdem Morçöl'e ve
Bakanlık Temsilcimiz Sn. Hüseyin Teoman'a, çalışmalar için parasal kaynağı
sağlayan başta ODTU Rektörlüğü olmak üzere tüm kuruluşlara burada teşek
kürü bir borç biliyoruz.
1997 yılı kampanyasında, Klasik Çağ konutlarının anlaşılması amacına
yönelik olarak, iki sektörde yaklaşık 400 m2 lik bir alan kazılmıştır. 1993 yılın
dan beri çalışılan SE sektörü ve 1995 yılında arkeo-jeofizik çalışmaları sonucu
NE sektöründe belirlenen iyi korunmuş konut alanları üzerinde yoğunlaşılmıştır.
SE sektöründe, önceki yıllarda ortaya çıkarılan sokak ve konutların çevresinde genişleyerek, standart yapı adası boyutları ve konutların düzenlemesine
ilişkin sorunlara ışık tutacak çalışmalara devam edilmiştir. Ayrıca, Burgaz yerleşiminin yapı kadarını belirleyebilmek amacıyla bazı sondajlar da yapılmıştır.
1997 kazıları ilk aşamada, klasik yapı katındaki konutların arılaşılmasına
yönelik olarak eski açmalardaki kaldırılmayan bölümlerde yapılmıştır. 1993 yı-

*
(I)

Doç.Dr, Numan TUNA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarihsel Çevre Araştırma Merkezi, TAÇDAM, 06531 Ankara.
1997 yılı Burgaz Kazıları kampanyasına Doç.Dr. Numan Tuna'nın bilimsel başkanlığında, Marmaris
Müze Müdürlüğü'nu temsilen Izrnir Müze Müdürlüğü'ndenHüseyin Teoman, ODTU TAÇDAM'dan
Arş.GÖ~. Bekir Ozer, Arş.Gör. Umit Koray, Arkeolog Dilek Arslan ve Arkeolog Gamze Ozbütev ile
OD.T.U., Ege ve Istanbul üniversiteleri Arkeoloji/Mimarlık bölümlerinden i i öğrenci: Ilham Sakarya, Nadire Atıcı, Başak Ayerdem, Oya Bakacak, Müge Kılınç, Gökhan Erinç, Oya Doğaner, Senem
Alkar, M. Fatih Kıroğlu, Metehan Gültaşlı ve Sinan Burat katılmışlardır.
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lında kısmen kazılan avlulu evin (3 no.lu ev) kuzeybatı köşesi ve sokağa açılan
peristasis boşluğu, buradaki eski yıllarda bırakılmış bölümlerin kaldırılmasıyla
açığa çıkarılmıştır. Aynı evin güneyindeki avluya cepheli mekanlar, ara bölümlerin kaldırılmasıyla açıklık kazanmıştır. 3 no.lu evin kuzeydoğuda sokağa açı
lan peristasis aralığı ile bağlantılı 1 ve 2 no.lu evlerin ilişkisi SE.7.6.B ve
SE.8.6.A açmalarındaki açılmayan bölümler kaldırılarak daha iyi anlaşılmıştır

(Bkz. Resim: 1).
SE sektöründe çalışmalar 1994 yılından beri uzantısı kazılan sokağın belirlediği konut yapı adalarını tanımlayabilmekamacıyla güneybatı yönünde, buradaki yapı adasının derinliğini verecek SE.7.7.B, SE.7.7.C ve SE.6.8.B plankareleri açıldı; sokağın iki ucunda ise, yapı adaları uzunluğunun belirlenebiImesi için güneydoğu uçta SE.9.7.C, SE.10.7.D, SE.9.6.B ve SE.ıo.6.A plankareleri ile kuzeybatı uçta SE.7.4.B, SE.7.4.C ve SE.6.2.A plankareleri açıldı (Bkz.
Şekil: 1).
SE sektöründe daha önceki yıllarda yapılan sondaj sonuçlarının denetlenmesi amacıyla SE.8.7.C, SE.8.6.A ve SE.6.7.B plankarelerinde yapılan sondajlarda ulaşılabilen en alt seviyede kızıl renk killi bir dolgunun başladığı görüldü.
Killi dolgunun üzerindeki seviyelerden Klasik çağ yapı faaliyetlerinin tahrip
ettiği erken dönem yerleşimine ait Arkaik ile beraber Geometrik ve az sayıda
Proto-Geornetrik malzeme ele geçmiştir.
SE.7.7.C Açması: Geç dönem kullanım katlarına ilişkin düzlem ve tesviye dolgusunun altında Klasik çağ yapı katına ilişkin D66 , D67, D68 ve D69
duvarları ele geçti (Bkz. Resim: 2). D68 ve D67 duvar doğrultuları SE.7.7.D ve
SE.8.6.A açmalarında ele geçen Klasik çağ yapı katı parsel duvarlarının uzanı
mında kalmaktadır.

Bu duvarlar buradaki yapı adasının üçüncü parsel sınırlarını ve sokağa
açılan aralık ile ilişkili mekanı tanımlamaktadır. Bu duvarların 1.84 m. kotundan başlayan kırmızı renkte dolguya oturduğu görülmüştür; bu dolgudan ele geçen buluntular LO. 6. yüzyıl başı ve ortalarına tarihlenmektedir.

SE.7.7.B Açması: Açmanın kuzeybatısında korunmuş D70 ve D71 duvarüçüncü bir evin parsel köşesini, daha doğuda D76 duvarı buradaki avlulu
evin mekanlarından birini tanımlamaktadır (Bkz. Şekil: 2). D70 duvarı ile iliş
kili 2.42 m. ve 2.30 m. kotlarında bulunan iki ayrı taban düzlemi ile karşılaşıl
dı. D70 ve D71 duvarlarının oturduğu çakıllı düzlemin 2.05 m. de olduğu görüldü; bu tesviye dolgusunun daha alttaki kızıl renkli killi toprağın üzerinde yer
alan Arkaik kullanım evresi tahrip edilerek döşendiği anlaşılmıştır.
Kuzeydoğu kenarda ise, D76 duvarı tarafından tahrip edilmiş homojen
buluntuların ele geçtiği 2.20 m. kotundan başlayan bir düzlern ele geçmiştir.
D76 duvarı ile ilişkili kullanım dolgusunda buluntular 1.0. 5. yüzyıl ikinci yarısına aittir (Bkz. Resim: 3). D71 duvarı doğrultusunda tahrip edilmiş ve ancak
oturma düzlemini oluşturan kurn döküntüsü ile anladığımız duvar bu düzlemle
ları

ilişkili olmalıdır.

SE.6.8.B Açması: Batıda, kuzeybatı-güneydoğu ekseninde ikinci bir sokaortaya çıkarılması amacıyla SE.6.8.B plankaresi 5 x 3 m. boyutlarında açıldı.
Kuzeydoğu yönüne uzanan D80 duvarı ortaya çıkarıldı. Bu duvarın her
iki yanında iyi korunmuş Horasan ve killi düzlemler saptandı; bunlar duvar ile
ğın
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ilişkili yürüme düzlemleri olmalıdır. Duvarın euthynteria döşemesini oluşturan
çıkıntılı temel taşlarının üzerine 2.54-2.16 m. arasında çakıllı dolgunun döşen
diği, bunun altında ise temelin üzerine oturduğu kırmızı homojen toprağın baş
ladığı

görüldü.
Kuzeybatı köşede

ise 2.30 m. kotunda duvar

parçası

ele geçti. Daha de-

rinleşildiğinde, Arkaik Çağ'a tarihlediğimiz beyaz topraklı bir düzlemle karşı
Iaşıldı, Bu duvar taşlarının 2.15 m. kotunda kırmızı toprak tabakasına oturduğu
gözlendi. Kazılan alanın ortasından kuzey kenara doğru yongalı-çakıllı bir dolgu görüldü; kuzey kesitten açmanın güneybatısına yönelen ve bir duvar için hazırlanmış bir dolgu olmalıdır. Olası duvarın doğrultusu SE.7.8.D açmasındaki

kolayca görülmektedir (Bkz. Şekil: 1).
D80 duvarının kuzeydoğu-güneybatı yönelişi SE sektöründeki diğer
Klasik çağ yapı katına ait duvarların yönelişine uyum içinde olmasına karşın,
yapı adasının üçüncü bir parsel ile sonlanması beklentimiz doğrulanmamış, bir
dördüncü parselin varlığı ortaya çıkarılmıştır.
SE.7.4.C Açması: SE sektöründeki yapı adası uzunluğunun belirlenmesi
amacıyla burada önceki yıllarda kısmen açılmış sokağın kuzeybatı ucundan genişleme yapılarak, SE.7.4.C plankaresi açılmıştır. Açmanın kuzeydoğu köşesin
de 2.54 m. kotunda ortaya çıkarılan güney kenar boyunca sıvası ile korunmuş
küçük döküntü taş dizisi en son kullanım evresine aittir ve Klasik çağ yapı katları üzerine oturmaktadır.
Daha erken bir kullanım evresi olarak 5 no.lu dolgu, horasanlı yürüme
düzlemi ve onun taşlı blokaj döşemesi olan 7 no.lu dolgu daha altta ortaya çı
karılan taş döşerneli yolun üzerine oturmaktadır. Açmanın güneybatısı boyunca
kuzey batı-güneydoğu ekseninde uzanan ve D61 duvarıyla batı kenan boyunca
sınırlanan sokak döşemesi açığa çıkarılmıştır. Sokak döşemesinin doğu kenannı sınırlayan duvarın SE.8.4.A açmasında görüldüğü gibi Geç Klasik çağ tahribat evresi ile ilgili olarak söküldüğü anlaşılmıştır.
Açmanın kuzeydoğu köşesi devamında, 8.4.A açmasında derinleşildiğin
de, D29-D89 duvarları ile ilişkili Geç Klasik çağ yapı katına ait kullanım düzlemi üzerinde in situ pişirme kapları ele geçti (Bkz. Resim: 4). Açmanın kuzeybatı köşesinde D81 duvarı ile SE.8.4.A plankaresinde yapılan bir temizlik çalış
ması sırasında açığa çıkan D89 duvarı, sokağın kuzeydoğusunda kalan adanın
ikinci parsel kuzeybatı sınırının belirlenmesinde önemli ipuçları olarak görülmektedir (Bkz. Şekil: 1).
SE.7.4.B Açması: Açmanın kuzeybatı köşesinde 2.53 m. kotundan itibaren sokağı sınırlayan D61 duvarı ve bu duvara dik konumda D63 duvan ile korunmuş klasik yapılanmalar açığa çıktı. Açmanın batı yarısında D63 duvarı ile
kuzeyden, D64 duvarı ile güneyden, D61 duvarı ile de doğudan sınırlanan mekanın kullanım düzlemleri ve duvarların bir bölümü Geç Antik Dönem tahribatları ile oldukça karıştırılmıştır.
Açmayı batı ve kuzeydoğu olmak üzere ikiye bölen sokak döşemesi komşu plankarelerle birleşerek toplam 10.6 m. uzunluğa ulaşan bir görünüm kazanmıştır (Bkz. Resim: Ş):. Sokak döşemesinin içinde taşlar arasında ele geçen en
geç malzeme olarak LO. 380-360 yıllarına tarihlenen cup-cantharos parçası ile
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duvarı uzantısında olduğu
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döşemenin -SE:8:.5.B plankaresinde yapılan sondaj çalışmaları sonuçlarına
uyumlu olarak- 1.0. 4. yüzyıl ikinci çeyreğinden sonra yapılmış olduğu anlaşıl
maktadır.

SE.6.2.A Açması: SE sektörü kazılarında sokak ekseni kuzeybatı ucunda
bitimini görebilmek için daha kuzeye doğru yeni bir açma olarak,
SE.6.2.A plankaresi kazıldı.
Güneybatı bölümünde görüıen D83 duvarı, buna yaslanan D84 duvarı, ve
ilişkili düzlemlerden oluşan en son kullanım evresine ait yapılanmalar açığa
çıkmıştır. Bu yapılanma tabakası D86, D85, D88 duvarları ile tanımlanan yapı
katı üzerine gelmektedir (Bkz. Resim: 6).
Kuzeybatı kenarda kalan D88 duvarı, D86 duvarına paralelolarak uzanmaktadır; duvarlar arasında 70 cm. genişliğindeki peristasis mekanı bize, bu
sektörde iki yeni parselin daha sınırlarını tanımlamıştır.
Bu plankarede elde edilen veriler bize, sokağın daha güneydoğu da bir
noktada başka bir sokak ile kesişmesi gerektiğini göstermiştir.
SE.lO.7.D Açması: Sokağın güneydoğu ucunda genişleme çalışmaları
için açılan SE.10.7.D plankaresinden önemli sonuçlar elde edilmiştir: SE sektöründeki sokağın güneydoğuda sona ermesi ile beraber daha geniş bir yürüme
düzlemi, belki bir caddeye ait döşeme 2.29 m. seviyede açığa çıkarılmıştır.
Sokağın çakıllı yürüme düzlemine birleştiği kesimde, SE.9.6.D plankaresinde görülen D8 duvarının devamı niteliğinde sokağı sınırlayan taş bloklar ve
buna dik olarak açığa çıkarılan D62 duvarı güneybatıdaki yapı adasının 3 no.lu
parsel köşesini belirledikleri anlaşılmıştır (Bkz. Şekil: 1). Burada yerel kalker
yapıda sal taşlarından yapılmış bir döşeme görülmektedir (Bkz. Resim: 7). Bu
döşeme ile ilişkili kullanım dolgusunda çoğunluğu 1.0. 580-540 yıllarına ait
malzeme ele geçmiştir.
SE.9.7.C Açması: D62 ve D8 duvarlarının batısını ortaya çıkarmak ve
böylece 3 no.lu parselin açığa çıkmış bölümleri ile bütünlük sağlanması amacıyla hemen batı bitişiğindeki plankare kazıldı. Burada 1994 yılında kanalizasyon borusunun döşenmesi sırasında yapılan tahribatın ancak 1.0.4 . yüzyıl kullanım dolgusu üzerine kadar etkili olabildiğini sevinerek gördük (Bkz. Resim:
8). Tahribatın etkili olduğu 2.34 m. kotunda çakıllı sıkıştırılmış toprak düzlem
ve altında yer alan taşlı-çakıllı dolgular İ.Ö. 4. yüzyılortalarına tarihlenebilen
geç kullanım evreleri ile ilişkilidir.
Burada D62 ve D14 duvarlarının devamı ele geçirildi; yükseltilmiş duvar
ve ilişkili döşemelerden 3 no.lu eve ait bu mekanın en azından Klasik çağ boyunca sürekli kullanıldığı anlaşılmaktadır.
SE.9.6.B Açması: Bu açmada da güneydeki yapılanmanın bir devamı olarak özellikle güneybatı bölümde sıkıştınlrnış toprak ve çakıllı yürüme düzlemi
2.34-2.29 m. kotlarında görüldü (1.0. 4. yüzyıl 2. çeyreği). Açığa çıkarılan kanalizasyon borusunun doğusunda aç~.anın güney bölümünde SE.9.7.C açmasında görülen seramik depotuvarın (1.0. 4. yüzyıl ilk yarısı, daha çok 3. çeyreği) devamı 2.27 m. kotunda görüldü.
yapı adası
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Açmanın kuzey kenarından güneydoğu yönünde uzanan 2.09 m. kotunda
döşeme taşları ele geçti. Sokak döşemesinin güney tarafında sokağı sınırlayan duvara ait bloklar ele geçti.

caddeye ait

SE.JO.6A Açması: Sokağın güneydoğuda bitişinin daha iyi görülebilmesi
ve burada sokağı sınırlayan parsel duvarlarının açığa çıkarılması için bu plankare de kazıldı. 2.07 m. kotundan itibaren sokağın döşeme taşları açmanın
kuzeybatı köşesinde açığa çıkarılmıştır; taş döşeli düzlemin güneydoğu yönüne
eğimli olduğu görülmüştür.
Açmanın kuzeyinde kesite giren bölümde yanık toprak görülmüş, daha
orta kesimde ise 2.08 m. kotunda sıkıştırmış toprak zemin -yürüme düzlemi olması gereken- ele geçmiştir. Düzlemin kesitinde küçük taşlar ile sınırlandırılmış
kızıl renk killi oluşum bir fırın ile ilişkilidir. Sıkıştırılmış düzlemin hemen
kuzeybatı bitişiğinde kesite giren taş döşeme görülmüştür.
Taş döşemeli sokak ve buna dik konumdaki sıkıştırılmış topraklı geniş
yürüme düzlemi ile sınırlanan parsel köşesinin duvarlarla belirlenmesi için D62
duvarı uzantısında derinleşiIdi; tahrip görmüş duvara ait taşlı dolgunun kaldırıl
masıyla (Bkz. Resim: 9), düzgün ve büyük bloklardan oluşan D77 duvarına ait
euthynteria döşemesi ve buna dayanan mıcır dolgu görüldü.
NE sektöründe, önceki yıllarda ele geçen iyi korunmuş duvarlarının belirlediği dört konut parselinin bitişme köşelerinden tahmin ettiğimiz konutlar hakkında bilgilerimizi genişletmeyi amaçladık. Buna göre, NE.3.7.C plankaresi ile
ortaya çıkardığımız avlulu evin kuzeydoğu uzanışı için NE.4.8.B plankaresi ile
bu evin güneybatı bitişiğindeki evin planını anlamaya yönelik olarak NE.2.8.B,
NE.3.7.A ve NE.2.6.C plankareleri kazıldı (Bkz. Şekil: 2).
NE.4.8B Açması: 3.14 m. kotundan itibaren açmanın kuzeybatı kesiminde düzgün taş bloklarla örülü D72 ve D73 duvarları görülmeye başlandı. Her iki
duvar da kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanmaktadır (Bkz. Resim: 10).
Bu duvarlar diğer açmalarda ortaya çıkarılan benzerlerindeki gibi peristasis
oluşturmaktadır. Böylece D73 duvarı ile avlulu evin kuzeydoğu daki parsel sı
nırı belirlendi; ayrıca, D72 duvarı ile kuzeydoğu bitişikte yeni bir evin alanına
da girilmiş oldu (Bkz. Şekil: 2).
D72 duvarının kuzeyinde, kuzey kesite giren 3.05 m. kotunda büyük ve
düz taşlardan oluşan bir döşeme ele geçti. D72 duvarının altında arkaik yapı katına ait olması gereken bir duvarın blokları 2.62 m. kotunda D72 duvarının korunan uzunluğu boyunca yerleştiği saptandı. Bu seviyede, D 72 duvarı temel
taşlarının tesviye edilen Geç Arkaik çağ kullanım tabakası ile ilişkili arkaik duvar üzerine kısmen oturduğu görüldü.
NE.2 .8B. Açması: NE sektörü ikinci evinin iç düzenlemesini anlamaya
yönelik olarak kazılan bu plankarede ilk kullanım evresine ait çakıl ve yer yer
horasanlı döşeme açmanın doğu yarısında 3.53 m. kotunda ele geçti. Açmanın
batı yarısında seviye inildiğinde iyi korunmuş durumda horasan bir düzleme
3.38 m. kotunda rastlandı. Bu düzlemin kuzeyinde ise 3.46 m. kotunda kuzey
kesitten çıkarak köşe yapan D74 ve D75 duvarları ortaya çıkarıldı.
Açmanın doğu yarısında 3.42 m. kotunda biten çakıl döşemenin altında
yoğun seramikli ve küçük yuvarlak taşlı dolgu gelmiştir; Bu alan 6 no.lu dolgu
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olarak 3.21 m. kotuna kadar Jazılmıştır. Burada 40 cm. genişliğinde ocak izlerine rastlandı; çevresinde LO. 4. yüzyıl ilk yarısına tarihlenen pişirme ve mutfak kapları, çatı kiremitleri yoğun olarak ele geçti
Kuzeydoğu köşede doğu kesitten çıkıp, kuzey kesite giren 3.42 m. kotunda D78 duvarı ortaya çıkarılmıştır; NE.3.7.C açmasında ortaya çıkarılan D34
duvarının uzantısı olmalıdır (Bkz. Şekil: 2). D 78 duvarı açmanın doğu yarısını
örten çakıl döşemenin çok altında kalmaktadır; temel seviyesinde 15 ve 17
no.lu dolgu (LO. 510-490) ile ilişkili görülmektedir.
NE.3.7.A Açması: NE sektörü 2 no.lu evin anlaşılmasına yönelik olarak
kazılan plankarede 3.30 m. seviyesinde son kullanım yapı katına ait yıkıntı dolgusu ile beraber D37, D32 ve D81 duvarlarının üst sıra taşları da belirmiştir.
Burada kuzeydoğu daki açmalarda ortaya çıkarılan D37 ve D32 duvarlarının
uzantısı D32 duvarına dik gelen D81 bölme duvarı ele geçmiştir (Bkz. Şekil: 2).
D32-D37 duvarları arasındaki döküntü taşlar ve kırmızımsı dolgu toprak
kaldırıldığında horasanlı bir yürüme düzlemi ile karşılaşıldı; 1.28 m. genişlikte
ve Horasan döşeli bu koridorun 2 no.lu evin kuzeydoğusundaki ana mekanları
ile avlu arasında bağlantıyı sağladığı düşünülmektedir (Bkz. Resim: 11). D81
duvarına paralel D82 duvarı açmanın güneybatı köşesinde ele geçti. D32, D81,
082 duvarları ile belirlenen mekan evin servis kullanımlarına ait olmalıdır.
NE.2 .6.C Açması: Bu plankarede ilk olarak 3.22 m. kotunda çakıllı sıkış
tırılmış toprak düzlem ele geçmiştir. Açmanın kuzeydoğu bölümünde inilen
seviyede doğu kesitten güneybatı yönünde uzanan D32 duvarının devamı 3.15
m. kotunda görüldü. Duvarın doğu kenarını Horasanlı bir düzlem sınırlamak
tadır. Bu düzlem NE.3.7.A açmasında tanımlanan koridorun devamı gibidir.
1993 yılından beri sürdürülen Burgaz kazıları, 1997 kampanyası ile Batı
Anadolu yerleşim tarihi açısından önemli sonuçlar ortaya koymuştur:
• Burgaz'da en erken evre olarak Proto-Geometrik yerleşim izleri saptanmıştır;

• Burgaz, İ.Ö. erken 6. yüzyılda hipodamik planlama ilkelerine göre
gösteren kanıtlar bulunmaktadır;
• Arkaik kentin sokak izleri ve mülkiyet dokusuna uyumlu olarak, İ.Ö. v.
yüzyılortalarından önce Burgaz yerleşimi hipodamik ilkelere göre yeniden
kurulduğunu

kurulmuş olmalıdır;

• İ.Ö.

v. yüzyılortalarında

inşa edilen ızgara planlı yerleşim İ.Ö. Iv. yüzalanlarda revizyon görmüştür;
• Burgaz yerleşimi son kullanım tabakası İ.Ö. Iv. yüzyıl üçüncü çeyreğine
aittir. Burgaz LO. 340 sonrasında terkedilmiştir.

yıl başlarında bazı
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1997 YILI MARMARİs HİsARÖNÜ-ÇUBUCAK
KAZıLARı

Ersin. DOGER*
AKaan ŞENOL
Muğla ili, Marmaris ilçesi, Hisarönü Köyü, Çubucak Mevkii'nde, Marmaris Muzesi başkanlığında ve Prof.Dr.Ersin Doğer'in bilimsel sorumluluğun
da, Ege üniversitesi'nden Araştırma Görevlisi Ahmet Kaan Şenol, Uzman Arkeolog Gonca Cankardeş Şenol, Mersin Universitesi'nden Araştırma Görevlisi
Urnit Aydınoğlu ve 7 arkeoloji lisans öğrencisinden oluşan bir ekip tarafından
1997 yılı kurtarma kazılan gerçekleştirilmiştir. 1996 yılında ödenek sağlanama
ması nedeniyle ara verilmek zorunda kalınan kazılara, Datça-Marmaris karayolunun kuzeyinde bulunan annanlık alan içerisinde iki sektörde devam edilmiş
tir]. 1995 yılında kazı alanının tam ortasından geçerek turistik tesİslere su ulaş
tıran boru hattı nedeniyle tam olarak bitirilememiş olan z4 ve 25 olarak adlandırılan açmalarda çalışmalar sürdürülmüş ve söz konusu boruların kaldırılma
sıyla daha aşağıdaki kültür katianna ulaşmak mümkün olmuştur.
Sekiörler
24 açması
23 açmasının Im. kuzeyinde yer alan z4 açması, arazi koşulları ve ağaç
ların yoğunluğu ..nedeniyle L şeklinde kazılmıştır (Çizim: 1). Merdivenli teras
duvarının ve I.O.IILyüzyı\ın II. yarısına ait atölye çöplüklerinin devamının
praştınlmasma yönelik olan z4 açmasında karşılaşılan önemli bir sorun yüzey
toprağuun 0.40 m. altında bulunan bir su borusu hattıdır. Otellere su götüren bu
ili şebekesinin devamlı kullanılması, boruları kaldırmak ya da altını kazmak
i n 1997 kazı sezonunu beklemeyi zorunlu kılmıştır. Borunun kaldırılmasıyla
erdivenli teras duvan ve 1.0.m.yüzyılın Il.yansma ait atölye çöplüklerinin
evamının kazılabilmesi bu sezonda gerçekleştirilmiştir.
Doğu - batı yönünde uzanan boru hattının altında +4.30m. kodunda, çok
ıa~ı~a Geç Rhodos amphorası içeren 1 no. lu atık seramik tabakası kazılmıştır
Cizhn: 2). z4 ve 23 açmatarının tamamında görülen bu tabaka 20 cm. kalın-

~

Prof.Dr.H.Ersin OOGER, Ege Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi,Arkeoloji Bölümü, Bomava-İZM!R.
Ege Ijniversiresi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Bomava-IZMIR.
1997 yılı Hisarönü Hellenistik Dönem Amphora1\tölyeleri kazı, kampanyasmayapnklap maddi-maneviher uırlü destek nedeniyle Lezzet Bisküvileri, Piyafe ve lansaş şirketlerine teşekkürü bır borç
Ar,aş,Gör.A.Kaan ŞENOL,

biliriz.
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olup 66m2 alan kaplamaktadır. Bu tabakanın altında ise 3-5 cm. kalınlık
ta ince bir tabaka, açmanın tamamında görülmektedir. Rhodoslu üretici Hieroteles'in erken dönemlerine ait amphora mühürleri ve ele geçen eponym mühürleri, bu tabakanın hemen üzerinde bulunan Geç Rhodos amphoralarını içeren tabaka ile aralarında üçyüz yıllık bir zaman dilimi olması gerektiğini belgeler niteliktedir. Ancak hem iki tabaka arasında bu zaman dilimini doğrulayacak bir
kültür katı olmaması, hem de bu iki tabakanın altından Hieroteles'in üretim döneminin sonlarına tarihlenen çanak çömleğin yoğun olarak çıkması, bizi,I ve 2
no. lu tabakaları aşağıdaki şekilde yorumlamaya zorlamıştır. Buna göre, Geç
Rhodos amphoralarının üretildiği dönemde (LO.I-LS.II.yüzyıl) Hieroteles'in
atıklarından oluşan bir çöplük alanı tekrar kullanılmak zorunda kalınmış ve Romalı seramik üreticileri de bu alanı boşaltıp, atıkları kendi atık alanlarına atmış
olrrıalıdırlar. Böylece Geç Rhodos amphoralarını içeren 1 no. lu atık üretim tabakası LS .I.yüzyılm ortalarına tarihlendirilirken, 2 no'lu ince tabakada ise
1.0.III.yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlenen mühürler görülmektedir.
D7 duvarın kazılan 5.05m.lik bölümünün kuzeyi tamamiyle yıkıntı olarak
ele geçmiştir (Resim: 1). D7 duvarının olasılıkla bir selle yıkılması sonucu, duvara ait taşların güneybatı yönüne dağıldıkları görülmektedir. Oldukça dik bir
tepenin eteğinde olan atölye çöplüklerinin zaman zaman kuzeyden gelen sellerle kaplandığı 1994 ve 1995 yılı kazılarında da saptanmıştır. D7 duvarına ait taş
larının arazi üzerine dağıldığı bu tabakanın yoğun kum ve mil artığından oluş
ması, bu duvarın da +3.50 - +4m. kodunda yer alan kızıl kahve renkli, sert ve
killi topraktan oluşan ve 4 no. lu tabaka olarak adlandırılan kuzeyden gelen bir
selin altında kaldığını göstermektedir. Ancak bu durum D7 duvarının tahribinin
selle gerçekleştiğini kanıtlarnamaktadır. Bu tahrip aşağıda da anlatılacağı üzere
bir depremle de gerçekleşmiş olabilir. Diğer sektörlerdeki açmalarda da eğim
doğrultusunda kuzeyden gelen molozların oluşturduğu kızılımsı kahve renkli ve
seramik içermeyen sel tabakaları kesin olarak belirlenmiştir. z4 açmasının güneybatısını kaplayan ikinci bir sel tabakası 8 no. olarak adlandırılmaktadır
(Çizim: 3).
D7 duvarının tahrip tabakasının hemen üzerine, Z3 açmasında merdivenli duvarın iç kesimini dolduran 9 no. lu amphora çöplüğünun devamı ortaya çı
karılmıştır (Çizim: 2). Yıkılmış taşların hemen üzerinde bulunan bu tabaka, yapının tahribinden sonra alanın kullanımdan çıkması sonucu çöplüğe dönüştürül
düğünü göstermektedir. Tüm açmayı kaplayan bu tabakanın yanında 21 olaral
adlandırılan ve türdeş malzeme içermesine rağmen ayrı bir atım tabakası oldu
ğu görülen bir seviye yer almaktadır. z4 açmasında,S no. ile adlandırılan vı
1.0.IILyüzyılın II. yarısına tarihlendirilen çöplükte Hieroteles, Dionysios
Anaksilas gibi üreticilerin ve bunları tarihleyen yöneticilerin mühürlü ampho
ra kulpları ve aynı atölyelerde üretilmiş yerel günlük seramik ele geçmiştir. Bı
atık tabakasının batı sınırı ise Z5 açmasında ortaya çıkarılmıştır.
5 no. lu çöplük ve altında bulunan D7 duvarının kalıntılarını içeren 15 ne
lu tabaka kaldırıldığında, tek sırası korunan D7 duvarının kuzeye doğru devar
ettiği 1995 yılındaki kazılarda da görülmüştür (Resim: 2). Modern su borusum
nu altında kalan bölümde yapılan kazılarda en altta kalan taş sırası dışında dt
varın korunmadığı ortaya çıkarılmıştır. Bu duvarın batısında açmayı kaplaya
17 no. lu küçük taşlardan oluşturulan tabaka yapının euthyntheria seviyesi]
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sı kumdur. Açmanın güneyinde iyi korunan
olmuş bir şekilde karşımıza çıkmaktadır.

taban,

açmanın ortalarında

tahrip

Z5 Açması:
Kazılarına 1995 yılında başlanan Z5 açması, Z3 açmasının 3.50m. batı
yer almaktadır(Çizim: 1). Orman içinde bulunan arazide ağaç kesimini
minimumda tutabilmek amacıyla 3m. x 3.5m. boyutlarında kazılan alanda z4
ve Z3 açmalarında da görülen Geç Rhodosamphora parçalarını içeren 2 no. lu
tabakanın batı sınırı ortaya çıkarılmıştır. Uretici Hieroteles'in erken amphora
mühürlerinin yer aldığı bu tabaka diğer açmalara göre daha ince olup az atık seramik içermektedir. +3.60m. kodunda, sel yatağında bulunan eğimli arazinin
eteğindeki tüm sektörlerde karşımıza çıkan, molozlardan oluşmuş 3 no. lu bir
sel tabakası bulunmaktadır. Bu tabakanın altında ise, 50 cm. kalınlığında, 3 no.
lu sel tabakasının devamı olan, bol taşlı, sert bir tabaka, seramik fırınlarının yakacağını oluşturan ağaçların kesilmesi sonucu bozulan ekolojik dengenin bir
sonucunu kanıtlarcasına yer almaktadır (Çizim: 4).
sında

Z5 açmasında 4 no. lu sel tabakasının altında +3.05m. kodunda selle iliş
kili, büyük taşlardan oluşan 5 no. lu tabakanın kaldırılmasından sonra diğer açmalarda görülen ve Z3'de 9, Z4'de ise 5 olarak numaralandırılan Z5'de ise 6 no
olarak adlandırdığımız büyük çöplük tabakasına ulaşılmıştır (Çizim: 5). Uretici
Hieroteles ve Dionysos'un atıklarının birlikte ele geçtiği bu tabaka 7 no. lu az
keramikli bir tabaka tarafından kesilmesine rağmen açmanın doğu ve güneyinde yoğunlaşarak 40 cm. kalınlığa ulaşmaktadır. Bu tabakaların altında ise
+2.70m. kodunda 6 no. lu tabaka ile ilişkili olduğu düşünülen 8 no. lu tabaka
ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 5). Açmanın tamamını kaplayan bu tabaka 6 no. lu
tabaka gibi güneye doğru eğimlidir. Z4'deki 15 no. lu çöpluğün devamı
niteliğinde olan 8 no. lu tabakanın kesildiği açmanın kuzeyinde 9 no. lu az
seramik içeren bir tabaka bulunmuştur. Bu tabakanın altında ise 8 no. lu atık
seramik tabakasının kesilme nedeni olan doğu-batı düzleminde tek sıra geniş
liğinde korunan yerel taşlardan yapılmış D8 duvarı yer almaktadır (Resim: 4)
+2.40m. kodunda bulunan duvarın güneyinde 8 no. lu çöplüğün altında 10
no'lu alanda döküntü taşlardan oluşan bir moloz birikintisi ortaya çıkarılmıştır.
+2.00m. kodunda durdurulan kazılarda 8 no. lu çöplüğün açmanın güneyine
doğru devam ettiği görülmektedir (Çizim: 4).
1998 yılı kazılarında 10 no. lu tabakanın kazılmasıyla, Z3 açmasında ortaya çıkarılan merdivenli büyük yapının euthyntheria seviyesine ulaşılması
planlanmaktadır (Resim: 5).
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DEMİRCİ - SİNOP AMPHORAATÖLYELERİNİN

1997 KAZıSı
İsmail TATLICAN*
Dominique KASSAB TEZGÖR
Fuat DERELİ

de

1997 kazısı, 1994
gerçekleştirildi.

ve 1996

yıllarında yapıldığı

üzere Demirci A bölgesin-

Kazıya öğrenciler Özgür Gökdemir (İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü), Çiğdem Ozkan (Ankara Universitesi Arkeoloji Bölümü), misafir öğren
ciler Selma Tatlıcan ve Deniz Sayar (Çanakkale Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat
Tarihi Bölümü) katıldılar. Ekibe Catherine Kuzucuoğlu (Geomorfolog, CNRS),
Jean François Bernard (Mimar, IFEA) ve sigillata keramiklerini incelemek üzere Nalan Fırat (İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde Araştırma Görevlisi) iştirak ettiler. Geçen yıl olduğu gibi, Müze şoförü Fikri Kurt kazıda işçi başı olarak çalıştı.
Kazının mali desteği Fransız Dışişleri Bakanlığı Kazılar Komisyonu tarafından sağlanmış ve Sinop Müzesi 'nin ciddi katkıları yanında Ankara Kavaklı
dere Şarapları'nın önemli desteği ile tamamlanmıştır'.
Bu yılki amacımız öncelikle geçen yıl başladığımız ve şiddetli yağmurlar
nedeniyle bırakmak zorunda kaldığımız kazıyı tamamlamak ve bu bölgedeki
olası bir fırına ait son manyetik anomali kazısını yapmaktadır.

I. S 23 ve R 23 Kareleri: Fırın i ve Fırın 2 'nin Girişinin Açılması (1996
(Çizim: 1; Resim: 1)
1.1.Fırın 1
R 23 karesinde geçen yıl duvarlarının yüksekliği belirlenen küçük bir fı
rın yer almaktadır. 1,57 m. çapındaaşağı.yukarıyuvarlak forınıudur (Resim: 2).
Yalnızca ısıtma odasınınbir kısmı en fazla 48 cm. yüksekliğe kadar korunagelyılı Kazılartı

*
(i)

İsmail TATLICAN,Müze Müdürü, SİNOP
Dominique KASSAB-TEZGÖR, Consulate General ofTurkey Odos Aghiou Dimitriou 151 546 34
Thessaloniki, YUNANİSTAN
Sayın Mehmet Başrnan'a kazıya gösterdiği ilgi için teşekkür ederiz.
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miştir. Fırın, kiremit parçalarıyla yapılmış ve iç cephesi bazı bölgelerde korunan bir kil tabakası ile sıvanmıştır. Tabanı içbükeydir, açık renkli sert kil tabakası ile yapılmıştır. Ortasında yaklaşık olarak 47 cm. çapında tek bir direk yer
alır. Girişi kuzeye yönlendirilmiş ve diğer bir fırının inşası sırasında tahrip olmuştur.

Bu fırın açık tübülürler, yüksek destekler ve bir kısmı tüm olarak ele geçen ve I.S.ıv. yüzyıl sonu ile V. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen, havuç formlu
kırmızımsı hamurlu amphora parçaları ile doldurulmuştur (Resim: 3,4).
Fırının batısında bir pithos ve güneydoğusunda 4.15 m. nin üzerinde yalnız temel seviyesinde korunagelmiş olan bir duvar bulundu.
1.2 .Fırın 2 'nin Girişi
Daha sonra yapılan ve kısmen birbirine girmiş olan fırın yapısı 1996 yı
lında giriş kısmı hariç ortaya çıkartılmıştı.
Bu büyük fırının (uzunluk: 2,95 m., genişlik: 1.77 m., yükseklik: 1.40 m.)
eşiğini tabandan 20 cm. daha yüksekte yer alan volkanik bir taş (uzunluk: 66 cm.,
genişlik: 45 cm.) oluşturmaktadır. Dışarıda dikeyolarak konulmuş olan ikinci
bir volkanik taş (uzunluk: 1.24 m., yükseklik: 43 cm., genişlik: 10 cm.) ile desteklenmiştir. Bu taşlar, fırının ısısını kontrol etmek amacıyla konulmuştura.
Bu kısım eğik (oblik) olarak başlayan iki duvar ile sınırlandırılmıştır. Birincisinin temeli volkanik taşlardan yapılmış, üstü ise dere taşları ile kongIomeradan örülmüş, küçük aralıklar kiremitlerle doldurulmuştur. Dere taşlarından
yapılan bir yarım daire ile kapatılmıştır. Taban üzerinde düz taşlar ve kiremitler
ile sınırlandırılmıştır (Resim: 5). Bunun giriş kısmı en fazla 2,34 m. genişliğinde
ve 1.90 m. uzunluğunda yamuk (trapez) şekillidir. Yarım daire şeklindeki taşlar
ötede külleri n atıldığı ve odunların depolandığı bir çukura açılıyor olmalıydı.
Volkanik taşlar yarımadadan geliyor (ada taşı olarak adlandırılıyor), dere
taşları ise bölgede her yerde mevcuttur. Günümüzde ise, en yakında Demirci'nin on kilometre kadar uzağında, Kabalı'da bulunmaktadır. Bu taşlar ısıya
dayanıklı değildirler, bu nedenle iç yüzeyin bazı yerlerinde izleri bulunan kil tabakası ile kaplanmışlardır.
2. Ö 25- 27-R25 -27 Karelerinde Yer Alan Fırın
Manyetik anomali, 1994 yılında incelenen ile bu sene kazısı tamamlanan
fırın arasında yer almaktadır ve şimdiye kadar ortaya çıkartılan en büyük fırına
aittire (Çizim: 2).
ısıtma odasının (uzunluk: 3.65 m., genişlik: 2,76 m.) zemini armudi şekil
lidir. Pişirme odasının duvarları ise daha yuvarlak oluyor (Resim: 6, 7)
ısıtma odası, batıda giriş seviyesinde (yükseklik: 77 cm.) korunagelmiş
tir, duvarın üst kısmı diş şeklinde çıkıntılardan (genişlik: 20 cm.) oluşmakta,
üzerinde ızgara yer almakta, bu seviyede de kısmen korunageImiş olan pişirme
odası (en fazla yükseklik: 70 cm.) başlamaktadır. Duvarları sıvalı kırık kiremit
parçaları ve kil tabakalarından yapılmıştır.
(2)
(3)

1995 yılı kazısında da aynı sisteme rastlamıştık: Kazı Sonuçları Toplantısı 18.,2 (1996) (1997),
s.356 ve 364, Resim II.
Manyetik anomaliler haritası için, bakınız Kazı Sonuçları Toplantısı 19 (1997) (1998), Resim :1
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Taban, alışıldığı gibi, birkaç santimlik açık renk kil ile sıvalıdır. Dik açılı
iki adet 10 cm. yüksekliğe kadar korunagelmiş olan sütun (uzunluk: 1,.40 m.,
genişlik: 34 cm.) yer almaktadır.
Pişirme odası, kuzeyde, 95 cm. uzunluğunda, yüzeyi pişmiş kil ile sıvalı
olan eşik gibi, bir açıklık ile kesilmektedir. Bu kil kaplama pişirme odasında 30
cm. yükseklikte devam etmektedir. Burası pişirme odasına girilerek tabana
amphoraların yerleştirildiği bir açıklık olarak düşünülebilir mi? Yoksa fırına yapılan bir onarım mıdır?
Giriş tümüyle korunagelmiştir (Resim: 8,9). Girişteki iki adet eğimli piş
miş topraktan yapılmış destek, üzerindeki pişirme odasını taşımaktadır.
Koridor, dere taşlarından yapılmış, üst kısımlarında pek az yerde görülebilen pişmiş toprak tabakalardan oluşan, hafif eğimI e (oblik) başlayan bir duvar
ile sınırlanmıştır. Batı duvarı 1,65 m. yüksekliğinde 9 adet taş dizisinden ve doğu duvarı 1,90 m. yüksekliğinde ve 12 adet taş dizisinden kuruludur. Bunlar
1,50 m. uzunluğunda ve 38 cm. yüksekliğinde bir duvar ile bağlanmıştır. Böylece girişin yamuk (trapez) şekli S 23 karesindeki fırına göre çok daha küçüktür ve 1,53 m. uzunluğundadır. On kısmında, anlaşıldığı üzere, bir çukur yer alı
yor olmalıdır. Ayrıca, 60 cm. yüksekliğinde bir kömür tabakası görüımektedir.
Ne ısıtma odasına, ne sütunlara (düzlenmiş olmalıdırlar), ne de taban ve
destek kemerlerine ait hiç bir elemanın bulunamamış olması bize fırının istenilerek boşaltıldığını düşündürmektedir. Taban üstünde yeşilimsi küçük taşlar ve
başka katkı maddeleri ile karışık halde yaklaşık 10 cm. kalınlığında bir kil tabakasının bulunması bu firının kil süzme çukuru olarak kullanıp kullanılmadı
ğını düşündürmektedir.

Bu alanın yeniden düzenlenmesi sırasında, frrın, tübülürIer (Resim: 10),
kiremitler, yüksek destekler (Resim: 11) ve kırmızımsı hamurlu amphora parçaları, ayrıca kullanılmış olan atık malzeme, tahminen Kolkhos amphorasına ait
boyun parçası (Resim: 12), açık renk hamurlu çok nadir görülen bir tipe ait tüm
bir boyun (Resim: 13), Demirei'de üretilen açık renk hamurlu amphora gövde
parçaları (en az on parça), pithos ağız parçaları, bir sigillata parçası ve kemikler ile doldurulmuştu. Bütün bu parçalar, fırını meydana getiren elemanlar ya da
bu fırında pişen malzemeler değildirler.
Yoğun keramik ile dolu olan çöplük, kazının güneybatı sınırı boyunca
uzanmaktadır, bu alanın kullanılmadığı bir dönem olduğuna işaret eden balçık
deposu (P 25-P26) ile girişte yer alan kömür tabakasından ayrılmaktadır. Fırı
nın kil süzme çukuru olarak kullanıldığı- eğer böyle bir kullanımı olduysa- ya
da dolgu toprakla dolduğu dönemle çağdaş olmalıdır. Kırmızımsı hamurlu amphoralar çok sayıda fazla pişmiş malzeme ile birlikte çömlekçinin atık malzemelerine karışmıştır, bunların arasında kullanım keramikIeri (biri tümdür) (Resim: 14),
bazı sigillata parçaları, kandiller (Resim: 15) ve bol miktarda kemik ve deniz
kabuğu görülmektedir.
3. P 26 Karesindeki Sondaj
P26 karesinde manyetik anomalinin güneybatı yönündeilerIeyip ilerlemediğini doğrulamakiçin bir sondaj yaptık (Resim: 16).
Burada, 1 m. yüksekliğinde, üstüne oturduğu pithosun gövdesini örten, dere taşından örülmüş bir duvar ortaya çıkartıldı (Resim: 17). 1994 yılında ya da
bu yılortaya çıkartılan hiç bir duvar ile bağlantısını kurmak mümkün değildir.
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4. Alanın Yağ ve Şarap Üretilebilecek Duruma Çevrilmesi
Üç kez, yapılan araştırmalarda pres sisteminde kullanılan vidanın sabitleş
ortaya çıkarıldı. Biri 1996 kazısında-, diğeri fırının güneybatısındaki 026
(Resim: 9), üçüncüsü ise P26 karesinde yapılan sondajda bulundu (Resim: 16).
Q 26 karesindeki pres taşı, günlük seramik ve kırmızı hamurdan yapılmış
amphora parçalarından oluşan tabakanın içinde bulundu. Anılan tabaka kiremit
ve şist plakaları ile kaplıydı. Günümüzde, köylerde çatı için kullanılan bu taşlar
Boyabat yöresinden gelmektedir.
i.Ö.L yüzyıl sonunda kullanılmayabaşlayan vidalı pres bölgelere göre değişik tarihlerden itibaren bütün Akdeniz dünyasında mevcuttur>. Bu taşlar genellikle yuvarlak veya ovaldir. Diğer yandan, bu sene bulunanlar küp veya dikdörtgen şeklinde olup Güney Karadeniz'in karakteristik özelliğini taşımakta
dır6 . 1996 yılında bulunan boyu eninden büyük, köşeleri perdahlı muhtemelen
yeniden kullanılan bir taştır.
Şarap ve yağ elde etmek için aynı tiplerin kullanılmasına rağmen, Demirci' dekinde daha ziyade yağ üretimi için vidalı presin kullanıldığı varsayılabilir.
Gerçekte çeşitli kaynaklardan biliyoruz ki, antik Sinop ve bu sit alanının doğu
sunda yayılan bölge zeytinlikler bakımından zengindi (Strabon, II, 1, 15: XII,
3,12).
Birbirlerinden birkaç metre mesafedeki üç taş varlığı bunlardaki değişi
min kanıtıdır. O 26 karedeki basınç aygıtının bulunduğu, havuç şeklinde amphoraların parçalarını içeren tabaka, sitteki bu yeni faaliyetin de, LS.s. yüzyıl ilk
yarısı veya 4. yüzyıl sonunun bir terminus post quem'ini ifade ediyor. Ayrıca,
geçen yıl taşın konduğu seviyede bulunan bir sikke Phokas Dönemi 'ne ait olup
(602-610 R) bu yeni faaliyetin muhtemelen LS. 7. yüzyıla kadar uzandığını gösteriyor.
SONUÇ
1994 kazılarından bu yana gün ışığına çıkartılan altı tanesi iyi durumda
korunagelmiş olan dokuz yeni fırın, yapım şekilleri ile üretimleri arasında bir
ilişki kurma imkanı sağlamıştır.
Yerinde ne bir fırın ızgarasına ne de ızgaranın varlığını belirleyecek parçalara rastlanmadığının tespiti şaşırtıcıdır. Bunun sonucunda fırını yıkarak kil
süzme çukuru veya artık alanına çevirmek istedikleri ortaya çıkmaktadır.
Fırın elemanlarını başka fırınların yapımı veya en azından onarımı için
değerlendirildiğinive fırın duvarlarındaki bazı blokların yeniden kullanılmış olduklarını gösteriyor, Bu, Q 26 karesindeki fırının, ısıtma odasının yarı yarıya
kaybı ile izah edilebilir.
tirildiği

(4)
(5)
(6)

Loc.cit.dipnot 2, resim 2 a ve b.Bu taş şimdi Sinop Müzesi'nde muhafaza edilmektedir.
J.P.Brun, "Les innovations techniques et leurdiffusion dans les pressoirs", in La production du vin
et de 1'huile en Mediterranee, BCH Supp l. 26 (1993), s.S43-SS0.
J.G.C.Anderson, Studia Pontica i (1902), s.IS; O.Callot, O., Huileries antiwues de Syrie du Nord,
1984, s. 43-45 ve s.44 dipnot 22. Vidayı yerine yerleştirme sistemi için bakınız J.P.Brun, L'oleiculture antiwue en Provence. Les huileries du department du Var, Revııe archeologiqııe de Narbonnaise, Suppl. IS (1986), s.123, Resim: 60 B, 62 ve s.124, 6, s.178, Resim: 138, s.216, Resim: 199,
s.218, Resim: 201: R.Frankel, "Screw weights from lsrael", BCH Suppl. 26 (1993), s.108-109,
Resim: 1, 2 ve s.112, Resim: 4.
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Her kazı sonunda çok miktarda bulunan kapalı veya açık ağızlı tubuli lere
gelince, birbirlerinin üzerine yerleşik şekilde fırınların kubbelerinin yapı elemanı olarak kullanılmış olmaları muhtemeldir (Resim: 10). Bu yapı tekniği
Kuzey Afrika'da Roma Devri'nde çok iyi tanınmıştır".
Bu sorulara cevap verebilmek için gerekli olan, tübülürlerin tipolojisi
çalışması önümüzdeki çalışma döneminde gerçekleştirilecektir, aynı zamanda
Karadeniz amphoraları üzerindeki çalışmalara devam edilecek, amphoraların
detaylı tipolojisi tamamlanacak ve ticaret ağı içindeki yayılımı tespit edilecektir.

(7)

RJ .A.Wilson, "Bricks and Tiles in Roman Sicily", in A.Mc Whirr, Roman Bricks and Tiles, Studies
in Manııfacture, Distribution and Use in the Western Empire, BAR International Series 68, 1979,
s.32; N.Cuomo di Caprio, La Ceramica in Archaeologia, 1985, s.145; El.aubenheimer, Saltes
d'Aude, Un complexe de potiers gallo-ronıain: le quartier artisanal, DAF 26 (1990), s.70.
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Çizim 1: Fırın 1 ve 2'nin planı. 1997 yılında yapılan
kazıda olan nokta nokta çizgiyle ."\lelirtilmiştir
(P.Lebouteiller, J.F. Bernard ve O.GÖkdenıir)

Çizim2: Kare Q26 fırının planı
(J.F. Bernard ve O.GÖkdemir)
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Resim 1: Fırın 1 ve 2 kazılarının genel görünüşü

Resim 2: Fırın 1

Resim 3: Fırın 1 ve içinin amphora ve tübülürlerden oluşan dolgusu

Resim 4:
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Fırın

l'de
bulunan
havuç
dipli
amphora

Resim 5: Fınn 2'nin girişi

Resim 6: Fırın alanının genel görünüşü

Resim 7:

Fırının

Resim 8:

iç kısmının detayı

Giriş kısmı
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Resim 10:

Fırında
bulunmuş,

birbirine
geçirilmiş

olan tübülürler

Resim 9: Girişin doğu duvarı ve ön plandaki pres sisteminde kullanılan
vidanın sabitleştirildiği taş

Resim 11: Fırında bulunmuş olan destekler (sol taraftakinin üzerinde yazı yer alıyor:QE)

Resim 12: Fırında bulunmuş, olan tahminenKokhos
tipinde bir
amphoranın boyun

Resim 13: Fırında bulunmuş
olan beyaz tipinde
bir amphoranın boyun kısmı

kısmı
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Resim 14: Fınnın güney doğu
sundaki çöpIükte bulunangüveç

Resim 15:

Fırınm güneydoğusun

daki çöplükte bulunan kandil

Resim 16: Sondajm genel görünüşü

Resim 17: Pithos ve üstüne örülen
duvarlar
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KELENDERİs 1997 YILI KAZı ÇALIŞMALARI
Levent ZOROGLU*
Nurettin ARSLAN

İçel ili, Aydıncık ilçesinde, Kültür Bakanlığı adına yürütülmekte olan Kelenderis kazıları 14 Ağustos - 30 Eylül 1997 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş
tirı. Bu yılki çalışma programımız 1986 yılından beri sürdürdüğümüz çalışma
ların sonuçlarının toplu olarak değerlendirilmesi, kayıtların ve katalogların elden geçirilmesi ve buna bağlı olarak yayın hazırlıkları olarak saptandığı halde,
modern kentin batı bölümünde, şimdiki öğretmenevinin bitişiğindeki parsele
birbina yapımı sırasında bazı mezarların ortaya çıkması nedeniyle aksamış;çı
kan bu mezarın temizliği öncelik kazanmıştır.
Söz konusu inşaat sırasında ortaya çıkan bir oda mezarının tavanının kırıl
masıyla başlayan süreç içinde, önce mezarın üstten görülebilen bazı buluntularının mezardan çıkarılması, bir zabıtla jandarmaya teslimi gibi aşamalar, bizim
Aydıncık ilçesine intikalimizden önce gerçekleşen olaylardır. Mezarın çöken tavanı mezar odasının ve dromosun içini doldurması yüzünden, önce bunların temizliği yapıldı, daha sonra ise mezarın asıl dolgu toprağına ulaşıldı (Resim: 1).
Bu mezar dışında söz konusu alandaki yığıntı toprağın temizlenmesiyle birlikte ilk mezara ek olarak oda ve çukur tipinde iki mezar daha tespit edilmiştir.
lNumaralı Mezar (K.97.DN.l): Yukarıda da söz ettiğimiz gibi, inşaat sı
rasında ortaya çıkan mezar önceki yıllarda kentin doğu ve batı mezarlıklarında
bulunan dromoslu oda mezar tipine aittir.

Dromos
Dromos Sekisi
Stamion
Kaoak Tası
Mezar Odası

*
(I)

Uzunluk
1,80 m.
035 m.
0,55 m.

Genislik
1,10 m
11Om.
1,lOm.

Yükseklik
0,60m.
0615 m.
0,75 m.

2,40m.

2,lOm.

1,24 m.

Prof.Dr.Levent ZOROGLU, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 42079
..
Nurettin ARSLAN, Araştırma Görevlisi, Selçuk Universitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü 42079 Kampüs KONYA
Bu yılki kazımızda Kültür Bakanlığı'nı Mersin Müzesi'nden M..Ergün temsil etmiştir. Kazı heyetimizde
Doç. Dr. M. Sayar (Viyana), B. Böhlendorf (Heidelberg) ve S. U. lisans öğrencileri yer almıştır.
Kaınpüs KONYA
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Dromos dört basamaklı olup, merdivenler düzensiz ve kaba olarak işlen
Merdiven ile kapı arasındaki stamion hafif eğimlidir. Kapak taşına ait
herhangi bir parça tespit edilememiş olmakla birlikte, kapak taşının zemine
oturması için açılmış olan kanaloldukça iyi korunmuştur. Yamuk dörtgen formlu mezar odasının üst örtüsü tamamen tahrip edilmiştir. Buna rağmen gerek köşelerde korunan bölümlerden gerekse geçmiş yıllardan tanıdığımız mezarlar gibi mezar odasının tavanı kemerli bir profile sahiptir. Oda içinde zemin düzgün
değildir. Batı ve kuzey köşelere yakın bölümlerde çukurcuklar bulunmaktadır.
Mezar kuzeybatı-güneydoğu yönündedir (Plan: 1; Resim: 2,3).
Mezarın içinden, bizim olay yerine gelişimizden önce çıkarılan buluntular arasında lekythoslar ile iki adet Pers tipi ticari testi bulunmaktadır. Ancak
bunların mezardaki konumları konusunda bir bilgi elde edemedik. Mezar odasında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda odanın girişinde ve kuzey yönünde
tunç ve pişmiş toprak kaplardan oluşan diğer malzeme de ortaya çıkarılmıştır
(Plan: 2).
Mezar içindeki tunç buluntular arasında bir kepçe, bir strigilis, iki uçlu bir
kandil kase, bir yüzük ve bazı parçalar söz konusudur. Bunlar biçim olarak iyi korunmuş olmakla birlikte, fazlasıyla korozyana uğramışlardır. Strigilis ve kepçe
tek parça halinde imal edilmiş, kandil ise alt ve üst iki parçanın birbirine eklenmesiyle elde edilmiştir. Diskusun dış kenarında asmak için delikler bulunmaktadır. Kandil yakınında bulunan kemer tokası biçimli tunçtan yapılmış küçük askı
lar olasılıkla bu kandili asmak için kullanılmıştı. Iyi korunan metal buluntulardan
bir diğeri ise, oval formlu yüzük ve yarım küre formlu kasedir (Resim: 4).
miştir.

b.

Pişmiş

Toprak Buluntular

Bu başlık altında en büyük kümeyi Kelenderis'te sağlam örnekleri ilk kez
ele geçen basık karınlı lekythoslar oluşturmaktadır. Bunlar kırmızı figür tekniğinde süslenmiş olup, üzerlerinde tek başına kuğu, grifon ya da harpyden oluşan betimler vardır. Figürler gövdenin merkezine ve sola dönük olarak, bir zemin üzerine yerleştirilmiştir. Tek bir örnek üzerinde ise yatay yumurta dizisi
üzerinde iki katlı palmet demeti yapılmıştır (Resim: 5).
Diğer kaplar, siyah glazürlü ve tondosu baskı tekerlek süslü alçak kylix,
yarım astarlı testi ve sivri dipli iki ticari testidir (Bak. Katalog ve Resim: 4).
Mezarda parçalanmış ve çok küçük parçalar halinde insan kemiklerine rastlanmıştır. Ancak mezarda ceset sayısı, cinsiyeti ve yaşları konusunda bir şey söylemek oldukça güçtura.
Mezarın

Tarihlendirilmesi

Kelenderis K.97 DN 1 mezarının buluntularının hemen hemen hiç bozulmadan günümüze ulaşmış ölması en büyük şansımızı oluşturmaktadır. Daha da
önemlisi, buluntuların kolay biçimde tarihlenebilir eserler olması bir başka
şanstır. Tarihlenebilir buluntular arasında en erken armağanlar J. D. Beazley'in
(2)

Mezarın

ilk açılışını gören ve mezar hediyelerinden ilk grubu dışarı çıkaran görgü tanıklarına göre
mezarda bir yetişkin bir de çocuk olmak üzere iki iskelet bulunmaktaydı. Bu bilgiler doğrultusunda
plana isketlerin muhtemel yerleri, kemikleri n yoğunluğu da dikkate alınarak yerleştirilmiştir.
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kuğus ve Mina ressamları olarak tanımladığı eserlerle paralellik gösteren lekythoslardır. Bunların benzer örnekleri yaklaşık 425-400 yılları arasına verilmektedir-, Tondosu baskı süslü siyah astarlı Attik, ayaksız kylix de 5. yüzyılın son
çeyreğine aittirs. Metal eserler arasında, özellikle kepçes, strigilis ve yarım küre formlu kase örnekleri de belki biraz daha geç, yani yaklaşık 400-325 tarihlerine ait olmalıdır".

Sonuç olarak K.97 DN-l mezarın 5. yüzyılın son çeyreği ile 4. yüzyılın
kalan süreç içerisinde kullanıldığı söylenebilir.
Bu alandaki diğer oda mezarın (K.97 DN-2) geçmiş yıllarda açıldığı ve
içinin foseptik çukuru olarak kullanıldığı anlaşıldığından burada herhangi bir
çalışma yapılmamıştır. Bu iki mezardan başka U st ürtülü Çukur Mezar olarak
adlandırdığımız bir üçüncü mezar (K.97 DN-3) ise sadece çukuru belli olacak
durumda günümüze ulaşmıştır ve bu da diğer mezar gibi geçmişte açılmıştır.
Mezar 1,20xl ,50 m. ölçülerinde ve 0.50 cm. derinliğindedirs,
Kazı çalışmalarınınardından ele geçen buluntuların restorasyonlarıyapıl
mıştır. Ancak özellikle metal buluntuların temizliği ve korunması konusunda bir
uzmanının bulunamaması nedeniyle herhangi bir işlem yapılamadan müzeye
teslim edilmiştir".
Bu yılki Kelenderis çalışmalarımız sırasında sondaj alanımızda geçmiş
yıllarda ortaya çıkardığımız zemin mozaiğinin özellikle yan bahçeden gelen sulama suyu ile sık sık su altında kaldığını gördük. Her zaman olduğu gibi bu konuda raporumuz Bakanlığa iletilmiştir.
ilk

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

çeyreği arasında

W. W. Rudolph, Die Bauchlekythos . Ein Beitrag zur Formgeschichte der attischen Keramik des 5.
fiz. v. Chr. (1971) 65-66, XIII, Hı.
Rudolph, a.g.e. 62, XII, E2, H7.
B. A. Sparkes - L. Talcott, Black and Plain Pottery of the 6 th, 5 th and 4th Centuries B.C., Agora
XII (1970),286, PI. 22,487.
Bronz kepçeler ve tipleri konusunda bkz.: Flourentzos, "A Group of Bronze Utensils from A Private
Collection in Nicosia", RDAC 1978, 123, Fig. 1-2.
E. Gjerstad et al., SCE II (1935) 270-274, PI. 49, 8, 13,43.
Çukur mezarların plan özellikleri için daha geniş bilgi için bkz.: L. Zoroğlu, Kelenderis I. Kaynak:
lar. Kalıntılar, Buluntular (1994) 39-40 Res. 29-29.
Metal buluntuların restorasyon ve konservasyonlarının yapılması için yaptığımız girişimler bu satır
ların yazıldığı tarihlerde, müzede devir teslim olduğu gerekçesiyle sonuçsuz kalmıştır.
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TARSUS CUMHURİYET ALANI 1997
Levent ZOROGLU*
H.ADIBELLİ

Mehmet DOGAN

1997 yılı Tarsus Cumhuriyet Alanı kazıları 6 Temmuz- 30 Eylül tarihleri
yürüttildür. Bu yılki çalışmalarımız Cumhuriyet Alanı'nın karelaj sisteminin elden geçirilmesi ve yenilenmesi, antik cadde ve kazılarımız sonrasın
da ortaya çıkan kalıntıların rölövelerinin çıkarılması ve 5-6 KL plankarelerinde
ilk mimari seviyenin ortaya çıkarılması biçiminde gerçekleştirildi (Plan). Ayrı
ca, yayın çalışmasına esas olmak üzere Tarsus Müzesi 'nde saklanan geçmiş yıl
lara ait buluntuların kataloğunun hazırlanması çalışmaları da sürdürüldü.
1. KAZı ALANıNıN KARELAJININ HAZıRLANMASı VE RÖLÖVE
ÇA LIŞMALARI
1994 yılında, Cumhuriyet Alanı kazılarının başlamasından hemen sonra
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle Antalya Müzesi arkeologu
Arkeolog-TopoğrafS.Aydal'ın özverili çalışmaları ile alanın karelajı gerçekleş
tirilmişti. Geçen zaman içerisinde ortaya çıkarı yeni gelişmeler, yeni bir karelaj
sisteminin uygulanmasını gerektirdi ve Istanbul Teknik Universitesi 'nden
Dr.K.Kuzucular Cumhuriyet Alanı'nın yeni karelaj düzenini tamamladı. Bu çalışmaların ardından Prof.Dr.ZAhunbay ve Prof.Dr.M.Ahunbay başkanlığındaki
bir rölöve ekibi Batı Caddesi ve çevresindeki mimarinin rölövelerirıi, plan ve
kesitlerini çıkarma çalışmalarını yürüttüler. Bu çalışmalar çerçevesinde alandaki yapıların ve diğer kalıntıların onarım, koruma ve çevre düzenleme projeleri
için bir başlangıç yapılmış oldu.
2- ARKEOLOJİK KAZıLAR
Cumhuriyet Alanı'ndaki kalıntıların ortaya çıkarılması çalışmalarının
önemli bir parçasını oluşturan i. bölgedeki çalışmalar bu yıl da sürdürülmüştür.
arasında

*
(I)

Prof.Dr.Levent ZOROGLU, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 42079 KONYA
H. ADIBELI.oİ, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 42079 KONYA
Mehmet DAGAN, Müze Müdürü, Tarsus-If.El,
Kazılarımız 1996 yılından beri Berdan Tekstil A.Ş. tarafından desteklenmektedir. Bu katkılarından
dolayı Berdan Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Muhteşem Ekenler'e
Berdan Tarih ve Kültür Varlıklarını Koruma Vakfı Başkanı Sayın Ercan Ekenler'e, Berdan Tekstil
A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Buldurgarı'a, Berdan Vakfı Genel Sekreteri Sayın Tekin Koçak'a ayrıca, her konuda bize yardımcı olan Kaymakam SayınAli Ülger'e, Belediye Başkanı
Sayın Burhanettin Kocamaz'a ve Sayın Güner Baykal'a ekibimiz adına teşekkür ederim.
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a- 6 L Plankaresindeki Tesviye ve Derinleşme Çalışmaları
ı 996 yılı çalışmalarında, yeni karelaj sistemine göre, 6K ve 7K plankarelerinde ortaya çıkardığımız mimarinin devamını bulmak üzere 6L ve biraz daha kuzeydeki 5L plankaresinde yeni açmalara başlandı. ı 996 kazı sezonunda 2
numaralı oda olarak adlandırılan kuzeydoğudaki mekanın 6K plankaresi içinde
kalan küçük bir bölümünden başka 6L plankaresinin kuzeyinde 5.50 m. (en derin yeri), 0.50 m. (en alçak yeri) inildi. 2 numaralı odanın doğusunda bu odanın
doğu duvarına paralel ve ondan 0.15 m. kadar açıkta, bazısı iri blok taşlarla
örulmüş, 0.45 m. genişlikte ve 4.30 m. uzunlukta bir başka duvar daha ortaya
çıkartıldı. Duvarın güney ucundan itibaren ı.16 m.lik bir açıklık bulunmaktadır.
Burasının 2 numaralı odanın kuzeydoğu duvarının eşiği ile aynı ölçülerde olması dikkat çekicidir. Aslında 2 numaralı odanın kuzeydoğu duvarına bir sıra taş
tan oluşan temel tespit ettiğimiz için, burasının bu mimariye ait olduğu da kuş
kuluydu. Dolayısıyla ortaya çıkardığımız bu duvarın önceki yıllarda F duvarı
olarak adlandırdığımız ve stylobata paralelolarak uzanan duvarın her iki yanın
daki geç döneme ait odaların oluşturduğu kompleksin bir parçası değil de, bir
üst tabakaya ait bir temelolduğunu söylemek zorundayız. Zaten kazılarımız sı
rasında bu duvarın sonradan yapıldığı konusunda kuşkulanmız vardı. Böylece
bu sahte duvarın ya da daha geç döneme ait duvarın temelinin altında bir kül tabakası bulunduğundan, öyle inanıyoruz ki bu yıl açtığımız duvar, yapının asıl
kuzeydoğu duvarıdır ve bu duvarın yüksekliği yaklaşık 0.60 m.dir.
Elde ettiğimiz verilerden sonra ortaya koyacağımız sonuç şudur: Geçen
yılki raporumuzda dört odadan oluşan bu kompleksin bir yangınla son bulduğu
nu hatırlatmak isteriz. Yangının izleri olan kül ve kömür parçaları, duvarların siyahlaşmış olması gibi unsurlar, yapının tüm odalarında belli oranlarda tespit
edilmiştir. Kül kalınlığı 0.20-0.30 mJik bir tabaka oluşturmaktadır. Geçen yıl 2
numaralı odanın kuzeydoğu duvarı olarak niteleyip tanımladığımız duvarın, aslında kazılarımız öncesinde gerçekleştirilen çalışmalar sırasında yok edilen tabakanın mimarisine ait olduğunu yinelernek isteriz. Bu temeller kül üzerindeki
ortalama 0.20 m.Iik bir toprak zemine oturtulmuştur. Böylece önceki yıllardan
saptadığımız ve "1. mimari tabaka" olarak adlandırdığımız tabaka öncesinde
şimdilik "üst mimari" olarak adlandırabileceğimiz bir tabakanın varlığı da ortaya konmuştur.
2. odanın kuzeydoğu duvarının tam uzunluğu 4.60 m. kadardır. Açıklık
tan sonra güneydoğuya doğru uzanan iri blokların uzunluğu 0.65 m., genişliği
0.42 m., yüksekliği 0.25 m. dir. Bunlar F duvarının taşlarına göre daha ince ve
dardır. Buna karşılık 2 numaralı odanın kuzeydoğuya yönelen ve güneydoğuya
bakan duvarının taş ölçüleriyle hemen hemen aynıdır. Belki de sözünü ettiğimiz
bu bölme duvarı, olası stoanın dükkanıarını birbirinden ayıran bölme duvarının
ölçüleridir. Ancak bu konuda şimdilik bir şey söyleyemiyoruz. 2 numaralı odanın önündeki alanda ve 6K ile 6L plankarelerini birbirinden ayıran doğu-batı
hattının her iki yanında yaptığımız temizlik sırasında 2 numaralı odanın önündeki boşluğun kuzeydoğusunda ve kuzeydoğu duvarına bitişik olarak, taşlarla
basitçe oluşturulmuş olası bir ocak yeri tespit ettik. Kuzeydoğu uzantasında yer
alan ı.50 m.lik boşluğun doğusuna doğru taş, tuğla ve seramik parçaları ile
oluşturulan bir zemin ortaya çıktı. Zeminin düzgün olmayışı ve kaba bırakılmış
olması dikkatimizi çekmektedir ve burasının bir döşeme olması kuşku uyandır
rnaktadır.
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2 numaralı odanın kuzeydoğusundaki alanda derinleşmeyi iki farklı seviyede sürdürdük. Bunlardan 6K plankaresi içinde kalan kısımda kuzey-batı yönlü duvarın batıya doğru olan uzantısında, 1996 kazı sezonunda açtığımız kuzeybatı duvarına bağlanan bölümde 1.05 m. uzunlukta basit bir duvan olan kanal
ortaya çıktı. Bu kanal basit tuğlalarla örülrnüş, önceki yıllarda 2 numaralı odanın
kuzey köşesinde ortaya çıkardığımız kuyu ile bağlantısı olmalıdır. Burada ayrı
ca duvarları küçük taşlarla örülmüş biri büyük, diğeri küçük daire biçimli iki kuyu (?) ortaya çıktı. Bunların temizliğini gelecek sezona bıraktık (Resim: 1).
6L açmasının kuzeybatı köşesinde bir kısmı kesite giren yaklaşık 1.37 m.
çapında daire biçimli bir yapının taş ve tuğladan oluşan duvarı ortaya çıktı. Duvarı oluşturan taşlar ve tuğlaların kalınlığı 0.15-0.20 m.yi geçmemektedir. Bu
yapı içindeki buluntuları şöyle sıralayabiliriz: Amphora ve güveçlere ait ağız ve
gövde parçaları, opus sectile levha parçaları, çeşitli sırlı seramik örnekleridir.
6L plankaresinin güneybatı dilimini oluşturan açmanın kuzeyinde bu kez
zeminden yaklaşık 0.80 m. derinde,I .83 m. çapında, duvar kalınlığı 0.22 m.
olan daire biçimli bir yapı ortaya çıktı. Buranın iç duvarlarının yüzeyinde yanık
izleri tespit ettik. Bu yapı içinde: Amphora, pithos, cam, tuğla, kase, sigillata,
kandil ve mutfak kabı, sırlı seramik parçaları, çatı kiremitlerine ait parçalar, tuğ
la cürufları, bir bronz yüzük (env.no. T.97 BG 6L 005), kemik spatula
(Env.no.T.97 BG 6L 001), üç ayak (env.no.T.97 BM 6L 002) bulundu. Bunlar
dışında 6L plankaresi, batı açmasından; kaba seramik parçaları (kulp, ağız, kaide, gövde), sigillatalar, Hellenistik seramik parçaları, künk parçaları, mutfak
kapları, tuğla ve plakalar, mermer plakalar, kemikler, sırlı seramik parçaları,
opus sectile levha parçaları, ağırşaklar, metal ve cam parçaları, Megara kasesi
parçaları ve Homer kasesi (?) parçaları, terra-cotta figürin parçaları bulundu.
b- 5L Plankaresindeki Tesviye ve Derinleşme Çalışmaları (Plan: 2)
1997 yılı kazı çalışmalarının yürütüldüğü diğer önemli plankare de yeni
sisteme göre kodlanan 5L plankaresidir ve burası çalışma alanımızın kuzeyine
düşmektedir. Bu plankare dört bölüme ayrılmıştır. Kuzey-güney doğrultusunda
araba yolu ile doğu-batı doğrultusunda daha ince bir kesit bırakılmıştır. Bu ayrımdan sonra plankare kuzeybatıdan itibaren saat yönünde sırası ile 5Ll, 5L2,
5L3 ve 5L4 açmaları olarak bölünmüş oldu (Resim: 2).
5L4 açmasında yürüttüğümüzçalışmalar sonunda toprak seviyesinden ortalama 0.80 m. indik. Burada açmanın hemen doğu köşesine yakın yerde, zeminden yaklaşık 0.12 m. aşağıda, üç sıra tuğla, iki sıra taş örgülü bir duvarın
ucunu saptadık. Duvarın yüksekliği 0.50 m.dir. Batıya doğru uzanan ucu tahrip
olmuştur. Bu duvarın doğuya doğru uzanan ucunu ise kazı çukurlarında tespit
edemedik. Ancak 5L3 açmasında, yukarıda anlatacağırnızyapıya sahip olan ve
benzer örgü sistemi içeren bir başka yapı ile iki açmayı birleştiren araba yolunun altında buluştuklarına inanıyoruz. Burada kayda değer başka mimari tespit
edilememiştir.Ancak çukurun ortasına yakın yerde molozlarla oluşturulmuş bir
zemin tespit edilmiş olup burası tesviye edilirken de herhangi bir mimari elde
edilememiştir. Çukurun batı duvarına yakın yerde güneydoğu, kuzeybatı yönlü
bir kanalortaya çıktı. Bu kanalın uzunluğu 1.80 m.dir. Yan duvarlarda bir ya da
iki sıra yassı taşlar kullanılmıştır. Kanalın yan duvarları +2.15 m.kottadır. Tabanı ise tuğla plakalarla kaplanmıştır. Kanalın eğimi batı yöne doğrudur. Batı kesitine girdiği yerde, düzensiz sıralar halinde iri blok taşlar görülmektedir.
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5L4 açmasının buluntuları arasında şunları sıralayabiliriz: Kaba seramik
parçaları, sigillatalar, kandil (env.no.T.97 AY 5L4 001), opus sectile levha parçaları, mermer plakalar, pişmiş toprak plaka, tuğla ve künk parçaları, sırlı seramikler örnekleri, hypostyle ve mozaik parçaları, mermer mimari elemanlar
(env.no.T.97 BS 5L4 003), giyimli bir kadının betimlendiği mermer heykel parçası (env.no.T.97 BS 5L4 002), ağırşaklar ve mutfak kapları parçaları, kapaklar
(env.no.T.97 AT 5L4 003) çömlekçi üçayağı (env.no.T.97 BT 5L4 002), terracotta figürin parçaları (env.no.T.97 BT 5L4 010) env.no.T.97 BT 5L4 011) ve
ağız kısmı tam profil veren kırık bir oinochoe (T.97 BS 5L4 208) bulundu.
Bu tanıttığımız bölümün kuzeyindeki bulunan 5L1 açmasındaki çalışma
lar daha üst seviyede yürütülmüş ve kazı sonuna kadar ortalama 0.50 m. derinliğe ulaşılmıştır. Ortaya çıkan ilk duvarlar ise yüzeyden 0.20 m. derinlikte ele
geçmiştir. Plankarenin bu bölümünde kuzeybatı-güneydoğu yönlü dikdörtgen
planlı bir oda ortaya çıkmıştır. Bu odanın kuzeydoğu duvarı fazla iri olmayan
kesme taşlarla örülmüştür, Yer yer tuğla plakaların da kullanıldığını görüyoruz.
Kuzeydoğu duvarının en yüksek noktası 0.48 m. dir. Genişlik 0.36 m ., uzunluk
2.80 m. dir. Güneybatı duvarı tahrip olmuştur. Bu duvarın genişliği diğerlerine
göre daha fazladır ve 0.56 m.dir. Burada kesite olan 0.80 m. lik mesafede bir taban ortaya çıkarılmıştır. Tabanın toprak yüzeyinden derinliği yaklaşık 0.16
m.dir.
Bu açmadan şimdiye kadar kaba seramik parçaları, "Black on Red" grubundan parçalar, bir kandil (env.no.T.97 BV 5L1 003), mutfak kapları, sırlı seramik parçaları, künk, mermer, pişmiş toprak tuğla ve plakalar, opus sectile levha parçaları, cam parçaları, Hellenistik Dönem seramik parçaları, mozaik taşla
rı ve sigillata parçaları gibi buluntular ele geçmiştir. Ayrıca odanın önünde, güneydoğusundaki bir kuyudan iki tüm amphora bulundu (Resim: 3; env.no.T.97
BY 5L1 001, T 97 BY 5L1 002).
5L2 açması: 5L1 açmasının doğusunda yer almaktadır. 1997 kazı sezonunda burada ortalama 0.65 m. derinliğe inilerek 5L1 ve aşağıda tanımlayaca
ğımız 5L3 açmalarındaki mimari lerin bazı parçaları ortaya çıkartılmıştır. Plankarenin kuzeydoğu köşesinde bir kısmı açmanın içinde kalan, iç duvarı taş örgüıü bir fosseptik kuyusunun ağzı ortaya çıkarılmıştır. Kuyu gövdesinin yarısı
plankarenin 0.50 m. sine kadar taşmıştır. Plankarenin doğu duvarında ise büyük
bir ihtimalle kazılarımızdan önce yapılan çalışmalar sırasında yok edilen mimariye ait duvar temelleri görülebilir. Ayrıca kesitte bir çöp kuyusunun biçimi de
belli olmaktadır ve bunun bir bölümü plankaremiz içindedir. Buradan bazı metal cüruflar, kemik parçaları, profil vermeyen seramik ve mozaik parçaları ele
geçmiştir. 5L1 plankaresinde tanıttığımız güneybatı-kuzeydoğu yönlü duvarın
bir bölümü, plankarenin kuzey-batı köşesinde ortaya çıktı. Buradaki uzunluk
1.15 m. olup genişliğini tespit etmemiz mümkün olmadı, ancak taş örgülü olan
duvar örgü sistemi 5Ll plankaresindekinin aynısıdır ve bu duvar tümü ile ikinci kullanım olarak görülmektedir. Duvarın önünde çukurun ortasına doğru birkaç blok taştan oluşan bir eklenti gibi duran bir köşe ortaya çıkarıldı. Kuzeydeğuya doğru 1.10 m. lik kısmı çukurumuzun içinde kalan bu köşenin bağlantısı
olan ve bu kez kuzeybatıya doğru uzanan ve yukarıda sözünü ettiğimiz ve 5L1
plankaresinden gelen duvarın uzantısı olduğunu söylediğimiz bölüme bağlan
madan bitiştirilmiştir. Bu köşenin önünde yine güneydoğuya doğru ilerleyen,
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ancak apsis biçiminde yapılmış, kireç taşı ile örülen bir eklenti görülmektedir.
bir fikir vermeyen bu eklentiyi daha sonra inceleyeceğiz. Bu
eklentinin duvar kalınlığı 0.32 m. dir. Apsis biçimi at nalını andırır. Derinliği
0.95 m.kadardır. Duvar yüksekliği ise halihazırda 0.25 m. dir. Apsisin ancak ya-

Amacı hakkında

rısı sağlam kalmıştır.

Bu tanıttığımız ve plankarenin kuzeybatı köşesinde yoğunlaşan kalıntılar
dan başka değişik seviyelerde kaba seramik parçaları, sigillata parçaları, sırlı seramik parçaları, Helenistik Dönem'e ait seramik parçaları, künk, çatı kiremidi,
pişmiş toprak tuğla ve plaka parçaları, hypostyle, cam, porselen ve çok sayıda
mozaik taşları, metal buluntular ve sikkeler ortaya çıkarılmıştır.
Plankarenin 5L3 bölümü, 5L2 ve 5L4 arasındadır ve plankarenin güneydoğu köşesini oluşturmaktadır. Burada ortalama 1.00 m. derinleşerek, özellikle
5Ll ve 5U plankarelerindeki mimarinin tamamlanması ve bu plankarelerdeki
tüm mimarinin anlaşılması mümkün olmuştur. Oneelikle bu plankarede de doğu kesitte kazılarımız öncesi çalışmalara ait bazı duvar parçalarının bulunduğu
nu kaydetmeliyiz. Bunlardan plankarenin ortasına doğru kuzeydoğu, güneybatı
doğrultusunda yaklaşık 0.90 m. ilerleyen ve 0.77 m. kalınlığa, ortalama 0.50 m.
yüksekliğe sahip olan, örgüsünde tuğla ve taşın kireç harcı ile birlikte kullanıl
dığı ilginç bir kalıntıdır. Ancak bu duvarın başka bir bağlantısını bulmamız
mümkün olmadı. Plankaredeki asıl mimariyi oluşturan yapının kuzeybatı-gü
neydoğu doğrultusunda uzanan ve üç sıra blok taşların ortaya çıkarıldığı duvar,
yukarıda sözünü ettiğimiz 5Ll plankaresindeki duvarın bir uzantısıdır. Her ne
kadar güneybatıya bakan yüzü düzgün bir biçimde bırakılmışsa da kuzeydoğu
ya bakan yüzü düzensizdir. Blokların her sırasının yüksekliği 0.38 m. kadardır.
Blokların genişlikleri 0.50 m. dolaylarındadır. Duvarın kalınlığı da yaklaşık
0.40-0.45 m. dir (Resim: 4). Bu duvar olasılıkla önceki yıllarda F duvarı olarak
adlandırdığımız duvara paralelolarak uzanmaktadır ve ikisi arasındaki mesafe
12.90 m. dir. Dolayısıyla bu duvarın da F duvarı gibi stylobatın kuzeyindeki mimari ile ve stylobat dönemi mimarisi ile ilgisi vardır. 6L ve 6K plankarelerindeki geçen yıl açtığımız ve F duvarının ikinci kullanımı olarak ortaya çıkan yapı
ya benzer biçimde burada da söz konusu duvarımız ikinci kez kullanılmıştır. Bu
yüzden bu duvara biz Fl duvarı adını veriyoruz. PL duvarına yapılan eklentilerle 5Ll plankaresinde 4 mekan oluşmuştur. Hemen hemen köşeden köşeye uzanan Fl duvarı yüzünden bu mekanlar birer üçgen biçiminde olup sırası ile kuzeybatıdan itibaren saat yönünde 1,2,3,4 numaralı odalar olarak adlandırıldı. i
numaralı Fl diğerinden ayırmaktadır ve 0.85 m.yüksekliktedir. Kalınlığı 0.40
m.dir. Taşlar birbirine kireç harcı ile tutturulmuştur. Bu duvarın devamında herhangi bir başka duvar izine rastlanmamıştır. Plankarenin kuzeydoğusunda bulunan taşların duvarla bağlantısı olup olmadığı anlaşılmarnıştır. Bu mekanda değişik seviyelerde tümlenebilir kaplar ortaya çıkarılmıştır. Bu kaplardan üçü
amphoradır. Bunlardan T 97 AR 5L3 001 env. numarasına sahip amphora içinde bir sikke (env.no.T.97 AR 5L3 002) bulundu. Diğer iki amphoranın envanter
numarası T.97 BS 5L3 004 ve T.97 BS 5L3 005'tir. Ayrıca T.97 AR 5L3 003
env.numaralı yarım kandilortaya çıkarılmıştır. T.97 AY 5L3 004 envanter numaralı haç bulunmuştur. Yarısı tüm ve sağlam olan tek kulplu sırlı kap (T.97 CA
5L3001 envanter numaralı) ve bunların dışındakaba seramik parçaları, sigillatalar, küp, kandil, mermer plakalar, sırlı seramik örnekleri, cam eserler, opus
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sectile levha parçaları, env.no.su T.97 BV 5L3 001 olan metal iğne (bronz), metal parça (env.no.T.97 BZ 5L3 001) ve çeşitli metal buluntular ele geçmiştir.
İkinci mekanın 5L2 plankaresindeki zemini çok engebeli olduğundan fazla derine inilernerniş ancak bir kuyu veya kanalın çukurları çıkmıştır. Fl duvan 2 numaralı mekan ile 3 numaralı mekanı ayırır. 3 numaralı mekanın, Fl duvarına bağlanan ve 6Ll (batı) ve 5L4 (güneybatı) plankarelerindeki parçaları ile
tam bir oda şeklini alan eklenti duvarlar bu yılki çalışmalanmızın en ilginç ve
sağlam kalıntılarını oluşturmaktadır. Duvar örgüsünde diğer örneklerde tanım
ladığımız üç sıra tuğla, iki sıra taş örgüsü görülmektedir. Tuğlalar 0.25 x0.25 m.
dir. Her sırada bir tam, bir yarım tuğla plaka kullanılarak 0.43 m. kalınlığında
duvar oluşturulmuştur. Duvar uzunluğu güneybatı köşeye kadar 2.40 m. dir. Halihazırda 0.83 m.lik yükseklik korunmuştur. Her ne kadar bazı bozulmalar var
ise de bu bölme duvarı şimdiye kadar bu ölçüleri ile kazılarımızda çıkan bu tip
duvar örneğinin en sağlamıdır. Böylece 5L3 plankaresinde 3 ve 4 numaralı mekanlar bu duvar ile bölünmüştür ve bu duvar 3.53 m.genişliğinde, 3.95 m.uzunlukta bir oda oluşturmaktadır.Duvarda yer yer kalkerden yapılan dört köşe dikdörtgen taşlar kullanılmıştır. 3 ve 4 numaralı mekanların sondaj derinliği 0.70
m.dir. Bu bölümde tümlenebilir güveç parçaları çıkmıştır (env.no.T.97 AT 5L3
005). Sikkeler (env.no.T.97 AY 5L3 002 ve T.97 AY 5L3 003), cam ve metal buluntular, ağırşaklar, sırlı seramik parçaları, çeşitli kaplara ait parçalar, sigillata
parçaları, künk ve kandil parçaları ele geçirilmiştir.
4 numaralı mekan çukurun batı kesiti ile tam bir eşkenar üçgen oluştur
maktadır. Burada 0.70 m.derinliğe inilmiştir ve yukarıda tanıttığımız tuğla-taş
örgülü duvara yaslanan ve birkaç tuğla plaka ve dikdörtgen yassı taşlarla oluş
turulan kanal çıkarılmıştır. Bu kanalın uzunluğu 1.15 m.dir. dikine konulmuş
taşlarla yapılmış, eni 0.65 m.dir. Kanal taşları +2.322 m.kottadır. Kanal başlan
gıcı tuğla-taş örgülü duvara yaslanmıştır ve burada bazı sağlam tuğlalar görülmektedir. Bu plakalar duvar örgüsünde kullanılan kırmızı killi plakalardan farklı olarak yeşil renktedir. Kanal başlangıcının kodu +2.53 m.dir. Buradaki buluntular arasında kaba seramik parçaları, cam ve mozaik parçaları, sigillatalar, Klasik, Hellenistik ve Geç Roma Dönemi'ne ait seramik parçaları, taş aletler
(env.no.T.97 BU 5L3 003), mermer plakalar ve sırlı seramik parçaları sayılabi
lir. Sonuç olarak; burada açtığımız ve yan yana birkaç mekanın yerleştirildiği
ve 6L plankaresindeki mimariye oldukça yakın bir mimari kompleks ortaya çı
kanlmıştır. 1997 yılı çalışmaları arasında çalıştığımız 6L plankaresinin doğu
bölümü 4.60 x 8.90 m.ölçülerinde olup çukur burada maksimum 0.90 m. kadar
derinleştirildi. Bu açmanın doğu (uzun) kesiti çalışma alanımızın 0.60 m.daha
batısında kalmaktadır.

Açmanın kuzey kısmına yakın yerde, bitişikteki 5L3 açmasındaki duvarbağlantısı kuşkulu olan bazı duvar parçaları ele geçti. Kesme taşlarla örülmüş sağlam bir duvar parçasının uzunluğu 0.90 m., genişliği 0.50 m. olup yüksekliği 0.30 m.dir. Açmanın tabanına kadar olan mesafede 0.45 m. olup moloz
taş ve tuğla parçaları duvarın altındaki bu toprak içinde görülmektedir. Bu yüzden şimdilik duvar diye nitelendirdiğimiz bu kalıntıyı plana geçirdikten sonra
kaldıracağız ve mahiyetini daha iyi öğreneceğiz. Bu duvarın uzantısı gibi
görülen ancak burada 1.20 m.lik açıklık bulunan bir başka duvarın doğu kesitine bağlandığı görülmektedir. Bu duvarın uzunluğu 1.00 m., genişliği 0.7C

larla
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m.dir. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi bunun da bir duvar olup olmadığı anlaşılamamaktadır, Plankarenin kuzeydoğu köşesinde çapraz bir hat üzerinde
bulunan bu kalıntı gerisinde zeminden 0.30 m. yükseklikte, ancak bir sıra taş,
üstü iki sıra tuğladan oluşan örgülü 1.00 m. uzunlukta, 0.50 m. genişlikte bir
duvar ortaya çıkarıldı (Resim: 5). Tuğlaların ölçüleri yukarıda 5L3 ve 5L4 açmalarında gördüğümüz tuğlalarla aynıdır. Bunların rengi kiremit kırmızısıdır,
5L3 açmasındaki kuzeybatı, güneydoğu yönlü F1 duvarının, kazmadığımız bir
noktada bu duvarla bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır ki eğer bu durum söz
konusu ise F1 duvarına bağlı olan kuzeydoğu, güneybatı yönlü ve tuğla-taş örgülü duvarın paralelinde dolayısıyla sözünü ettiğimiz duvar ile aynı dönemden
olduğu söylenebilir. İkisi arasındaki açıklık 3.80 m.dir. Eğer 5L4 açmasının
güney kesitine giren tuğla taş örgülü duvar 5L3 açmasındaki bu kez kuzeydoğu
güneybatı yönlü uzanan duvarla birleştirilirse 6L doğu plankaresindeki bu
duvarda bunlarla bağlantılı hale getirilirse o zaman bir kısmı 5L3 açmasında ve
kuzey duvarı F1 duvarı olan, ancak diğer duvarları tuğla-taş örgülü olan yaklaşık 3.80 x 3.80 m. ölçülerinde bir oda bulunmalıydı. Ancak bu odanın güneydeğuya bakan duvarı ile kuzeybatıya uzanan duvarı 6L doğu açmasında tam olarak
çıkmadığı için herhangi bir şey söylemek mümkün değildir. Plankarenin geri
kalan bölümünde batı kesitten yaklaşık 0.50 m. mesafede, 1996 sezonunda 8L
plankaresinde bulduğumuz tuvaletten (latrina) daha büyük ölçülerde bir benzerini daha ortaya çıkardık (Resim:6). Latrina bir fosseptik ile buna uzanan bir
kanaldan oluşmaktadır.Kanalın uzunluğu 2.80 m. olup, yan duvarları çok fazla
düzgün olmayan taşlarla yapılmıştır. Genişliği 0.28 m., derinliği ise 0.12-0.13 m.
kadardır. Güneydoğuya bakan uçtan itibaren hafif bir kavis yaparak kanalın
bitimindeki fosseptik çukuruna doğru bir eğim yapılmıştır. Içi ve yan duvarları
kireç harcı ile sıvanmıştır. Duvar kalınlığı 0.25 -0.40 m. arasında değişmektedir.
Orgüde yer yer tuğla plakalar kullanılmıştır. Fosseptik çukuru ise şu anda 2.80
m. derinliğe sahiptir. Yan duvarları kuru taş örgülüdür. Bir örnek olmak üzere
bu hali ile bu latrinayı bırakacağız, diğer mimari detayların üzerinde gelecek yıl
durmayı planlıyoruz. Açmanın doğu kesitine yakın yerde, zeminden yukarı
doğru çıkmış olan 3 adet künk açıldı. Künklerin toplam uzunluğu 1.00 m.kadardır. Künkler silindir biçimli olup çapı 0.10 m. kadardır. Bunun da başka bağlan
tısı henüz ortada olmadığı için herhangi birşey söyleyemiyoruz. Açmanın
güneybatı köşesinde bir blok taş görülmektedir ki bu 6L batı açmasındaki
mimarinin devamı olmalıdır. Bu alandaki çalışmamız sırasında kaba mutfak
seramikleri (ağız, gövde, kaide, kulp ve kapak parçaları), pişmiş toprak tuğla ve
plakalar, terra-cotta figürinler (at figürini T.97 BI 6L2 003 env.numaralı), (at
başı T.97 BP 6L 002 env.numaralı), (bini ci T.97 BK 6L 228 env.numaralı), (at
başı T.97 BM 6L 001 env.numaralı), kandil parçaları (env.no.T.97 BR 6L 00l),
metal cürufiarı, kemik buluntular, opus sectile taşları, bronz parçalar, mermer
ve mozaik parçaları, Hellerıistik Dönem kap parçaları, sikke (env.no.T.97 BP 6L
001, kot: +2.03 m.) ve cam parçaları gibi buluntular ele geçmiştir.
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VİZE /

ç. S. E. K. 1997
Özkan ER TUGRUL *

Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 01. 07.
1997 tarih ve 5223 sayılı yazı ile verilen ruhsat gereği 15. 07. 1997 tarihinde baş
lanılan Kırklareli Vize Çömlektepe Höyüğü kazıları bu yıl 17.08.1997 tarihinde bitirilmiştir. Bu yılki çalışmalara öncelikle 1996 yılında yarım kalmış çalış
malara devam etmekle başlanmıştır. Çalışmalar tüm alanlar dahilinde 1996 yı
lında bitirilememiş olanlar da dahilolmak üzere 22 açma-alanda gerçekleşmiş
tir. Oncelikli olarak A 6 açmasında" L "şeklinde bir sondaj gerçekleştirilmiş ve
caveanın üstüne oturduğu kayalık arazi tespit edilmiştir. Burada açmanın kuzeyinde toplanan suyun zamanla tahrip ettiği taş dizilerine rastlanmıştır. Bu taşlar
caveanın üstüne oturduğu yerel kayalığın işlenmesi suretiyle elde edilmiştir.
Son derece ilginç bir yapıya sahip olan kayalık arazi zamanla kanalizasyon çukuru olarak da kullanılması yüzünden son derece tahrip olmuş durumdadır.
Uzun yıllar tezek artıklarının da bulunduğu bu yer ne yazık ki erimeye yüz tutmuş vaziyettedir. Burada yapılan çalışmada -418 cm. seviyede bırakılan açmada bir adet cam kulp bulunmuştur.
F7 açmasında kuzeybatı yönündeki bant indirilmiş, buluntu olarak yeşil
sırlı, açık ağızlı yayvan kase dibi ve ağız parçası bulunmuştur. Osmanlı Devri' ne ait olarak görülen eser parça halindedir. Seviye inme çalışmasına devam
*
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Oncü, AysunYelgin, Yavuz Güneş, Yasin Ozkan, Barış Yakut, Derya Çömlek, I1kem Atik, Esra Çağ
lar, Ali Murat Bolat katılmışlardır. Burada hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim.
Ayrıca bu yılki maddi ve manevi katkılarından dolayı Vize Kaymakamı Yusuf Mayda'ya, Belediye
Başkanı Şevket Mutlu'ya, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'ne ve öğrencilerime tekrar teşekkür ederim.
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edilip, daha sonra kuzey ve batı yönündeki bant da indirilmiştir. Böylece alanların yerleşimi daha net olarak görülmüştür. F6 ile F7 açması arasındaki bant indirilmiş ve iki açmanın seviyesi düzenlenmiştir. Açmanın derinliği -360 cm.
olarak belirlenmiştir. Seviye inme çalışmaları sırasında DTden geçmekte olan
alttaki künkün devamı görülmüştür. Buluntu olarak keramik parçaları ve sırlı
dibe rastlanmıştır. Künkler Osmanlı Devri olarak tarihlenmiştir. F6 ile F7 arasında seviye iniimiştir. F6 açmasında yüzey tesviye edilmiş ve moloz malzeme
temizlenmiştir. Küçük karma keramik parçaları ortaya çıkmıştır. Burada birbiriyle bağlantısız mermer blokların dışında önemli bir buluntuya rastlanmamış
tır. Daha sonra F6 açması ile F7 arasındaki yürüme bandı kaldırılarak, -393 cm.
iniidi ve Bizans Devri'ne ait bir adet cam kadeh altı bulundu. E6'daki son klimax ın üzeri temizlenmiştir. F6 ile F7 arasında yer alan bant indirilerek F6'da seviye inme çalışmaları gerçekleştirildi. Buluntu olarak keramik parçalarına ve 448 cm. sütun kaidesi olabilecek yerel taştan mimari parçaya rastlandı. E7 açmasından F6 açmasına doğru kuzeydoğu istikametinde devam etmekte olan duvarın taş örgüsü ortaya çıkarılarak etrafı düzenlendi. F5 açmasında 2x2 m. ölçülerinde bir sondaj yapılarak seviye inme çalışmalarına başlandı ve -132 cm.ye
iniidi. Bu bölge atık topraktan oluştuğu için herhangi bir buluntuya rastlanmadı. F5 açmasındaki sondajda seviye inme çalışmasında -170 cm.ye uiaşıldığın
da güneydoğu yönünde bir delikle karşılaşıldı. Ayrıca içerden güney ve kuzey
istikametine doğru uzadığı görüldü. Içindeki toprak boşaltılarak temizlendi.
Birkaç keramik parçasına rastlandı. Burada arkeolojik kazılar başlamadan önce yapılan bir kaçak kazı tespit edildi ki, yan bitişikte yer alan ahşap köşke doğ
ru uzamaktadır. F4 açmasında 2x2 m. sondaj yapıldı. Seviye 1 m. inildi. E7 açmasında yer alan tabanı sıvalı mekanın doğubatı yönünde devam eden duvarın
F6'ya doğru uzandığı görüldü. Bizans Devri 'ne ait tabanın altında yer alan bir
kısım harç tabakası ortaya çıkarıldı. Güney bölümünde yer alan üçgen bölümde kuzey-güney yönünde -535 cm.de bir taş bloğa rastlanıldı. Ayrıca -596
cm.de bir yanık tabakası ortaya çıkarıldı. E7 açmasından F7 açmasına seviye inme çalışmaları devam edildi. -551 cm. kadar indirildi. F7 açması yönünde tekrar blok taşlara rastlandı. -569 cm.de kavis şeklinde taş dizilerine rastlandı.
ETden F7 açmasına devam etmekte olan künk ortaya çıkarılarak etrafı temizlendi. Daha sonra açmada temizlik çalışmaları yapılarak bu alan kapatıldı. E6
açması içindeki yapı duvarının köşesi seviye inilerek açıldı. Çalışmalar sırasın
da bol miktarda keramik parçasına rastlandı. D8 açmasında seviye inme çalış
malarına devam edildi. Zemin betonarme döşemeli olduğu için altından bo]
miktarda moloz çıkarıldı. D8'den iki kademeyle DTye inilerek iki açma birleş
tirildi. Geçen sene açılmış olan Osmanlı künklerinin üzerine kadar inilerek se
viye düzeltildi. 06 ile D7 arasındaki yürüme bandı tamamen indirildi. Bulun
tu olarak küçük keramik parçaları çıkarılmıştır. Seviye inme çalışmalarına de
vam edildi. Az sayıda Roma ve Osmanlı Dönemi'ne ait keramik parçaların:
rastlandı. D8'de seviye inme çalışmalarına devam edildi. Beton zemin yol dö
şeli olduğu için altından bol miktarda moloz taş çıkarıldı. İki Osmanlı kerami'
parçası çıkarıldı. D8'den iki kademe ile 07'ye inildi. Geçen sene açılmış ola
Osmanlı künklerinin üzerine kadar ikinci kademe indirildi. Seviye düzenleme
si yapıldı. Osmanlı Dönemi 'ne ait küçük kulp, ağız parçalarına rastlanıldı. İkir
ci kademe tamamen düzenlendi. Düzleme sırasında -4.75 cm. seviyesinde gi.
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neydoğu-kuzeybatı doğrultusunda uzanan dışı harç ve taşla sağlamlaştırılmış
çapı 10 cm., et kalınlığı 1,3 cm. olan bir künke rastlandı. D7 açmasının en alt
kademesi olan kısımda seviye inme çalışmaları sırasında duvarın alta doğru devam ettiği görülünce, geçen sene çıkan Dionysos kabartmalarının bulunduğu
duvann önünde bir sondaj yapıldı.

D7 açmasında en üstte gözüken ve su dağıtan künk sisteminde içiçe geçiki künk sistemi tespit edilmiştir. Tespit için açılan künk sisteminde Vize'ye
ait suyun kireçli olmasından dolayı iç çeperde yoğun bir kireç tabakasına rastlandı. D6 ile D7 arasında yürüme bandının seviyesi 1 m. aşağıya indirildi. -501
cm. Sondajın yapıldığı alanın güneybatı duvarının traşı yapıldı. Keramik ve
cam parçalarına rastlandı. D 3 açmasında daha önceki yıllardaaçılan alanın güneydoğu seviyesinde düzleme çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar sırasında taş
tan bir bloğarastlandı. Bu blok yerel kireç taşından yapılmıştır. Açmada oksitlenmiş bir şekilde madeni bir parçaya rastlandı. DI açmasında ise sadece açmanın temizliği yapıldı. A6 açmasında L şeklinde sondaj yapıldı. Caveaların üstün~ otur~uğu yerel kayalık seviyesine rastlandı.
-366 cm. derinlikte bulunan dördüncü caveanın üzerinde, -350 cm. derinlikte, yarısı kırık ağız ve kulp kısmı olmayan bir kandil parçası bulundu. Açma
güneybatı bandına doğru genişletildi. İkinci cavea ortaya çıkarıldı. Seviye -436
cm., ikinci caveanın devam ettiği görüldü. Böylece beşinci kerkides bulunmuş
oldu. Uçüncü caveanın ise kırık parçaları görüldü ve devam etmediği tespit
edildi. B6 açmasına doğru 70 cm. içeri girildi ve sondaja başlandı. Seviye -274
cm. A7'de güneybatı bandındaki toprak kaldırılmaya başlandı. CS açmasında
seviye inme çalışmalarına devam edildi. Beton kırma işlemiyle güneybatı kenarına paralelolarak ilerlenerek devam edildi. Çalışmalar sırasında heykel parçasına benzeyen mermer parçaya rastlanıldı ve dolgu malzemesiyle karşılaşıldı.
C7 ile D7 açmasının arasındaki yürüme bandı kaldırılmaya devam edildi. Sırlı
tam bir keramik dip ve Osmanlı ve Roma Dönemi'ne ait iki sikke bulundu. Aç:manın güneybatı duvarının kenarında seviye inilmeye başlandı. DS açmasından
CS açmasına giren geç dönem su künklerine ulaşıldı. Künkün açma içinde, açmanın içine girdikten IS3 cm. sonra kesildiği görüldü. CS, DS açmalarının tam
ortasında fırın olarak adlandırabileceğimiz bölümün etrafında seviye inme çalışmaları yapılarak D7'den fırının dış tarafı açıldı. Diğer yerlerinde ise seviye
inme çalışması yapıldı. Bu çalışmalar sırasında etrafında harçlı bir toprağa rastlandı. Daha sonra içine girilerek temizleme çalışması yapıldı. Oldukça düzgün
bir biçimde olan fırının yola bakan tarafında bir çökme olduğu görüldü.C7açmasındaki çalışmalar ilk olarak kuzeydoğu duvarının bulunduğu yerdekiiki taş
bloğun kaldırılmasıylabaşladı. Sonra tüm alanda seviye inme çalışmalarına devam edildi. Küçükkeramikparçaları bulundu. Açma kenarından 53 cm. derinlikte atılan topraklar arasında lüle taşından yapılmış bir pipo ağzı. bulundu. Pipo ağzı sağlam durumdadır. Piponun bulunduğualan SO cm. genişliğinde bıra
kıldı. Ayrıca keramik ve cam parçalarına rastlandı. Künklerinaçılmasına devam
edildi. C7 açmasının doğu köşesine denk gelen yerde çömlek fırınıolduğu sanılan mekana rastlanıldı.Bol miktarda keramik parçalarına ve heykelparrnağı
na rastlanıldı. C7 açmasından CS açmasına giriş yapılırken künklere rastlandı.
Bunun üzerine CS açmasında bulunan künkten C7 açmasınadoğru 70 cm. bant
miş
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bırakıldı. C6 açmasının kuzey-güney doğrultusunda i şeklinde 25 cm. kadar seviye iniidi. Bizans Dönemi'ne ait sgrafitto tekniğinde bir tabak bulundu. C5 açmasında seviye inme çalışmalarına kuzeydoğu yönünde devam edildi. Herhangi bir buluntuya rastlanılmadı.
Kuzeydoğu bölümünde seviye inildi. C5 ve C6 arasındaki yürüme bandı
kaldırıldı. Kuzeydoğu ve kuzeyde 40 cm. bırakılarak L şeklinde bant bırakıldı.
Seviye inme çalışmaları tamamlanarak C6 ile aynı seviyeye indirildi. Kuzeybatı duvarında traşıama işlemleri yapıldı. C4 açmasının güneybatısındaki dikdörtgen alandaki çalışma ile altıncı cavea sırasına kadar iniidi. Çalışma 120 cm. kadar indirilerek altıncı cavea düzeyine erişildi. Çalışmada kırık cavea parçaları,
Roma Devri 'nde günlük kullanılan kap parçaları ve plastik bir mermer parçası
bulundu.

C4 açmasının doğu yönünde kalan geçen seneki bölüm beşinci cavea seviyesine kadar indirildi. Daha sonra dördüncü cavea seviyesine kadar inilerek
traş çalışması yapıldı. C3 kuzeydoğu kenarındaki seki kaldırılmaya başlandı.
Doğu köşesinde çok düzgün olmayan taş örgü sistemiyle karşılaşıldı. Açmanın
kuzeydoğu kenarında i şeklinde bir sondaj yapıldı. Güneydoğu bandında doğu
daki duvarın önü açıldı. Kuzeybatıda seviye iniIdi. B6 açmasında -261 cm. seviye inildi. Mermer mimari parça üzerinde yumurta dizileri olan bir parça bulunmuştur.

B3 açmasında kuzey ve batı eksenindeki banda doğru seviye eşitleme çalışması yapıldı. Seviye -188 cm. de buluntu olarak Roma Dönemi 'ne ait kandil
parçası bulundu. B3 açmasında dördüncü cavea tamamen açıldı. Bunun yanın
da dördüncü ve beşinci klimaksiara ulaşıldı. Orkestra üzerinde seviye iniidi. B5
açmasında duvarın traşı yapıldı. Kuzeybatı eksenindeki banda doğru seviye
eşitleme çalışması yapıldı. Seviye -188 cm. Buluntu olarak Roma Dönemi'ne
ait bir kandil parçası bulundu. Dördüncü cavea tamamen açıldı. Bunun yanında
dördüncü ve beşinci klimakslar da ortaya çıkarıldı. Seviye -280 cm. Çeşitli kandil parçaları bulundu. Uçüncü cavea üzerinde seviye inme çalışmaları yapıldı.

Keramik ve cam parçaları bulundu. Üçüncü cavea ortaya çıkarıldı. Ayrıca altın
cı ve yedinci klimakslar da ortaya çıkarıldı. Açmanın güney ve batı eksenlerindeki banda doğru seviye inme çalışması yapıldı. Haç şeklinde kulbu ile Bizans
Dönemi 'ne ait bir kandil parçası bulundu. Ikinci cavea seviyesine iniidi. Cavea
temizlendi. Sekizinci klimaks ortaya çıkarıldı. Dokuzuncu klimaks çıkarılıp
üzeri temizlendi. Üçüncü cavea temizlendi. İkinci caveaya ulaşmak için seviye
inme çalışması yapıldı. Bol miktarda keramik bulundu. -427 cm. seviyesinde
yunus balığı kafası formunda yontuya rastlanıldı. Güney yönünde -472 cm. seviye iniidi. Yunus balığı kuyruğu kabartmalı koltuk parçasına rastlandı. Ayrıca
bol miktarda moloz yığınına rastlanıldı. B5 açması kapatıldı. C2 açmasında kı
rık, küçük cavea parçaları, sırlı keramik parçasına rastlandı.Tiyatro mimarisi
olarak çalışmaları % 90 tamamlanan alanda sadece orkestra kısmında yer alan
çok az bir kısım daha sonraki yıllara bırakılmıştır.
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Resim 2: KlimaksIardan detay

Resim 3:

Osmanlı

Devri yeşil keramik

Reshn4: Bizans Devri su kabı
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1997 YILI DEMRE-MYRA Azİz NİKOLAOS
KİLİsESİ KAZISI
S.Yıldız ÖTÜKEN*

..22 Ağustos- 20 Eylül 1997 tarihleri arasında Kültür Bakanlığı ve Hacettepe Universitesi adına yürütülen Demre'deki Aziz Nikolaos Kilisesi kazı çalış
maları gerçekleştirildi. Kazıya Bakanlık temsilcisi olarak Antalya Arkeoloji
Müzesi'nden Arkeolog Cihan Tibet, Hacettepe Üniversitesi, Eskişehir Anadolu
Universitesi, Kayseri Erciyes Universitesi Sanat Tarihi Bölümü'nden Dr.Sema
Alpaslan, Dr.MeryemAcara, Yrd.Doç.Dr.Yelda Olcay, Arş.Gör.Macit Tekinalp,
Dr.Nilay Çorağarı, Köln Üniversitesi Eskiçağ Enstitüsü'nden Epigrafist
Doç.Dr.Thomas Korsten, ayrıca Hacettepe Universitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü öğrencilerindenÇiğdem Çağlayan, Ebru Fındık, Ozgü Çömezoğ
lu, Ozlem Çelik, Begüm Akkoyunlu ve Burak Kanat katılmıştır.
Kazı izni ve ödeneğini veren Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü'ne. maddi ve manevi katkılarından dolayı Rahmi M.Koç ve Sunaİnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsu'ne, Bakanlık temsilcimize, özverili bir çalışma gerçekleştiren kazı ekibime ve işçilerime teşekkür
ederim'.
A.Kazıda Ortaya Çıkan Mimari Veriler
1997 yılında kazıya A 1 arkad bölümünün doğusunda yer alan podyumda,
kiliseye doğudan bitişen kubbeli C 2 ve kilisenin kuzeyinde yer alan B yapıları
içinde, B'nin doğu ve batısında, ayrıca kiliseyi kuzeyden kuşatan arkadın K 5
ve K 6 mekanları dışında devam edilmiştir (Çizim: 1).
I. Podyumda ve C 2 yapısındaki çalışmalar
1. Podyumdaki çalışmalar
Kilisenin kuzeydoğudaki ek yapılarını kuzeyden sınırlayan doğu-batı
doğrultusundaki arkad bölümü, doğuda merdivenle çıkılan bir podyumla sonuçlanır. 1992'den itibaren kazı çalışmaları sürdürülen, 1.58 m. yüksekliğindeki

*

(i)

Prof. Dr. S.Yıldız ÖTÜKEN, H.Ü., Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Beytepe/ANKARA
ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne sunduğumuz 23.12.1996 tarihli kaz! başvurumuzda 1997
faaliyetlerimizin iki aylık bir süreye göre planlandığını ve 130 Işçi Dcretleri Harcama Kalemi 'nden
2 Milyar TL.sı öngörüldüğünü belirtmiştik. Kültür Bakanlığı bütçesinden yalnız 585 Milyon TL.sı
tahsis edilmiş, Vehbi Koç Vakfı 300 Milyon TL.sı katkıda bulunmuştur. Iki ödenek iki aylık sürenin
ancak yarısına yetmiş, 29 günlük bir kazı ve 3 günlük bir arazi çalışması gerçekleştirilmiştir.

Anıtlar
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podyumun doğu sınırını bulmak amacı ile 1997'de çalışmalara devam edilmiş
C yapısının üst kat doğu mekanını podyumdan ayıran doğu-batı doğrultu
sundaki duvann doğu uzantısı 3.00 m.ye kadar açılmış, buna kuzey-güney yönünde birleşen bir duvar 1.40 m. genişliğinde kapısı ile ortaya çıkmıştır; bu kapı podyumun doğuda başka mekanlar içerdiğini gösterir.
2. C 2 Yapısı İçindeki Çalışmalar
Kilisenin kuzeydoğu köşe odasına doğudan bitişen kubbeli yapının içindeki toprak 1996 yılında +0.10 m. zemin döşemesi koduna kadar temizlenmiş,
döşemenin düzgün levhalarından doğu ve kuzeydekilerin insan eli ile söküldüğü anlaşılmış ve orta bölümde açılan sondajda bilhassa -0.38 -(-0.48 ) m. arasında yoğun yaşam izlerine rastlanmıştırs.
1997 kampanyasında C 2'nin işlevini, tarihçesini vekilise ile bağlantısı
nı aydınlatmak amacı ile, ikisi yapının merkezinde (Sondaj: 1,2), diğer ikisi yapı ile kilisenin birleştiği güneydoğu ve kuzeybatı köşelerde(Sondaj: 3,4) olmak
üzere 4 sondaj açılmıştır.
.
1. ve 2. sondajda -0.38-(-0.48) m. kodda doğu-batı doğrultusunda birbirine paralel iki duvar ve aralarında kalın bir harç tabakası ortaya çıkmıştır. 1996
ve 1997 sondaj buluntuları değerlendirildikten sonra bu verilerin işlevi tartışıla
caktır. 3 sondajda +0.10'dan -0.89 m.ye inilmiş, -0.79 m. kodunda kubbenin
oturduğu güneybatı köşe payesi ve mekanı doğudan sınırlayan duvann temel
başlangıcı bulunmuştur. 4. sondaj zamanlama nedeniyle -0.21 m. kodda,
1998' de devam etmek üzere bırakılmıştır.
3. sondaj sonucunda C 2 yapısının batı duvarı ile kubbeyi taşıyan köşe payelerinin ve kemerlerin aynı dönemde inşa edildiği anlaşılmıştır. Bu da bize C
2'nin ilk kilise ile birlikte planlandığını ve 6. yüzyıla ait olduğunu göstermiştir.
Bu sonuç malzeme ve duvar tekniği ile. ilgili eski analizlerimizi doğrular.
1996'daki ilk ve 1997'deki 3. sondajda C 2 yapısının +0.10 m. koddaki bugünkü döşemesinin altında, eksi kodda herhangibirzemin bulunamamıştır.
Hangi nedenle söküldüğünü bilmediğimiz döşeme levhalarının altındaki
toprak hiç ellenmemiştir. Bu tahribatın 1185~95civarında, alüvyon felaketinden
kısa bir süre önce yapıldığı kesindir-,
Tüm sondajlarda 5'er cm.lik tabakalarda küçük buluntuların toplanıp değerlendirilmesi sonucu nitelik ve niceliktehomojenlik tespit edilmiştir. -0.38 (0.48) m. koddaki tabakada renkli taşlardan yapılmış "opus tesselatum"larınyoğunluğu dikkati çeker; 190 örnekten 179'u eksi kodda bulunmuştur> (Resim: 1).
Kubbeli yapı, doğu duvarındaki kapı ile1993'te içten temizlenen C 1 yapısınmtonuzlubatı .mekarunaaçıhr, 1997'dedoğu duvarın üstten görünen cephesinde kalın pembe sıvaya yerleştirilmişbirüçgentuğla süs tespit ettik. In situ
bu veri, kazıda toprakta bulunan geometrik kesinıli 31 tuğla opus seetilenin işle
vini aydınlatmıştır; bunlardan 24'ünül1 kubbeli yapı içinde (+kodda 18, -kodda
6) bulunması ilginçtire (Resim: 2).
til-ı.

. (2)

(3)
(4)

(5)
(6)

Podyumdaki çalışmalar için bkz. S.Y.Ötüken, XV.KST 1993 (1994) LI 476-77; XVI.KST 1994 (1995)
LI 361-62; XVIII.KST.\996 (1997) LI 474.
..
Sondaj için bkz. S.YOtüken, XIX.KST 1997 (1998) il 542-543.
Kazıda bulunan en geç tarihli sikke lI.lsaak Dönemi'ne 1185-95'e aittir; bkz. Otüken 1997 a.g,e. not 2 480.
Di~er parçalardan 10'u B yapısı, i 'i arkad dışında bulunmuştur.
Tuğlalarm diğer örnekleri B yapısı orta mekanında (4 adet); K6 arkad bölümünün kuzeyinde (2 adet),
poayumda (i adet) bulunmuştur.
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Tuğladan yapılmış geometrik opus sectile Geç Roma mimarisi geleneği
yansıtır; Erken Hıristiyan ve Bizans Dönemi'nde bilinen örnek yoktur. Tuğ
laların hamurları 1. yapı döneminin tuğlalarına eşittir; bu da bize C 2'nin 6. yüzyılda inşa edildiğini bir kez daha belgeler.

ni

Il. Kilisenin Kuzeyindeki B

Yapısındaki Çalışmalar

Kilisenin kuzeyinde yer alan iki katlı B yapısındaki çalışmalar 1995'te
1996'da devam etmiş ve bu yıl güney-kuzey yönünde uzanan duvarlar içten ı 1.80 m. uzunluğa kadar açılarak kuzeyde yeni mekanlar bulun-

başlayarak,
muştur?

1. B

Yapısı Batı Mekanındaki Çalışmalar

1996 yılında 2.65 m. genişliğindeki batı mekanı, içte kuzey-güney doğ
rultusunda 5.40 m. uzunlukta zemin koduna kadar temizlenmiş, ancak kuzeyden sınırlayan duvarı ortaya çıkmamıştır. Mekan uzunlamasına dikdörtgen
planlı ve bugün tek katlıdır. Doğu duvarında B yapısının alt katına girişi sağla
yan bir kapı, kuzeyinde 0.43 m. yüksekliğinde bir seki yer alır.
1997'de kuzeye doğru kazıya devam edilmiş, 5.70 m. yükseklikteki toprak zemine kadar temizlenerek, batı rnekanı içte 11.80 m. uzunlukta açılmıştır;
seki düzgün levhalarla döşelidir, mekanın zemininde ise döşeme ye rastlarıma
mıştır (Çizim: 2).
Mekan, batı duvarından 7.70 m. mesafede, seki üzerine inşa edilmiş birbirine bitişik duvarla iki odaya ayrılmıştır. Güneyodadaki kazıda 1.54 m. kodda kalın harç tabakası ile kaplanmış bir zemin tespit edilmiştir. Bu veri bize ilk
yapı dönemine ait ahşap zeminin tahrip olduğunu veya kaldırıldığım, alt katın
iptal edilerek, toprak dolgu üzerine harç dökülerek yeni bir zemin oluşturuldu
ğunu düşündürtır (Resim: 3).
Batı mekanının doğusunda alt odalara geçişi sağlayan kapı da böylece iş
levini yitirdiğinden örülerek kapatılmıştır. Dolgu toprak farklı dönemlere ait küçük buluntuları ile depozit niteliğini taşır; harç zemin üzerinde bulunan kurşun
mühür buran ın 11. yüzyılın 2. çeyreğinde kullanıldığını belgeler (W.Seibt, Maden Buluntular).
Alt katın iptal edilmesine rağmen, 1.54 m. yüksekliğinde bir dolgu zemin
oluşturulması,ancak önemli bir gereksinimi e açıklanabilir. Mekandaki kilise tarafına (güneye) ve ortadaki üst salona (doğuya) açılan kapıların eşik kodları
1.70 ve 1.82 m.; B yapısının üst kat odaları zemin kodları 1.55 -1.88 m. arasın
dadır.

Kodlardaki uyum bize 1.50 m. aralıkla birbirine paralel uzanan kilise ile
B yapısı arasında orijinalde bir bağlantının var olduğunu düşündürür. Bizans
mimarisinde kilise ve piskoposluk ikametgahıarı arasında geçişi sağlayan ahşap
konstrüksiyonların örneklerini biliyoruzs. Günümüze gelebilen bazı mimari
ögeler Demre'de de benzer bir bağlantının varlığına işaret eder: B yapısının batı mekanı ile kilise kuzey-güney yönündeki 1.90 m. yüksekliğinde bir duvarla
(7)

(8)

B yapısındaki çalışmalar için bkz. Ötüken 1998 a.g.e. not 3543-545,
Piskoposluk ikametgahıarı için kşl. D.I.Paııas "Epıskopeion" mad. RBK LI (1971),335-371; kilise ve
ikametgah arası ahşap merdiven, galeri ve geçıtler için bkz. biI.339-340.343 (Ist.H.Sophia); 348
(Sergiopolis-Rusafa); 360-361 (Salona).
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bağlanır: B'nin güney cephesinde saçak seviyesinde uzun bir silme ve arkadın
kuzey cephesinde kemer başlangıçları taşıyan iki yastık mevcuttur.
Batı mekanın kuzeyodasında, 5.20 m. yüksekliğindeki toprak kuzeye
doğru 4.1 O m. uzunluğunda 1.76 m. koda kadar açılmış ve 2.26 m. kodda pithos tipinde örme bir küp ortaya çıkmıştır. Ağız çapı 0.80, derinliği 1.60 m. olan
küpün içi ve ağız yüzeyi pembe sıva ile kaplanmıştır. 1993 'te C 1 yapısının güneyinde bulunan 2 küp malzeme ve teknikleri, boyut ve formları ile bu küpe
benzer> (Resim: 4).
2. B Yapısı Doğu ve Orta Mekanlarında Yapılan Çalışmalar
i 996' da tümüyle temizlenen 7.40 m. boy ve 4 m. enindeki dikdörtgen
planlı doğu üst mekanın bu yıl kuzey duvarının dışında kazıya devam edilmiş,
kuzeye açılan kapısında in situ bir eşik taşı, 2.80 m. uzunluğunda açılan mekanda kaba işli levhalarla döşeli zemin bulunmuştur.
1997' de orta mekanın kuzeybatısındaki toprak kaldırılarak geç dönemde
inşa edilen kuzey duvarın dışına geçilmiştir. Bu bölümü kaplayan 5.70 m. yüksekliğindeki toprak ve sel felaketinde yıkılan yapı molozu kaldırılarak düzgün
kesme taş levhalarla kaplı zemin bulunmuştur.
Doğu duvarda zeminden 0.63 m. yükseklikte ortaya çıkan pencere, yeni
açılmaya başlayan kuzeydeki mekanın teras veya avlu işlevini taşıdığını düşün
dürür. B yapısının üst katındaki orta mekan orijinalde büyük bir salondur; geç
dönemde muhtemelen oda sayısını arttırmak için kuzeye inşa edilen duvarla bölunmüştür. Bu duvarın malzeme ve tekniği, 3. dönem eklerine benzer; güney
yüzündeki 6. yüzyıla ait Modestos Kitabesi 'nin de devşirme olarak kullanılma
sı bu değerlendirmemizi doğrular!".
III. Kilisenin Kuzey Arkadındaki Çalışmalar
Kilise ve kuzeydoğu ek yapıları kuzeyden kuşatan arkadın doğu bölümleri (A ı, A 2, A 3) 1989-90 ve i 992-93 'te iç ve dışta, orta (K ı, K 2, K3) ve batıdakiler (K 4, K 5) 1994-96'da dışta topraktan arındırılmıştır. 1997 kampanyasında arkadın batıdaki son bölümünün (K 6) dıştan temizlenmesiyle 54.50 m.
boyundaki cephe tümüyle ortaya çıkmıştır.
3. döneme ait kuzey ek yapının batı bölümleri (K 3-K 6) dışındaki açmalarda moloz taşla örülmüş duvar kalıntıları ortaya çıkmıştır». Normalde 0.70-80
m. kodda başlayan alüvyon tabakası, bu açmalarda l.54-1.77 m. koddadır; bu
bize zeminin sel öncesi 1 m.ye kadar yükseltildiğini düşündürürr-. Nitekim
alüvyon altındaki toprakta farklı dönemlere ait küçük buluntular karışık bir şe
kilde ele geçmiştir. 3. yapı döneminde kuzey arkadın-batı bölümleri önünde suni olarak yükseltildiği, 1.16 m. eşik kodlu K 6 kuzey kapısı gibi, arkadın zemin
1993'te bulunan küpler için bkz. Ötükeıı 1995 a.g.e. not 2, 364, Üç küp sel felaketi öncesi üstte
büyük blok devşirme taşlar veya bir altar ile kapatılarak korunmaya alınmıştır.
(10) Kitabe için bkz. Otüken 1998 a.g,e. not 3545 res.7
(I 1) K 3-K 6 bölümleri altındaki duvar kodlan K 3 'te 0.50; K 4'te 0.58-0.73; K S'te 0.55; K 6' da 0.62 m.dir.
(12) Alüvyonun başlangıcı 0.\0-20 m. zernin döşeme kodlu A I-A2-A3 arkad b(jlt!mler,inde içte 0}0-75
rn., dışta 0.70-87 m.dır. 1989 öncesı ıçlen temızlenmış KI-K6 arkad bolumlennde ıse aluvyon
başlangıcı dışta .1.54-1.77 m.dir. i 995.'te KI ~uzey B yapı~ı güney ceph~leri arasırıda se! felaketini
önlemek amacı ıle yapılmış kuzey-güney dogrultusundakı iki basıt set olçekh çiztmleri yapılarak
kaldırılmıştır; 0.90- i .20 m. koda oturan setier de arkad dışında felaket öncesi zemınin yükselti1diğini
belgeler.
(9)
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ve kapı eşik kodlarının da bunauyum sağladığıtespitedilmiştire. Yukarıda sözü edilen duvarlar ve kod değişimleri kilisenin kuzeyinde eski bir yapının varlığına işaret eder; plandaki asimetriklik dikkate alındığında kuzeyde orijinalde
bir dış yan nefinvarolduğunu öne sürebiliriz.

B. Küçük Buluntular
Mermer- Taş Buluntular'
Sema ALPASLAN
Nilay ÇORACAN
ı 997 yılında 264 adet mermer-taş eser bulunmuştur.Yapılan değerlendir
melerde 247 eserin türü tespit edilmiştir. Bunlar yer döşemesi (92), levha (43),
sütun (12), sütun başlığı (9), kabartmalı parça (1 ı), kitabe (29), pencere şebeke
si (4), mozaik, profilli yastık, eşik taşı (3' er), yastık, kapı çerçevesi (ı' er), templon arşitravı, templon paye topuzu, lento, sütun kaidesi, çanak (2'şer), kakma
levha (21), kırık mermer bloktur (5)~ 17 parçanın türü kesinleşmemiştir.
Yer döşemelerinden 56'sı küçük boyutlu opus tesselatum tekniğindeki
küp biçimli mozaiklerdir; yoğun olarak Ç2 sondajlarında ortaya çıkarılmıştır.
(Resim: 1). Malzemeleri kireç taşı ve çakıldır (siyah, açık-koyu kırmızı). Erken
dönemlerden itibaren uygulanan opus tesselatum tekniğinde çeşitli renklerde,
tessaralar duvar ve zemin bezemelerinde kullanılır!-. Likya bölgesinde aynı teknikteki örneklere erken dönemde sıkça rastlanır. Arykanda'da Mabed Bazilika,
Xanthos'daki bazilika,Andriake'deA Kilisesi ile Fethiye'de Gemiler Ada'da I,
III, IV no.lu kiliselerdeki yer mozaikleri 5.-6. yüzyıllara tarihlenir»,
Erken döneme ait bir İon ve bir kompozit tipi sütun başlığı B yapısı içinde ele geçmiştir. İon tipi başlık, volütlü, yumurta frizli olup, alttan halat motifli şerit ile sınırlanır (Resim: 5). Volütün gövdesinde yatayolarak yerleştirilmiş
lotus motifi alt ve üstten zikzak motifli şerit ile çevrelenmiştir. Bölgesel üsluptaki bu başlığın Demre dışında paraleli tespit edilememiştir. Benzer bir ikinci
başlık kilisenin avI usundadır,
Kompozit başlıkta matkap delikleri ile kaliteli işçilikte bezenmiş akantus
yaprakları, üstte uçları volütlerle son bulan kıvrık dallar vardır. Paralel örnekleri
Kilikya bölgesinde (Korasion, Krykos) ve Kudüs'te 4.-5.yüzylllarda görülür'<.
Motif, üslup ve çok kaliteli mermer malzemesi ile 6. yüzyıl özelliklerini
taşıyan beyaz mermer Ievhanın, ön yüzünde kabartma tekniğinde yapılmış bir
(13) K 3 bölümünde .~emin 1.10 m., güne~ kapı eşiği 1.21 m., K 4'te zemin 0.52 rn., I:l~ney kapı eşiği 0.66
rn., batı kapı eşıgı 0.71 m.; K 5'te guney kapı eşikleri j .40-1.65 m. ve mekanı bölen duvarlar 0.630.77 m. koddadır
(14) PFischer, Mosaic Historyand Technique, New York-Toronto 1971, 145- 147.
(15) C.Bayburtluoğlu, VlII.KST II 1987,93-99; H.Metzger, TAD 20 (1973) 118- 127; biL. i 19-121, res.9i i; Andraike için bkz. R.M.Harri~on, AS 13 (1963) 117-151, bi1.l42; T.Masuda-K.Asano, The
Survey of Early Byzantine Sites in Olüdeniz Area, The First Preliıninary Report, Osaka 1995,56-61,
71-78,79-84.
(16) Benzer başlık için bkz. O.Feld, Die Innenaussattung der Nikolaos Kirche in Myra (ed.Borcchardt,
Myra 1975) Berlin 1975, 362-363, Lev.115 A-D; başkent ve Kudüs'teki başlıklar için bkz.
~.Kautzsch, K~pitellstudien, ;Serlin-Lei]Jzig 1936, lev.12)59,163, 13.170,176,178, 18.252, 19.190,
_0.314,21.327, O.Feld,JstMıtt 13114 (1963/64) 88-107, b11.94. 100,lev.44.61.
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haçın iki kolu ve kollardan birinin tek tarafında aşağı doğru sarkan kıvrık dal
ucunda palmet motifi, Bizans el sanatlarında enderdir (Resim: 6). Ravenna'da
6. yüzyıla ait bir sarcophagus levhasında benzerini gördüğümüz levhanın arka
yüzünde kazıma tekniğindeki motif restitüe edildiğinde bir Yunan haçı ortaya
çıkmaktadır!".
Geçen zamanlarda bulunan çok zengin bir grup, şeritlerle oluşturulmuş
geçme, zikzak ve aralarında delikli dört sivri yapraklı çiçek motifli levhalar ve
templon payelerine bu yıl bir levha eklenmiştir. Motif, üslup ve işçilik açısın
dan Orta Bizans Dönemi'ne tarihleyebileceğimizögeler, kilisenin 2. yapı dönemine ait olmalıdır» (Resim:7).
Biçim ve boyutu ile lento olarak değerlendirdiğimizeser, 1995 yılında bulunan benzeri ile aynı zamanda motif ve kompozisyon açısından birleşir. Her iki
parçada şeritlerle oluşturulmuş lotus-palmet motifi kısmen görülmektedir. 10.ll. yüzyıla tarihlenen Manisa Müzesi'ndeki sütun başlığı ile bugün Istanbul Arkeoloji Müzesi'nde yer alan ve Khalkoprateia Kilisesi'nden getirilen sütun baş
lığı benzer motif ve üslup sergilerıv.
Kapı çerçevesinde daire içinde iki şeritle oluşturulmuş kapalı geçme motifi ve geçme aralarında matkap oyukları 9. yüzyıldan itibaren görülen özelliklerdir. Benzer motif, teknik ve üslup, Likya bölgesinde Dereağzı Kilisesi 'nde
9.-10. yüzyıllarda karşımıza çıkar»,
Kazı çalışmalarından önce bulunan templon arşitravlarına ait diğer bir
parça bu yıl ele geçmiştir; bu da bize tüm örneklerin kiliseye ait olduğunu kesinleştirir-ı. Arşitravın ön yüzünde birbirine düğümlenen daireler içinde çiçek
motifleri ve düğümlerden sarkan kurdeleler görülmektedir. 6. yüzyıldan itibaren
kullanılan motif 9.-10. yüzyılda yoğunlaşır; benzer örnekler Antalya Cumanun
Camii'nde, Likya bölgesinde Dereağzı Kilisesi'nde, Xanthos'ta Doğu Bazilika'da 9.-10. yüzyılda karşımıza çıkar>,

Kitabeler
Thomas KORSTEN
Kazıda bulunan kitabelerin sayısı 74'tür; bunun yanı sıra kilisenin içinde
yapılannda tespit ettiğimiz 24 kitabe mevcuttur. Kazı buluntularının çoğunluğu Roma Imparatorluk Dönemi'ne aittir; ayrıca 1 Hellenistik ve 6 Bizans
Dönemi 'ne ait örnek vardır. Kitabelerin çoğu Yunanca' dır, tek bir kitabe Latin-

ve ek

cedir.
Buluntular genelde mezar kitabeleridir; metinlerin sonunda tekrarlanan
bir cümlede Eav BE TLS' ETEpOV 8mln" a\lapTLD;\oS' ECJTtD 8EOlS' KaTax8o(17) B.Şrenk, Spaetantike und iriihes Clıristentum, Berlin 1985, res.85
(18) Y.Otüken, ll.Ortaçağ ve Türk Donemi Kazı Senıpozyumu, 30 Nisan-Zlvlayıs 1998 Konya, (baskıda),
S.Alpaslan, Mermer-Taş Buluntular, not 42.
(19) MDennert, Zum vorbildcharakter Justinianischer Bauplastik für die Mittelbyzantinische Kapitellproduktion, Spaetantike und Byzantinische Bauskulptur, Beitraege eines Symposions in Mainz, Februar 1994, Stuttgart 1998 (eds.U.Peschlow -S.Möllers), i 19-131, bi1.l29- 130, lev.42.23, 25.
(20) .ı .Morganstern, The Byzantine Clıurclı at Dereağzı and its Decoration, Tübingen 1993.
(21) .Pesschlow, IstMitt 40 (1990) 207-258, bi1.223-226, lev.42.5- i O.
(22) Otüken 1998 a.g.e. not 3, S.Alpaslan, Taş ve Mermer Buluntular, 549

u

486

VLOıS' .. J...). ..rns iTpOCJayyEA-LaS' OUCJllS' 8wCJE[. TW ~ouAoııEvw Em TW 11ııL
CJEL.-"meZarı tahrip eden kişinin yeraltı tanrılarınca cezalandırılacağı, tahribatı
bildiren kişinin de ödenen para cezasının yarısı ile ödüllendirileceği belirtilir".

Örnekler arasında ilginç buluntular vardı; imparatorluk elçisinin adını
zikreden ". . . iTpECJ~EUTOU . . . L;E]~aCJTou . . . KTA", Yahudi bir aile ile
ilgili (I.S.3.yüzyıl) ve gladyatör kabartmalı kitabe gibi. Bunların yanı sıra Hellenistik Dönem' e ait bir rahip ve ailesi ile ilgili örnek dikkati çeker; ailede yöresel ve Yunanca isimler kullanılmaktadır. Rahip "şehir önünde" "rrpo iTOAHJC'
tanımlanmaktadır ve hizmet ettiği tanrılar "OL Tlpouıoı 8EOL veya OL ITpWLııwv
8EOL" şeklinde nitelendirilir.

Cam Buluntular
Yelda OLCAY
Bizans ve sonrasına ait 360 cam parça bulunmuştur. Bizans
pencere camı (31), kap ve kandillere ait ağız (41), kaide (14), kulp
(5), kandil çubuğu (11), gövde (254) ve bileziktir (4).
C2 yapısının (+) kodunda 19; (-) kodunda 40 olmak üzere toplam 59 cam
buluntu ele geçmiştir. Çubuklu kandillerden (+) kodda bulunan masif çubuklu
örnekler 11.-12. yüzyıla tarihlenir». (-) kodlarda bulunan, en erken tarihli örnekleri 5. yüzyıla ait olan cidarları ince, işi boş çubuklar, 6.yüzyıl sonu-8.yüzyıla tarihlerıir> (Çizim: 3; Resim: 8).
C2 yapısının (-) kodunda bulunan olasılıkla bir alabastrona ait, iç-kalıp
tekniğinde, lacivert ve beyaz mat camdan yapılmış parçanın dış yüzeyinde başak motifi, iç yüzeyinde ise kalıp izi görülür. Bu tip alabastronların günümüze
gelen sağlam örnekleri Mezopotamya'da bulunmuş ve I.O.9-7.yüzyıl civarına
tarihlerımiştir. Aynı tip alabastronların Rodos'ta tespit edilen örnekleri
I.Ü.7.yüzyıla aittir. Mezopotamya kökenli olduğuna inanılan bu eserlerin Rodos 'taki örneklerinin Mezopotamyalı ustalar tarafından üretildiği ileri sürülür>
(Resim: 8, 9b).
1997' de süsleme tekniği ile yenilik katan örneklerin ilki kesme tekniği ile
süslenmiş kap parçalarıdır. Kalın cidarlı, renksiz cam kesme tekniğinde geometrik motifle süslenmiştir (Resim: 9f). Suriye kökenli bu teknik Geç Roma-Erken
Bizans Dönemi örneklerinde karşımıza çıkarss.
Bilezikler önceki yılların örneklerinden farklı yeni çeşitlerneler sunar. Bunlardan birisi düzleştirilrniş kesitli koyu mavi, diğeri ise tek renkli spiral biçimli örneklerdir. Spiral bileziklerin paralelleri 8. yüzyılda Yakın Doğu'da bulunmuştur»
1997

yılında

buluntuları

(23) S.Y.Ötüken, XVII!.KSTII (1996), YOlcay, Cam Buluntular, 379-80.
(24) Içi boş çubuklar için bkz. A .von Saldern, Aııcieııt aııd Byzantine Glass from Sardis, London 1980,51
res.231274,280; R.M.}1arrison-N.Christie,AS 43 (1993) 147-162, biL.161, FigA/d; J.W.Hayes, Excavation Saraçizaile in Istanbul II, Princeton 1992,403, res.151. 31,37-38; M.Peleg -R.Reich, ATIQOT
21 ( 1992), 155-159, biL.155-158, Fig.20.2-9.
(25) H.Tait, Five Tlıousand Years of Glass , London 1991,41, res.44
(26) Kesme tekniği için bkz. C.Meyer, BASOR 25 (1987) 175-222, bi1.187, Res.5.P.R; D.B.Harden, Bul/.
de Journ.Int.du Verre 3 (1964), 19-24, biL.22; C.W.Clairmont, The Glass Vessels, vol.4, part 5. Tlıe
Excavatioııs at Dura-Europos, New Haven 1963, res.8-8; Saldem 19890 a.g.e. not.27, 15-17;
G.RD.Weinberg, Corintlı XII. The Mirıor Objects, Princeton 1952,93-95.
(27) Bilezikler için bkz. D.B.Harden, Glass, Deberia West, A.Medieval Nubiaıı Town, (P.L.Shinne ed.)
Warmirıster 1978, kat.no.85; M.Spaer, JGS 34 (1992) 44-62, biL.59/60, res.24.3-4, 25.9,23; M.spaer, JGS 30 (1988) 51-61, bil.59, res.! i; Saldem 1980 a.g.e.not.27,99, kat.no.50, res.l8/50.
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Süsleme tekniği açısından dikkati çeken bir diğer örnek emay tekniğinde
gövde parçasıdır. Mavi renkli cam üzerine metal oksitlerinden elde edilen kır
mızı renkte emay akıtılarak yapılmıştır. Roma Dönemi'nden itibaren Mısır ve
Suriye atölyelerinde kullanıldığı bilinen bu teknik, 12. yüzyıldan 14. yüzyıla
kadar Fustat'ta üretilen cam eserlerde uygulanmıştır. Demre'de bulunan örneği
benzerlerine dayanarak 11-12. yüzyıl arasına tarihlernek mümkündür» (Resim:
9c).
Kalıba üfleme tekniğiyle yapılmış kase parçalarından halka ve vurma kaideli iki örnekte de kalıp çizgiler dikey hatlar halindedir. Kalın cidarlı bu parçaların cam hamurlarının kalitesi göze çarpar. Bu tür kapların yakın paralelleri
Korint'te karşımıza çıkmaktadır; 11.-12. yüzyıla tarihlenen bu örnekler renk ve
kaliteleri ile Demre buluntularına benzer> (Resim: 9g-h).

Seramik Buluntular
Meryem ACARA
1997'de bulunan 4796 seramikten Bizans Dönemi'ne ait 3934 sırsız, 104
sırlı seramik anatopraktan, 15 sırsız, 4 sırlı seramik alüvyon üstü yüzey topraktan çıkmıştır. 349 sırsız, 52 sırlı seramik Bizans sonrasına aittir. Geç Roma-Erken Hıristiyan Dönemi 'ne ait III kırmızı astarlı seramik, 5 terra sigillata, 150
boyalı seramik ve 72 kandil ana toprak ve eksi kodda bulunmuştur.
Yoğun olarak C2 yapısı sondajlarında ele geçen kırmızı astarlı Geç Roma
seramiklerinin çoğu önceki yıllardaki gibi 6.-7. yüzyıllara tarihlenen Kıbrıs grubuna aittir». (-) kodun en önemli örneği matara tipi bir hacı şişesine ait ve süslemesi ile dikkati çeken terra sigillatadır. Matara tipi, özellikle ı. yüzyıl sonu2. yüzyıl başına tarihlendirilen Afrika kırmızı astarlı hacı şişelerinde ve maden
sanatında 7. yüzyıl başına tarihlendirilen Monza ampullalarında karşımıza çı
kar 3 ! . Süsleme açısından seramikte, tıpkı benzeri bulunmayan Demre'deki eserin üzerinde kabartma tekniği ile "Kahin Kralların ısa'ya hediyeler getirişi" tasvir edilmiştir. 4.-5. yüzyılda incil konulu sahnelerin aynı teknikle uygulandığı
Kuzey Afrika kırmızı astarlı tabakları, eserin bu yüzyıllara ait olduğunu göstermektedirv (Resim: 10).
C2 yapısı (-) kodda bulunan kandillerde önceki yıllarda ele geçen örneklerin benzerlerinin yanı sıra yeni form ve motifler dikkati çeker. Bu yıl bulunan
delikli kulplu kandil, form ve hamur niteliği ile 2.-3.yüzyıl Roma örneklerine
benzer», Motiflerdeki yenilikler, kıvrık dal çeşitlerneleri, stilize palmetler, dairelerden oluşan çiçek motifleri, ortası kabarık daireli geçme motifi ve bir geyik
figürüdür (Resim: ll).
(28) Emay cam için bkz. H.Newman, Aıı Illustrated Dictioııary of Glass, London 1987, 106; J .Marshall ,
Class Source Book, New Jersey 1990, 44; M .Jerıkins, Jslamic Glass. A.Brief History, The
Metropolitan Museuın of Art Bulletein, Fall 1986,37. kat. no.45.
(29) q.R.D.Weinberg 19~2 a.g.e., not 29, 87 res.14.736,15.
(30) Ornekler için bkz. Otüken 1996 a.g .e.not 23, M.Acara,Seramik, 380-381.
(31) Benzer kap formları ve tarihlendirme için bkz. J.Hayes, Late Roman Pottery, London 1972,185,
lev.S.c; A.Grabar, Les ampoııles de Terra Sainte, Paris 1958,15 res.Il AI, VIJl A3.
(32) Eserin işlevi ve üzerindeki tasviri çözümleyen hocam Prof.Dr.Y.Ötüken'e teşekkür ederim. Benzer
örnekler için bkz. K.Weitzmann, Age of Spirituality ; New York 1979,443-444, no.402.
(33) Onceki yıllarda ele geçen kandiller için bkz.Otüken 1995 a.g.e.not 2, M.Acara, Seramik, 370; halka
kulplar için bkz. J .P.Descoeudres-D.Harrison, MedArch 9/10 (1996/97) 77-1/3, no.21 , 22.
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Sırlı seramikte varolan kapların 13'üne parça eklenmiş ve 41 yeni kap tespit edilmiştir. Form ve süslemeler önceki yıllar ile uyumludur; kaplar arasında
koyu kırmızı hamurları, formları, sır renkleri ve sgraffito tekniği ile yapılmış
çizgisel bezemeleri ile birbirine benzeyen iki kase dikkati çeker. Hamur rengi
ve niteliği, koyu sarı sırları ile önceki yılların buluntularmdan farklı olan kaseler muhtemelen ithaldir>.
Sırsız seramiklerde bu yıl yeni bir tür olarak ağzı süzgeçli bir testi bulunmuştur. Benzerleri Anamur'da Erken Bizans yerleşirninden ,Çıkmıştır3 5 • 1997
buluntuları arasında amphoraların yoğunluğu dikkati çeker. Iki kulpu haç biçirnli damgalı bir amphora, Filistin'de Ramat Rahel'de bir manastırda bulunan
ve 6.-7. yüzyıllara tarihlendirilen örneklere benzers« (Resim: 12). Bir grup amphora omuz kısmına doğru incelerı boynu, dar gövdesi ve üçgen biçimindeki
kulplan ile 9. yüzyıla»; dar ağızlı, boyun kısmı kısa, küresel gövdeli bir grup
amphora ise form, hamur rengi ve bileşimi açısından ll. yüzyılın 2. yarısına tarihlendirilen amphoralara benzerss, Hamur rengi ve niteliklerinin aynı tabakada
ele geçen, ithal malı olduğunu düşündüğümüz iki sırlı kase ile aynı olması da
dikkati çekmektedir.

Maden

Buluntuları

Meryem ACARA
1997 yılında 199 maden bulunmuştur. Bunlar sikke (5), kase parçaları
(14), levha (23), mühür, kandil fitili, zincir halkası, süs eşyası (l 'er), çivi (37),
nal, mıh (3' er), cüruftur (104). 8' inin niteliği tespit edilememiştirev.
En erken tarihli bronz sikkenin ön yüzünde Pantokrator İsa büstü, arka
yüzünde dört satırlık "lhSYS XRISTYS bASILEY bASILE" yazısı bulunur.
Anonim A grubunun 2. çeşitlemesine ait bu sikke, II.Basileios Dönemi 'nde
976-1030/35'te basılmıştır-e (Resim: 13).
Dışbükey yüzünde tahtta oturan Pantokrator İsa, içbükey yüzünde ayakta
duran, sağ elinde asa, sol elinde küre tutan imparator tasviri bulunan altın bir
sikke X.Konstantin Dönemi'ne (1/59-1067) aittiro (Resim: 14).
Bu yılın önemli buluntularından biri olan kurşun mühür Prof.Dr.W.Seibt
tarafından çözümlenmiş ve 11.yüzyılın 2. çeyreğine tarihlenmiştir. Bir yüzünde
profilden tasvir edilmiş, kolları, içinde Tanrının eli veya Isa büstü olan gökyüzü motifine uzatılmış Aziz Nikolaos tasviri bulunmaktadır. Diğer yüzünde iki
(34) Önceki yıllarda bulunan sırlı seramikler için bkz. Ötüken a.g.e.1994 not.Z, M.Acara, Seramik ve
"Jrdenware" buluntular, 482.
(35) C.Williams, Anemurium, The Roman and Early Byzantine Pottery , Toronto 1989, 85, çiz.S i , no.5 i 2.
(36) PArthur, Aspects of Byzantine Economy:An Avoluation of Amphora Evidence from Italy, BCH
Suppl.IS, 70-93, çiz.6.
.
(37) L.BJelaJac, BCH 18,70-93, çız.6.
(38) Arthur 1989 a.g.e. not 37,90, çiz.! ı.
(39) Maden buluntularımız Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi laboratuvarında temizlenmiştir. Tüm
emeği geçenlere teşekkür borçluyuz.
(40) Benzer örnek için bkz. A.R.Beııinger-POrierson, Cataloque of Byzantine coins in the Dutnbarton
Oaks and Wlıittemore Collection, Washington 1973, m/2, 764-768, Lev.LXIlI, i a.1 ,4,6,7, i b.1,3,4.
(41) Benzer örnekleri için bkz. Bellinger-Grierson 1973 a.g.e. not 41, 764-768, Lev.LXIlI, la.I,4,6,7,
i b.1 ,3,4; D.Sear, Byzantine Coins and Their Values; London 1974,314, no. i 847
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yanı tahrip olmuş bir yazıt vardır. Yazıtta mührü yaptıran "CICINNlüS" adı ve
"PROTOSPATHARlüS" ünvanı okunmaktadır. Genelde bu tip kurşun mühürlerde sonda aile adı veya adı geçen memurun çalıştığı yerin adı bulunur. Muhtemelen Myra'ya komşu bir themanın (okunabilen haıflere göre "Samos") hakimi mühürü bir mektupla veya bir hediye ile yollamış olmalıdır. Ozellikle 11.
yüzyılın 2. çeyreğinde birçok yüksek memurun mühründe Aziz Nikolaos vardırv (Resim: 15, 16).
Maden eserler arasında iki kaba ait parçalar ve kabartma tekniği ile
bezenmiş bronz levhalar dikkati çeker. 0,01 cm. kalınlığındaki levha parçalannın üzerinde dört yapraklı çiçek motiflerini daireler çevrelemektedir.
Uzerlerindeki çivi delikleri bunların kaplama levhası olduğunu gösterir.
Yüzey toprağına bulunan Osmanlı sikkesi II.Mahmud Dönemi'ne (1808i 839) aittir; sikkenin bir yüzünde padişahın 8 tuğrası, diğerinde 1808 tarihi
bul unmaktadır«.

Freskolar
Nilay ÇORAGAN
Kilisenin freskolan toplam otuzdokuz sahne, yüzkırküç büst ve bütün
şeklinde tasvir edilmiş tek figürler ile sembolik, bitkisel, geometrik bezemeler,
menner, perde emitasyonlarındanoluşur-s.
Yapının kubbeli bazilika dönemine ait naos, bema, apsisteki freskoları 8.i O. yüzyıllar içinde değerlendirilebilir. Kilisenin apsis yarım kubbesi ile birlikte Rus onarımında yenilenen üst yapısı, muhtemelen bu döneme ait zengin freskolar içermekteydi. Güney dış yan nefin tonoz ve duvarlarındaki bazı tasvir ve
süslemelerde ikonoklastik Dönem etkilerini görmemiz nedeniyle nefteki
İkonoklastik Dönem'e ait olabilecek freskoların daha sonra yenilendi ği
düşünülür. Iç nartekste sadece orta tonozda alt tabakada bulunan konsil sahnesi
9. yüzyıl ikonografik özelliklerini gösterlr-s.
Yapının yan nefleri ile iç narteksindeki freskolar 11. yüzyıla tarihlenmekteyiz. Neflerin resim programı paralel örnekler yardımıyla 11. yüzyılın ilk
yarısına tarihlenebilir-s. Güney dış yan nefteki bezeme ve sembolik tasvirler
nefin gömü işlevini belirlemekle birlikte, motiflerde başkent etkisi tespit edilmiştir.

(42) Mührü çözümleyen ve tarihleyen Sayın Prof.Dr.W.Seibt'a teşekkür ederiz. Metnin tamamı hazırlan
makta olan kazı kitabında yayınlanacaktır. Benzer kurşun mühürler için bkz. V.Laurcnı, Le Corpus
des Sceaux de L'Eınpire Byzaııtin, Paris 1963-1965, lev.3. no.614, le.192, no.1576; G.ZacosA.Veglery, Byzaııtiııe Lead Seals, vol.l , Basel 1972, lev.I77, no.2977 c,d.
(43) N.Pere, Osmanlılarda Madeni Paralar, İstanbul 1968,244, no.756.
(44) 1998 yılında frcskolar ile ilgili bir doktora tezi tamamlanmıştır. Bu çalışmadaki sahnelerden 24'ü,
tek figürlerden ise 97'si yayınlanmamıştır.
(45) Otüken 1998 a.g.e. not 3, N.Çorağan, Freskolar, 554-555.
(46) Yapının kuzey ve güney yan neflerinde yaptığımız restitüsyona göre benzer programa sahip bazilikal
planlı Ohrid H.Sophia Kilisesi için bkz. RHammann-Mac Lean-H.Hallensleben, Die
Monunıentalnıalerei in serbien und Makedonien vom l lbis zıını friihen l-t.Jahrhiindert, nı, Giessen
1963,plan 1-3.

490

İç narteksteki freskoların ikonografi ve resim programı özellikleri genellikle başkent ve başkent etkili örneklerle benzerlik gösterir. Anadolu'daki
kiliselerde nartekslerin resim programı incelendiğinde konsil sahneleri olan
benzer bir örnek bulunarnamış, bu nedenle Demre, Anadolu için ünik kalmış
tır-". Özellikle ıx. Konstantin Monomakhos'a atfedilen yapılardaki fresko ve
mozaiklerle yakın üslup benzerliği iç narteksteki freskoları Monomakhos
Dönemi'ne (1042-55) tarihlernemizi sağlar-s. Yan nefler ve iç narteksin freskoları için yaptığımız tarihlerneleri 1042 tarihli kitabe, 1034-41 yılları arasın
daki Afrikalı Ziridlerin tahribinden sonra Ioannes Orphanotrophos'un onarımı
ve kazılarda ele geçen 1042-50 tarihli sikke onaylamaktadır-".
1ı 18 tarihli kitabe içeren batı avludaki arkosolium freskoları çağdaşları ile
aynı program, ikonografi ve üslup özellikleri gösterir. Güneydeki mezar mekanı
ile birlikte kuzey ek yapıların freskoları ikonografi, resim programı ve üslup
özellikleri açısından benzer örnekleri Akdeniz'deki (Kıbrıs, Sicilya) 12. yüzyıla
ait başkent etkili örneklerde yoğunlaşır. Özellikle üslup açısından benzer örnekler Kıbrıs'taki 12. yüzyıl başına ait örneklerdirw (Çizim: 4; Resim: 17). Dolayı
sıyla buradaki freskoların 12. yüzyıl başında başkent etkili bölgesel sanatçılar tarafından yapıldığını düşünüyoruz. Ayrıca Türkiye' deki ilk ve tek örnek olan Aziz
Nikolaos siklusu da anıtsal resim sanatındaki en erken örneklerden biri olarak
kabul edilebilir (Resim: 18).
Kuzeydoğu köşe mekanı ile birlikte güneydoğudaki şapellerin freskoları
da 12. yüzyıl içinde değerlendirilir. Buradaki freskoların resim programı,
ikonografi ve üslup özelliklerinde tespit edilen başkent etkisi, başkentli ya da
başkent etkili bölgesel sanatçıların çalışmış olabileceğini gösterir. Kazılarda
bulunan 1185-95 tarihli II. Isaak Dönemi'ne ait sikke ile Demre'de 1185 civarı
ya da sonrası olduğu düşünülen sel felaketi tarihlernemizin "terminus post
quem" ini verir.

(47)

Başkentte konsil sahnesi bulunduğu bilinen tek örnek Pantokrator Manastırı'nın güney kilisesidir.
Güney kilisesi narteksinde tasvir edilen konsil sahneleri için bkz. P.Gautier, REB 32-33 (1974-75) 1-

131, bil.36.

(48) Benzer üsluptaki ıx. Konstantirı Monomakhos'a atfedilen yapılardan Chios Nea Moni mozaikleri
için bkz. D.Mouriki, DOP 34 (1980) 77-124, biI.88-92; The Mosaics of Nea Moni on Chios , I-II,
Athens 1985; Phokis H.Lukas kilisesi fresko ve mozaikleri için bkz. Mouriki 1980 a.g.e. 83-87;
c.L.Connor, Art and Mirades in Medieval Byzantiunı, The Crypt at Hosios Lukas and It 's Frescoes,
Princeton 199 i.
(49) Otüken 1997 a.g.e. not 2, M.Acara, Maden buluntular, 480.
(50) Kıbrıs'taki Monagri Panagia Amosgou için bkz. S.Boyd, DOP 28 (1974) 277-334; Koutsovendis
H.Krisostomos Kılisesi içın bkz. C.Mango, DOP 44 (1990) 63-94; Asinou Panagia Phorbiotissa
Kilisesi için bkz. D.C.Winfield-EJ.W.Haıvkins, DOP 21 (1967) 261-266.
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DEMRE; H NiKOLAOS KiLisESi 1997
B YAPısı PLANI
N. ÇORAGAN) M. TEKiNALP

Çizim 2: 1997 B yapısı planı (N.Çorağan-M.Tekinalp)
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Çizim 3: İçi boş çubuklu cam kandiller (Y.OIcay)
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Çizim 4: Mezar mekanı, kuzey ve güney duvarları doğu-batı kesiti (N.Çorağan)
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Resim 1: C2 sondajı, küçük buluntular

Resim 2: C2, doğu cephe, üçgen

tuğla
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süsleme

Resim 3: B yapısı, batı mekan, güneyoda,
kuzeye bakış

Resim 4: B yapısı, batı mekan, kuzeyoda, küp
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Resim 5: İon tipi sütun başlığı

Resim 6: Haçlı levha
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Resim 7: Levha ve templon payeIeri

Resim 8: cı yapısı (-) kod buluntııları ve içi boş çubuklu
kandiller
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Resim 9: b-iç kalıp tekniğinde alabastron, c-emay cam, f-kesme
teknikli cam g, h- kalıba üfleme cam parçaları

Resim 10: Kahin krallar tasvirli matara tipi kap
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Resim 11: Kandiller

Resim 12: Haç biçimi damgalı amphora .
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Resim 13: Bronz II.Basileos sikkesi

Resim 14: Altın X. Konstantin sikkesi

Resim 15: Kurşun mühür, ön yüz

Resim 16: Kurşun mühür, arka yüz
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Resim 17: Mezar mekanı, doğu bölüm, kuzey
duvar, doğudaki Dİş, Anastasis,
melek

Resim 18: Mezar mekanı, Aziz Nikolaos siklusu,
Aziz Nikolaos

NİGDE-ANDAVAL (AKTAŞ)'DAKİ KONSTANTİN
HELENA KİLİsESİ 1997 ÇALIŞMALARI
Sacit PEKAK*
Niğde'nin Aktaş (Andava!) Köyü'nün Yeniköy Mahallesi'ndeki Erken Bizans Dönemi'ne tarihlendirilen Konstantin-Helena Kilisesi'nde 1996 yılında baş
latılan tespit, koruma ve kazı çalışmalarına 1997 yılında, 1-27 Ağustos tarihleri
arasında devam edilmiştir'.
1997 sezonundaki çalışmalar, koruma, tespit, temizlik ve kazı başlıkları altında ele alınabilir:
l) KORUMA
1996 yılında, yapının ayakta kalan duvarlarını ve freskoları korumak amacıyla profiller üzerine oturan, oluklu saclardan bir çatı kaplaması yapılmıştır. 1997
yılında saclar sağlamlaştırılmrş; bu saciara içte ve dışta dikeyeklemeler yapıla
rak, duvarlar bir "zarf" içine alınmış böylece yapının hem duvarları hem de freskoları doğanın olumsuz etkilerinden büyük oranda korunmuştur (Resim: 1).
II) TESpjT
A) Mimari Çizim
Ekibe katılan iki mimarlık öğrencisinin çalışmaları sonrasında kilisenin
1996 yılındaki 6 çiziminez ek olarak 26 paftadan oluşan konum, plan, kesit, cephe ve ayrıntı çizimi yapılmıştır (Çizim: 1-7). Kazı alanını belirleyen 35.00 m. x
55.00 metrelik alan, 5.00 m. x 5.00 metrelik plankarelere bölünmüştür (Çizim: 1)3.

*
(i)

(2)
(3)

Yrd.Doç.Dr, Sacit PEKAK, Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Beytepe-ANKARA
Niğde Müzesi başkanlığında yürütülen Konstantin-Helena Kilisesi 'ndeki 1997 yılı çalışmalarına,
Sanat Tarihi Bölümü öğrencileri Nihai Elvan, Ozge Kurt, Ceren Erel, Mehmet Türk, Hasan Karakaya, İç Mimari öğrencileri Mert Göçmen, Bülent Topaçlıoğlu ile başlanmış, daha sopra Antropoloji
Bölümü öğretim elemanlarındanDr.Suavi Aydın ve Arş.Gör.Gülfern Uysal, Anadolu Universitesi Sanat Tarihi Bölümü'nden Arş.Gör.Yalçın Mergerı'in katılımıyla devam edilmiştir. 1996 yılında olduğu gibi, i 997 yılı çalışmaları için maddi desteği sağlayan Vasco Turizm, Yatınm, Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi'ne. ayni destek sağlayan Niğde Belediyesi Başkanı Ahmet Oğuz Ozmen ve Niğbaş
Genel Müdürü Burkay Ererı'e teşekkür ederim. 1996 yılı çalışmaları ve yapı hakkındaki yayınlar için
bkz. S.Pekak, "Ni ğde-Arıdaval (Aktaş)' daki Konstantin-Helena Kilisesi", Ege Universitesi Edebiyat
Fakültesi Yayınları Sanat Tarihi Dergisi IX (1998),103-117, Lev. XXXVI-XLII; S.Pekak, "Niğde
Andaval (Aktaş)'daki Konstantin-Helena Kilisesi", Kültür Bakanlığı Anıt/ar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, XIX Kazı Sonuçları Toplantısı II (1998),567-592.
Çizimler için bkz. Pekak i 998 (bkz.Dipnot 1) her iki yayın.
Kilisenin kuzeyindeki ilkokuL, doğusundaki karayolu, batısındaki dere yatağı ve kaçak olarak inşa
edilmiş konutun avlu sının, güneyindeki çevre duvarı izi kazı alanını (şimdilik) belirlemektedir, çalışmalar ileriediğinde alanın genişleyeceği varsayılmalıdır.
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B) Fresko
Kilisenin orta nefi kuzey duvar ve tonozunda bulunan freskoların bir kıs
mı Y.Ötüken tarafından yaymlanmıştır-. Yayınlanan freskoların dışında orta nefin batı duvarı ve pencere kemerlerinin iç yüzeylerinde, orta nef kuzey duvarı
tonoz başlangıcında figürlÜ, apsis pencereleri iç yüzeylerinde geometrik bezemeli yeni freskolar saptanmıştıre.
Orta nef batı duvan üst seviyesindeki yuvarlak kemerli iki pencerenin
arasında yer alan figür ile, altında yer alan Çocuk Isa ve Meryem figürleri daha
önceki bildiride tanıtılmış; bu figürlerin yanlarında yer alan figürlerin tanımla
namadığı belirtilmiştie; 1997 yılında daha dikkatli bir inceleme sonrasında,
Meryem ve Çocuk ısa'nın hemen sağındaki (güneyindeki) figürün başında tacıyla imparatorluk giysileri içinde haleli bir kadın figürü olduğu, sağ eliyle büyük bir taçı tuttuğu ve başının sağında "Helena" yazısının yer aldığı görülmüş
tür. Ne yazık ki elimizdeki teknik olanaklarla fotoğraflanamayacakkadar tahrip
olan bu figür kilisenin "Konstantin-Helena Kilisesi" olarak adlandınlmasını
açıklayacak niteliktedir. Haçın yanındaki (güneyinde) figürün halesinin küçük
bir kısmı seçilebilmektedir ve bu figür "Konstantin" olmalıdır. Kiliseyi ziyaret
eden ilk Batılı araştırmacı WJ.Hamilton yapıdaki bu freskoya değinmerniştirt
J.Stryzygowski için Anadolu 'ya gelerek bir çok yapının yanı sıra KonstantinHelena Kilisesi 'nde de çalışmış olan mimar J .W.Crowfoot ile mimar J .I.Simirnov kilisedeki bazı freskoları tanıtmışlar, ancak onlar da batı duvarındaki freskolan görmemişlerdirs.H.Rott ise, naostaki freskoları, ışığın kötü olması nedeniyle pek iyi göremediğini, ancak "Kahin Kralların ısa'ya tapınması" sahnesini
kesin olarak tanıdığını; bir haçın iki yanındaki Konstantin ve Helena'yı ise "olasılıkla" (allenfalls) tanıyabildiğini yerini belirtmeksizin söylemektedirv, Yapı
hakkında bilgi ver~n diğer araştırmacılar da bu freskoya değinmemişlerdir.
Meryem ve Çocuk ısa'nın solundaki (kuzeyinde) yüzü ve vücudunun alt tarafı
tümüyle yok olmuş, elinde globus tutan ve başının yanında adının kısaltması
bulunan Başmelek Mikael figürü yer almaktadır.
Özetle orta nefin batı duvarında, üç sıra halindeki freskolardan üstten itibaren, iki pencere arasında başında tacı ile takdis işareti yapan, ayakta haleli bir
figür; onun altında ayakta bir kadın figürü, kuzeyinde tanımlanamayacakkadar
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)

Y.Ötüken, "Niğdenin Eski Andaval Köyündeki H.Konstantinos Kilisesi'nin Freskolan" Remzi Oğuz
Arık Armağanı, Ankara Universitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara 1987, s.125-145.
Bu freskolar ekip elemanı Ozge Kurt tarafından bitirme tezi olarak çalışılmaktadır.
Pencerelerin arasındaki figür, güneyinde bir sütun üzerindeki bir kemer altında tasvir edilmiştir; kuzey bölüm ise dökülmüştür. Figürün takdis işareti yapan sağ elinin üzerinde Yunanca peygamber anlamına gelen profutis kelimesini veren bir monogram okunabilmiştir. Kappadokya kaya kiliselerinde, örneğin Karanlık Kilise'de benzer bir monogramla Honac Pemgamber'i gösterir bir figür bulunmaktadır bkz. M.Restle, Die byzantinische Wandmalerei in Kleinasien, 1967 Recklinghausen, Cilt U,
218; Konstantin-Helena Kilisesindekine çok benzer bir başka figür 1216/1Tye tarihlenen Şahinefen
di'deki (Söviş) Kırk Martider Kilisesi 'ndeki Davut Peygamber'i gösterir figürdür bkz. Restle, a.g.e.
Cilt U, 429. Bu yeni veriler ışığında, Konstantin-Helena Kilisesi'ndeki figürün, daha önce önerildiği gibi bir imparator mu (Nikephoros U.Botaneiates),yoksa bir Tevrat peygamberi mi veya bunların
dışında bir figürü mü yansıttığı freskoların temizlenmesinden sonra anlaşılabilecektir kanısındayız.
WJ.Hamilton, Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia, London 1842, Cilt 2, s.297.
J.Strzygo\Vski, Kleinasien ein Neuland der Kunstgeschichte, Leipzig 1903, s.201.
H.Rott, Kleinasiatische Denkmaeler aus Psidien, Panıphylien, Kappadokien und Lykien, Leipzig
1908, s.l 08.
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tahrip olmuş bir başka figür; onların altında ortada Meryem ve Çocuk İsa (Resim: 2), kuzeyinde Başmelek Mikael, güneyinde Helena, Gerçek Haç ve Konstantin'in halesinin bir kısmı, daha kuzeyde ise bir piskopos giysili figür kalıntı
sı ile tek bir göz saptanabilmiştir.
Batı duvarındaki pencerelerin içinde, kuzeydeki çok tahrip olmuş birer figür bulunmaktadır.Güneydeki belden yukarısı gösterilmiş, sağ elinde haç tutan,
kırmızı giysili bir haleli bir kadın martir figürüdür (Resim: 3).
Kuzey nefi ayıran desteklerin kemer içlerinde karşılıklı simetrik, ellerinde haçlar tutan aziz/martirIer yer almaktadır. Başlarının üzerlerinde isimleri yazılıdır, ancak kötü durumda oldukları için okunmaları oldukça güçtür. Bu figürlerden sadece Aziz Mamas'ın ismi kesin olarak okunabilmiş ve azizin tarihsel
kimliği saptanabilrniştirıo. Apsis pencereleri iç yüzeylerinde, eşkenar dörtgenlerden oluşan basit geometrik bezemeIi freskolar saptanrnışur».
e) Kazıma Haçlar- Yazılar
Kilisenin özellikle apsis cepheleri ile batı cephesinde taşlar üzerine kazıl
mış, farklı büyüklük ve tiplerde haç bulunmaktadır. H .Rott'unu da dikkatini çeken bu haçlardan bir kısmı, hac yolu kiliseleri duvarlarında görülen», Ortaçağ'a
ait, bazıları ise çevredeki çocukların yaptığı kazımalar olmalıdır. 100'ü aşkın
haç kazıması fotoğraflanmış, ölçülmüş ve çizimleri yapılmıştır (Çizim: 8; Resim: 4).
Orta nefin batı duvarında, giriş kapısının güneyinde, alt seviyedeki dört
taş bloğu üzerinde çok tahrip olmuş kazıma harfler bulunmaktadır. BD 1 olarak
adlandırdığımıztaşın doğu yüzünde tarih içeren altı satırlık bir metin yer almaktadırı-.

1895
OYPKYTIAOY
ii
rTIrLlILlL;
MATITil
iii
BD 2 ve BD 4'ün üzerinde Yunanca harfler gelişigüzel kazılrmştır. BD
3 'ün üzerinde alt alta kazılmış ZET harfleri bulunmaktadır. Orta nefin kuzey
duvarı alt seviyesindeki KD 1 olarak adlandırdığımız taşın üzerinde iki satırlık
bir yazıt bulunmaktadır».
(I O) Aziz Mamas, Kappadokya' da saygı gören ve 15 yaşında iken şehit edilen, vahşi hayvanlarla dostluk
kuran, çoban bir azizdir. 3. Yüzyılda Kappadokya'da yaşadığı kabul edilen azizin anma günü 2 Eylül' dür. bkz.A .P.Kazlıdan ve Nancy P.Şevçenko, "Mamas", The Oxford Dictionary ofByzantium, Cilt
2, s.1279-1280. Kemer içlerindeki diğer figürlerin kimlikleri, 1998 yılında gerçekleştirrneyi düşün
düğümüz fresko temizliğinden sonra saptanabiIecektir.
(11) Duvar yüzeyindeki bu freskolar dışında, kilisenin zemininde çok sayıda irili ufaklı fresko parçaları
ele geçmiş, bunların toplanıp, istiflenerek kutulara yerleştirilmiş ve Niğde Müzesi 'ne teslim edilmiş
tir.
(12) Rott 1908 (bkz. Dipnot 9), s. 103.
(13) Aynı bölgede bulunan Sivrihisar Kızıl Kilise'nin apsis cephelerinde benzer haç kazımaları bulunmaktadır; Kızıl Kilise için bkz. M.RestIe, Studien zur friihbyzantinischen Architektur Kappadokiens,
Wien 1979 Cilt 1, s.57-63.
(14) Taş 0.44 x 0.99 m. boyutlarında, harfler 0.03 m. yüksekliktedir.
(15) Taş 0.37 x 0.73 m. boyutlarında, harfler 0.06 m. yüksekliktedir.
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Apsis pencereleri arasında AD 1 olarak
bir yazıt bulunmaktadır!s.
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satırlık
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D)

Fotoğraf

Yapının

ve gerçekleştirilen çalışmalar boyunca çok sayıda dia-pozitif ve
renkli negatif film çekilmiştirr', Niğbaş Genel Müdürlüğü'nden sağlanan 26.00
m. uzunlukta bomu bulunan bir vinç ve Niğde Belediyesi'nden temin edilen bir
itfaiye aracının merdivenlerinden yapının "hava fotoğrafları" çekilmiştir (Resim: 5). Bu fotoğrafların yardımı ile düşen yapı taşlarının mevcut durumunu
gösteren çizim (Çizim: 3) yapılabilmiştir.
III) Temizlik ve Kazı
A) Temizlik
Kazı başlangıcında kilisenin içi ve çevresi ot ve çöplerden temizlenmiştir.
Niğde Belediyesi'nden temin edilen bir kepçe ile, yapının doğusundaki, 70'li
yıllarda atılan ilkokul binasının temeli sıyrılmak suretiyle kaldırılmış, böylece
alanda daha kolay hareket edebilmemiz sağlanmıştır.
Orta nefin zemininin ve güney nefin bulunduğu yerdeki beden duvarına
ve kemerlere ait 114 adet kesme taş, yerlerinde tek tek saptanmış, numaralandı
rılmış, ölçüleri alınarak çizimleri yapılmış, alandaki dağılımları tesbit edilerek
çizimi yapılmış (Çizim: 3) ve daha sonra bir vinç yardımıyla, kilisenin 25.00 m.
doğusuna taşınmıştır (Resim: 6-7).
B) Kazı
Yapıdaki ilk kazı çalışması C, VII plankaresinde başlatılmıştır. Bunun
amacı, kilisenin güney ve doğusunda, yüzey seviyesinde görülebilen çevre duvarının ortaya çıkarılması idi. Ancak, 1.31 m.ye inildiğinde, üst yüzeyi kabaca
taraklanmış bir taş bloğu ve altında iki bireye ait iskeletler bulunmuş (Resim:
8)- ekipte iskelet toplamakta uzman bir antropolog bulunmadığı için- açma tekrar kapatılrmştır:s.
Alandaki ikinci kazı çalışması kilisenin batısında, orta nefe giriş kapısınır
kuzeyinde I, III, J, II-III-IV ve K, II-III-IV plankarelerinde gerçekleştirilmiştir
Bu bölgenin kazı alanı olarak seçilmesinin bazı nedenleri bulunmaktadır: Her
şeyden önce, beden duvarları gözönüne alındığında, statik açıdan en elverişl
(16) Taş 0.33 x 0.55 m. boyutlarında, harfler 0.04 m. yüksekliktedir.
(17) Tespit çalışmaları sırasında 720 kare dia pozitif, 360 kare renkli negatif çekilmiştir.
(18) Çalışmanın son günlerine doğru Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğretim görevlilerinde
Araş.Gör.Gülfem Uysal ekibe katılmış, açmadaki iskeletin 1998'de çıkarılmasının daha uygu
olacağını teklif etmiştir.
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alan burasıdır. ikinci neden, H.Rott'un 1908'de yayınlanan kitabındaki bir fotoğrafıv, buradaki dolgu toprak seviyesinin geçen 90 yıl boyunca pek değişme
diğini göstermektedir. Son olarak, kiliseye inşasından sonraki bir dönemde eklendiği düşünülen nartekse ait izlerin ve kiliseye girişi sağlayan düz bir zeminin
ortaya çıkartılması amaçlanmıştır.Bu nedenlerle 8.00 m. x 8.00 m.lik bir alanın
önce üzerindeki moloz temizlenmiş ve kazıya başlanmıştır (Resim: 9).
+ 0.20 m. seviyesine gelindiğinde, mekanlar ve bunlara ait moloz taş duyarlar ortaya çıkmıştır (Resim: 10) .-1.50 ,-1.60 m .de mekanların sıkıştırma toprak zeminine ulaşılmıştır. Kilisenin batı duvarına en yakın konumda olan A mekanı 2.08 x 2.89 m. boyutlarındadır. A mekanın güney duvarı 0.57 m., batı duvarı 0.82 m. kalınlıktadır. Güney duvanndaki kapı mekana girişi sağlamaktadır.
Kilisenin batı duvarına yaslanmış 0.52 m. kalınlıktaki duvarın, kiliseninkuzey
nefine geçişi sağlayan bölümünde küçük bir kapı açıklığı bulunmaktadır.Kapı-·
nın söveleri ve zemininde bir basamak ortaya çıkarılmıştır (Resim: 11). Bu buluntular, kilisenin batısındaki mekanların daha sonra inşa edildiğini, ancak A
mekanının kilisenin kuzey nefi ile bağlantılı olduğunu göstermektedir. A mekanının zemininde kuzey, güney ve batıda sekiler bulunmaktadır. Ozellikle batı
sekide çok sayıda bireye ait iskelet bulunmuştur.
A mekanının batısında iki küçük mekan (mekan B, mekan c) ortaya çıka
rılmıştır. Kuzeybatıdaki B mekanı 1.42 x 1.52 m. boyutlarındadır. Doğu duvarındaki A mekanına açılan kapı örülerek kapatılmıştır. Güney duvarındaki C
mekanına açılan yekpare lentolu açıklık ise toprakla doludur. Be mekanında çı
kan çok sayıda hayvan kemiği ve yumurta kabukları, burasının kiler olarak kullanılmış olduğunu düşündürmektedir.C mekanı 0.91 x 1.90 m. boyutlarındadır.
Bu mekanların kuzey ve batısında başka mekanların varlığı, devam eden duvarlardan anlaşılmaktadır.A,B ve C mekanlarının ortak güney duvarı batıya doğru
uzamaktadır.

Buluntular
1997 yılında, kilisenin kuzeybatısında yaklaşık olarak 8.00 x 8.00 m.lik
kazı alanın da yüzeyden yaklaşık 2.00 m. kadar aşağıya iniImiş ve taş, sikke,
maden, seramik ve iskeletler bulunmuştur.
A) Taş
A mekanı, I, III plankaresi ve +0.03 seviyesinde üzerinde 5 satırlık kitabe
bulunan (olasılıkla I.S.2. yüzyıla ait) bir adak taşı bulunmuştur (Resim: 12)2o.
llANNYXIllL6.IOfEII

NOYC EPMHC
ATTAAOYOYI

CAYTHC MNA
MHCENEKA21

(I 9) Rott 1908 (bkz. Dipnot 9), Abb.31
(20) Kilisenin batı duvarının 0.40 m. batısında ele geçen üst ve altı kırık, gri damarlı beyaz mermer parça
0.55 x 0.72 x 0.20 m. boyutlarındadır. Eser bugün Niğde Müzesi 'nin bahçesinde sergilenmektedir.
(21) "Diogenesin kızı Panmachides, Attalos'un oğlu Hermes, ve onun oğlunun anısına".
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Bunun dışında üzerlerinde yazılar bulunan kırık döıt; dört parçaya bölünmüş bir sütun başlığı; üzeri dil motifi bezemeli bir mimari plastik parça, iki kapı eşiği, apsis pencere kemerlerindeki bezemelerle büyük benzerlik gösteren üç
parça, ayrıca kırık bir akroter parçası olmak üzere toplam onbeş taş eser bulunmuştur.

B) Sikke
J.III plankaresinde, birinin her iki tarafı da oldukça silinmiş, diğeri Bizans
Dönemi'ne ait iki sikke bulunmuştur. 0.01,7 m. çap ve 0.01 m. kalınlıktaki birinci sikkenin ön yüzünde profilden gösterilmiş, miğferli bir figür, etrafında silinmiş yazılar, arka yüzünde çok zor görülebilen, biri ayakta iki figür ve silinmiş yazılar bulunmaktadır. Bizans sikkesinin ön yüzünde, belden yukarısı gösterilmiş, sağ elinde kitap tutan, haçlı haleli Isa figürü (Resim: 13), arka yüzünde üç satır halinde, sadece ortadaki "BASIL.." kelimesi okunan bir yazı yer almaktadır>,

C) Maden
Farklı plankarelerde toplam ondört adet penes bulunrnuştur>. 0.01,2 m0.01,5 cm. çaplarındaki peneslerden sadece birinin deliği bulunmaktadır, bir diğerinin ön yüzünde dört direkli bir kalyon, kenarında "PLUS", arka yüzünde hilal ve yıldızlar, kenarında" . .T...ATER.RY" yazıları okunmaktadır. Diğer penesler okside olmuştur; ancak bazılarının üzerinde arapça harfler ve birinin bir yüzünde Osmanlı tuğrası zorlukla seçilebilmektedir.
Ayrıca, yakın zamana ait olduğunu düşündüğümüz bir bakır bilezik ile bir
kolye bulunmuştur. Her ikisinin de üzeri basit kazıma bezemeler vardır>.

D) Seramik
Kazı alanında çok sayıda kırık seramik ele geçmiştir.
tanımlanmış ve profil verenlerinin çizimleri yapılmıştır>.

Bunlardan

bazıları

A mekanında tüm bir testi, B mekanında tüme yakın bir kap (Resim:14)
mekanında sadece ağız kısmı kırık bir (Resim: 15) seramik sırsız kap bulunmuş ve çizimleri yapılmıştır. Ayrıca, iki seramik lüle ile (Resim: 16), açık
ağızlı iki kandil ele geçmiştir (Resim: 17)26.

ve C

C) İskelet

Gülfem UYSAL
1997 yılı çalışmalarında, I, Il-III, J,n-ııı,IV ve K, III-IV plankareleri ile,
ilkokul temelinin kaldırılması sırasında insan iskeletleri kalıntılarına rastlanmıştır. J .Ill plankaresinde Mezar 1, I, n ve J, n plankarelerinde Mezar 2 ve
(22) Sikkeler üzerinde çalışmalar devam etmektedir.
(23) Süs olarak kullanılan, ziynet taklidi, sarı tenekeden pul.
(24) Orta nefte, yüzeyde bulunan raylara ait iki vida, Kayseri tren yolunun yapımı sırasında kilisenin bir
Rum vatandaş tarafından döküm atölyesi olarak kullanıldığı doğrultusunda, yöre halkından edindiğimiz bilgiyi doğrular niteliktedir.
(25) ı I'i sır\ı 139 dip, 83'ü sırlı 302 ağız, l '! sırlı 58 kulp ve iki sırsız emzik parçası belgelenmiştir.
(26) Kandiller ve lülelerin dönemleri hakkındaki çalışmalarımız devam etmektedir.
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Mezar 3 olarak adlandırılan alanlarda in situ durumunda gömülere rastlanmış
tır. Diğer plankarelerinde ele geçen insan kemikleri ise yüzeye dağılmış, görrıü
niteliği taşımayan bireylere aittir.
Bu bölgelerde ayrıca, çok sayıda büyük ve küçük
hayvan kemiği gün ışığına çıkarılmıştır.

baş

hayvana ait

olduğu

düşünülen

Mezar 1 (J,III)
En az 5 bireye ait iskelet

kalıntısı vardır. Gömüler basit toprak mezar
olup, kemiklerin etrafını saran ve hemen bitişikteki duvardaki mil katmanları
nedeniyle suyla taşınmış izlenimini verecek şekilde dağınık durumdadırlar. 2 ve
3 nolu iskeletlerin üzerleri taşla desteklenmiş görünümdedir. Başları güneyde
olmak üzere, güney-kuzey yönünde hocker konumunda yatırılmışlardır. Uzun
kemiklerin pozisyonundan bebek ve çocuklara ait oldukları düşünülmektedir.
Kalıntılardan yapılan birey tayininde, burada 5 bebek, en az 1 çocuk ve 2 eriş
kine ait toplam 8 bireye ait iskelet bulunmaktadır.
Mezar 2 (J,IL)
İskeletler basit toprak görnüdür, bir bireyin etrafı iri taşlarla çevrilmiştir,
ancak bu mezar dağınık durumdadır. Bireyin kemiklerinden bir bebeğe ait olduğu saptanmıştır. Dağınık olduğu için yatış pozisyonu hakkında bilgimiz yoktur.
Mezar 3 (J,III)
Erişkin bireylere ait uzun kemikler ele geçmiştir. Buradaki kemikler iki
duvarın arasına daha sonraki bir dönemde gömülmüş izlenimi vermektedir.
Dağınık durumdaki kemiklerden ikincil hatta üçüncül gömüler olabileceği

düşünülmektedir.

Mezar 2- Mezar 3 (J,III)
Mezar 2 ve Mezar 3 'ten toplam olarak 3 yetişkin,I çocuk ve 4 bebeğe ait
kemikler gün ışığına çıkarılmıştır. Bunların dışında gömü niteliği taşımayan
yüzeyde dağınık olarak ele geçen insan kemikler ile birlikte analiz edildiğinde:
7 erişkin, 6 çocuk, 5 bebeğe ait kemik parçaları bulunmaktadır.
Sonuç olarak, isitatistiki ve veri açısından değerlendirildiğinde 1997 kazı
sezonunda: 12 erişkin, 8 çocuk, 14 bebek olmak üzere 34 bireye ait iskelet
kal ıntılarına raslanınıştır.
Laboratuvarda gerçekleştirilecek analizlerden sonra, yaş, cinsiyet ve hastalıklar hakkında daha sağlıklı bilgiler toplanabilecek ve Andaval İnsanı'nın
demografik yapısı ortaya konulabilecektir.
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Resim 1:

Güneydoğudan

genel görünüm

Resim 2: Batı duvarı, fresko, Meryem ve
çocuk İsa
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Resim 3: Batı duvarı, pencere içi, fresko kadın
martir

Resim 4: Apsis, kuzey cephesi, kazıma haçlar
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Resim 5: Orta ve güney nefler

Resim 6: Orta nefteki yapı taşlarının kaldırılması
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Resim 7: Kaldırım yapı taşları

Resim 8: C VII plankaresindeki açma
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Resim 9:

Kuzeydoğudaki kazı

Resim 10: Kazı alanı, A, B, C mekanları
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Resim 11: A mekanından kuzey nefe açılan
kapı ve eşik

Resim 12: Adak taşı
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Resim 15: Seramik küp
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Resim 16: Seramik lüleler
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Resim 17: Seramik kandiller
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1997 YILI AMORİuM ÇALIŞMALARI
,

Chris LIGHTFOOT*
Yalçın MERGEN
Amorium projesinin 10. kazı sezonu 7 Temmuz - 25 Ağustos tarihleri araBu zaman içinde ekibimiz de çalışan 26 arkeolog ve
öğrenciden 18'i Türk, 6'sı İngiliz, I'er kişide Alman ve Yunanlıydır. Bu s~zon
Bakanlık Temsilcisi olarak Afyon Arkeoloji Müzesi 'nden Sayın Mevlüt Uyümez ekibirnize katıldı. Sezon boyunca yardımları, espriler ve samimiyetiyle kazımıza ayrı bir renk kattı.
i 997 yılı kazı sezonunda Sayın Melih Arslan (Anadolu Medeniyetleri Müzesi), Prof. Dr. John Devreker (Louvain Üniversitesi, Belçika) ve Pessinus kazı
ekibinden birkaç üye, Prof. Dr. Peter Kuniholm ve ekibi (Cornell Üniversitesi,
ABD), Prof. Dr. Kenneth Harl (Tulane Üniversitesi, New Orleans, ABD), Prof.
Dr. Robert Jewett (Garrett-Evangelical Theological Seminary, Evanston, Illinois, ABD), Prof. Dr. Thomas Drew-Bear (CNRS, Lyon, Fransa), Dr. Stanley Ireland ve eşi (Warwick Üniversitesi, İngiltere), Sayın Michael Mace (Kanada Büyükelçisi, Ankara), Sayın Thomas Wheeler (Güney Afrika Büyükelçisi,Ankara),
Sayın Yüksel Erimtan (EMT,Ankara), Sayın Cafer S. Okray (UDAŞ,Ankara) ve
Sayın Ahmet Tabur (Afyon İl Kültür Müdürü) Amorium'u ziyaret ettiler.
Maddi destek, değerli kuruluşlar İngiliz Arkeoloji Enstitüsü, 'The Trustees of Harvard University', ve Amorium Dostları ('Friends of Amorium') tarafından karşılanmıştır. Projemiz, yardımları ve destekleri için başta Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün tüm çalışanlarına (özellikle
Sayın Kenan Yurttagül'e) en içten teşekkürlerini sunar. Aynı şekilde Emirdağ
Kaymakarnı Sayın İbrahim Avcı, Emirdağ Belediye Başkanı Sayın İsmet Güler,
Afyon Müzesi Müdür Vekili Sayın Ahmet Ilaslı ve tüm müze çalışanları bizi içsında gerçekleştirilmiştir.

es.

'"

Dr.
LIGHTFOOT, Arkeoloji Bölümü, Durham Üniversitesi, İNGİLTERE.
Yalçın MERGEN, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü,

(I)

Ekibimizde bulunan uzmanlar Prof. Dr. Eric Ivison (CUNY, New York), Dr. Mahmut G. Drahor (Dohız Eylül. Üniversitesi), Dr. M ..Ali Kaya (Süleyman Demirel Üniversitesi), Beate Böhlendorf (Heidelberg Universitesi), Nurşen Ozkul (Gazi Universitesi), Olga Karagiorgou (Oxford Universitesi),
Dr.l\!Iargaret A.V. Gill ve Julie Roberts idi. Ayrıca Mücahide Koçak, Sultan Şen, Ayşe Taşkın, Ferüzat Ulker, ırfan Yazıcı,.Hasan Yılmazyaşar (Eskişehir Anadolu Universitesi), Şafak Gürel ve Ebru
Şengül (Dokuz Eylül Universitesi), Betül Şahin, Işı! Bayraktar, Aylan Erkal ve Aylin Zor (Ankara
DTCF,), Yasemin Tok (Selçuk Universitesi) ,Paola Pugsley (Exeter Universitesi), Simon Young (Durham Universitesi), Fulya Adıyaman ve Tolga Gürbuz de kazıda görev almrşlardır,
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ten bir dostlukla karşıladılar ve yardımlarını esirgemediler. Burada adlarını sapek 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, Dr. Stanley
lreland ve Sayın Muharrem Bayar'a özellikle teşekkür etmek isteriz.
Hava bütün bu sezon boyunca anormal soğuk ve yağışlı geçti. Bu yağışlı
hava kazı çalışmalarımız yoğun olmadığı için programımızı negatif yönde etkilememiştir. Ancak toprağın nemli olması, Dr. Mahmut Drahor'un jeofizik çalış
malarında oldukça yararlı olmuştur. Aynı zamanda, yağışın diğer bir faydası;
yağmur sonrasında yüzeyden bol miktarda küçük buluntu ve özellikle, cam bilezik parçaları ele geçirebilmiş olmamızdır.
1997 yılında, Amorium kazısı çalışmalarını kazı evinde yapılan etüt çalış
maları, Aşağı Kent sınırları içinde yapılan jeofizik araştırma, köy içinde yapı
lan çalışmalar ve sit alanı içerisinde gerçekleştirilen konservasyon ve düzeltme
çalışmaları olarak dört ana grupta değerlendirmek mümkündür. Aynı zamanda,
yapılmaya gayret gösterilen konservasyon çalışmaları ne yazık ki kötü hava koşulları nedeniyle zor şartlar altında gerçekleştirilmiştir.Hatta öngörülen, höyük
üzerinde bulunan molozun kepçe ve traktör kullanılarak kaldırılması, bol yağ
mur nedeni ile yüzey toprağının yumuşaması sonucu toprak altında bulunan ve
yüzeye yakın tabakaların zarar görmesi endişesi ile gerçekleştirilememiştir. Ancak, her sene düzenli olarak yapıldığı gibi bu sene de şehir içinde bulunan kazı
alanlarının temizliği yapılmıştır. Bu çalışmayı müteakip, daha önce köylüler tarafından 1947 ya da 1948 yıllarında kazıldığı bildirilen ve günümüze çöp çukurtl olarak ulaşan, höyüğün güney eteğinde yer alan bir mekan bu pislikten arın
dınlmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın bize iki faydası olmuştur. Birincisi: Çöpler temizlendikten sonra burada dokuz döneme ait farklı duvar safhası tespit
edilmiştir. İkincisi ise, genellikle tersi düşünülmesine rağmen, (zira anlatıla gelenler genellikle efsane haline dönüşmektedir) sit alanı üzerinde yaşayan halktan edinilen bilgilerin güvenilir olabileceğidir.
Bir diğer çalışma alanı ise, köy ve yakın çevresinde yapılan yüzey araş
tırmalarıdır. Köy içinde gerçekleştirilen sosyol-antropolojik çalışma neticesinde elde edilen veri sonuçlarının, detaylı bir rapor halinde 1998 kazı sezonu sonunda elimizde olacağını umuyoruz. Ancak ilk etapta göze çarpan, Hisarköy'de
kullanılan evlerin büyük bir çoğunluğu, Amorium sakinlerinin kullandığı bina
temelleri üzerine oturuyor olmasıdır, Bu yüzden evlerin plan şemaları arasında
benzerlikler kurulabilmektedir. Onümüzdeki yıllarda, sivil mimari örneklerinde
süren kazı çalışmaları neticesinde elde edilecek sonuçlar, daha sağlıklı karşılaş
tırma verileri sunacaktır. Köyde hızlı bir nüfus göçünün yaşandığı ve yaş ortalamasının oldukça yükseldiği söylenebilir. Ayrıca, köy içinde bulunan devşirme
veya devşirme olmayan mimari plastik malzemenin tespit ve tasnifine devam
yamadığımız

edilmiştir.

Çevrede yapılan yüzeyaraştırmalarındaise ilginç sonuçlar elde edilmiş
tir. Bunlardan en önemlisi nekropol alanında bulunan ve bir kaya kütlesi üzerine kazınmış olan Frig tipi çift kapı taş (Roma Dönemi 'ne ait olan bir mezar steli) betimlemesidir (Resim: 1). Bu bilinen ve alışılmış bir uygulama değildir.
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1997 sezonunda gerçekleştirilendiğer önemli bir çalışma ise Dr. Mahmut
Orahor, Dr. M. Ali Kaya ve ekipleri tarafından gerçekleştirilen jeofizik araştır
madır.

Amorium büyük bir sit alanı olduğundan dolayı kentin mimari yapısı ile
ilgili büyük ölçekli ve doğru bilgi edinebilmenin en kolay yolu jeofizik araştır
ma yöntemidirı. Yukarıda bahsedilen çalışma 1997 senesinde, Yukarı Şehir'in
güneydoğu yamacı ve kilise arasında yer alan duvarlarla kuşatıldığı anlaşılan iş
levi belirsiz mekan içinde gerçekleştirilmiştir(Şekil: 1; Resim: 2).1996 kazı sezonunda izleri toprak yüzeyinde de takip edilebilen mekanı sınırlayan duvarı
üzerinde yapılan kazı çalışması neticesinde bu duvarın, kalın ve kalınlığı dolayısıyla korumaya yönelik bir duvar olduğu anlaşıldı. Geçen yıllardaki kazı çalışrnalannın ışığında, bu alanın Orta Bizans Dönemi 'ne ait askeri bir merkez olduğu varsayılabilir.Yapılanjeofizikçalışmanın amacı adı geçen mekan içerisinde yer alan yapı kalıntılarının yöneIiği ve plan şemalarının anlaşılmaya çalışıl
masıdır. Yapılan örnekleme çalışmalarının sonucunda anlaşılmıştır ki, kullanıl
ması öngörülen manyetik ve özdirenç yöntemleri Amorium kentinin yerleştiği
jeofizik yapı üzerinde rahatlıkla kullanılabilecektir.
Daha önce varlığı tespit edilmiş ancak işlevi anlaşılamamış olan yapı içerisinde gerçekleştirilen çalışmanın ilk neticeleri burada yüzeye yakın bazı duvarların var olduğunu ortaya koymuştur.Detaylı bir raporun 1998 kazı sezonunda sunulacağı taahhüt edilmiştir.
Takip eden çalışma dönemlerinde yapılacak jeofizik araştırmalar ve öngördüğü kazı alanlarındaki kazılarda elde edilen sonuçlar birbirini doğrular nitelikte olursa - ki olmuştur - şehrin mimarisi ve planlaması hakkında daha doğ
ru ve detaylı bilgi, daha kısa sürede elde edilebilir. Kısıtlı süre ve maddi imkanlarla yapılan kazı çalışmalarında,kazılması gerekli görülen alanların saptanmasında jeofizik yöntemler oldukça önemli yer tutacaktır. Amorium'da kullanıla
cak jeofizik çalışmalar görece daha az tahrip olmuş ve yer yer yangın tabakaları ile örtülmüş Aşağı Şehir'de, höyüğün üzerinde yer alan ve 18. yüzyıla kadar
süreklik gösteren, birbirine çok yakın stratigrafik katmanlardan oluşun Yukarı
Şehir' e göre daha sağlıklı sonuçlar sağlayacaktır.
Buna bağlı olarak aynı alanda bulunan XA/XB açmalarından alınan kül
örneklerinin C14 tarihlendirilmesi sonuçlanmıştırs. C14 analizleri için alınan
örneklerin biri mekanı sınırlayan duvarın dışında, XA açmasında bulunan, işle
vinin hayvan besleme ya da sulamaya yönelik olduğu düşünülen taş teknenin
hemen yakınındaki bir kül çukurundan alınmıştır. Orneğin alındığı kül çukuru
taş teknenin oturduğu tabanda ve dolayısıyla aynı evrede bulunmaktadır. XA
açmasından başlayıp, mekanın içinde yer alan XB açmasına uzanan bu tekne dizisi inşa edilmiştir. Bu yüzden alınan kül örneklerinin CL4 sonuçları koruma
duvarının inşasından önceki bir döneme ait olacaktır. C14 analizi sonuçlarına
göre koruma duvarı 9. yüzyıldan önce yapılmış olamaz.
(2)
(3)

Bu yöntem, Amorium kazısında İlk defa Martin Harrison tarafından kazının başlatıldığı ilk kazı sezonunda önerilmiştir; bkz. R.M. Harrison, "Arnorium 1988. The First Prelirninary Excavation,"
AnatSt 39 (1989), s. 171 dipnot 11.
Orneklerin tanımlanması Florida'dan, Beta Analytie Ine. tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Arnorium Projesi, John Giorgi ve Londra Arkeoloji Departmanı Müzesi 'ne, örneklerin laboratuvara gönderilmesi organizasyonunu yüklendiği için sonsuz teşekkürü borç bilir.
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ikinci örnek ise, mekanın içinde yer alan XB açmasının güneybatı kesitinde de açıkça görülebilen kalın bir yanık tabakasından alınmıştır. Bu tabaka
koruma duvarından kuzeybatıya doğru incelerek uzanan ve duvarın korunagelmiş kalıntısının üstünden 1.54 m. derinlikte yer almaktadır. Bu tabaka ile aynı
seviyede duvarın yüzünde yer alan bir sıra yangın sebebi ile kararmış taş dizisi
bulunmaktadır. Bu sıranın üzerinde ise duvarın ikinci evresine ait olduğu anlaşılan taş örgüsü başlamaktadır. Sözü geçen yanık tabakası duvarın ikinci evresi
ile ilişkilendirilebilecek bir sıkıştırılmış toprak zeminin hemen altında yer almaktadır. Orneğin alındığı tabaka XA ile ilişkilendirildiğinde bu tabaka 1. örneğin alındığı tabakanın yani, tekne dizisinin ve aynı seviyedeki bir moloz taş örgü duvarın üzerinde yer alan, içeriğinde pişmiş toprak kap kacak ve kemik parçaları bulunan bir katmanın üzerinde yer almaktadır. Dolayısıyla bu katmandan
alınan örneğin analizleri duvarın bulunduğu döneme ve aşağı yukarı 1. evresi
ile 2. evresi arasındaki bir döneme, yani duvarın tahrip olduğu yangının gerçekleştiği döneme ilişkin bir tarih verebilecektir. C14 neticesinde alınan sonuçlar
duvarın ilk evresinin tahrip edilmesi ile ikinci evresinin inşası 9. ile 10. yüzyıl
lar içerisinde olduğunu ve kullanımını göstermektedir.
Kazı evinde gerçekleştirilen çalışmalar ise daha ziyade 1993-97 yılları
arasında yapılan çalışmaların tanıtımı için planlanan ikinci 5 yıllık çalışma raporlarından oluşan, Amorium kitabının hazırlanmasınayönelik olmuştur. Bu sebepledir ki, 1997 sezonunda kazı çalışmalarından çok, kazı evinde bulunan
malzemenin tanımlanmasıdoğrultusundabir program izlenmiştir. Prof. Thomas
Drew-Bear tarafından yazıtlar, Julie Roberts tarafından MZ 01 no'lu mezarda
bulunan 93 birey için yürütülen fizik antropoljik çalışma, Sirnon Young tarafın
dan 35 tane Osmanlı lüle parçası ve Nurşen Ozkul tarafından Islami Dönem keramik buluntuları için yapılan çalışmalar bunların arasında sayılabilir.
Önemli küçük buluntuların çizimleri Paola Pugsley tarafından yapılmış
tır. Kazı depolarında bulunan çeşitli metal buluntu gruplarının tasnifi gerçekleş
tirilmiştir. Aynı zamanda Afyon Arkeoloji Müzesi 'nde bulunan bronz kemer tokaları hakkında Mücahide Koçak tarafından bir araştırma yapılmıştır. Bu araş
tırmanın içeriğinde ikisi 1995 yılı Amorium kazısından çıkan toplam 47 kemer
tokası ve/veya parçaları bulunmaktadır-. 1992 yılında başlanan işlenmiş taşla
rın kayıt işlemine devam edilerek 1256 adet taş ve/veya parçasının kayıtları tamamlandı. Bizans Dönemi pişmiş toprak kapları çalışması Beate Böhlendoıftarafından devam ettirilmiştir. Bunun dışında özellikle UU ve TT açmalarında
açığa çıkarılan tüm keramik buluntular içinde detaylı ve özenli bir çalışma araş
tırmacı tarafından yapılmış, sonuç olarak, umulmadık şekilde Erken Bronz Çağı'na ait el yapımı bir kaç parça seramik ele geçirilmiştir (Resim: 3). Bu buluntular höyük üzerinde yapılan kazılar ve yüzey çalışmalarında ele geçirilmiş en
erken tarihli örneklerdir.
Bu sene yüzey buluntusu olarak 12 adet sikke ele geçirilmiştir. 1987 yı
lından bugüne kadar ele geçirilen 252 adet sikke için çalışmaların sonuçlarının
desteklenmesi amacı ile karşılaştırma malzemesi sağlayabilmek için Richard
Ashton ile birlikte Bolvadin Belediye Müzesi 'nde bir çalışma yapılmıştır. Müzede bulunan Bizans Dönemi 'ne ait bakır sikkeler Amorium ile ilişkilendirili(4)

Bkz. AnatSt 46 (1996), s. 101-2, şek. 5.
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ğinde 7.- 1 ı. yüzyıllar arasında İç Anadol u' da yaygın olarak para ekonomisinin
sürdüğü ve bu
başkent olarak

lokal ekonomik ilişkiler içerisinde Amorim'un "thematik" bir
yer aldığına dair daha sağlam ve geniş veriler elde edilmiştir.
Bununla beraber, 1997 sezonunda Amorium kazı başkanlığının katkılarıyla, iki
adet sikke satın alma yoluyla Afyon Arkeoloji Müzesi 'ne kazandırılmıştır. Dernircili Köyü'nde bulunduğu öğrenilen iki sikkeden birisi, Amorium darphanesinde Imparator Nero Dönemi'nde (M.S. 54-68)5 basılnuştır. Diğer sikke hakkında Sayın Adil Ozme, yaptığı çalışmalar neticesinde ise, bu sikkenin III. Kı
lıçarslan'a (M.S. 1204/5) ait, yayın dünyasında pek tanınmayan bir sikke olduğunu ortaya çıkarrnıştırs.
1997 sezonu kurşun damga buluntular (SF3702, SF371 1 ve SF3719) açı
sından da verimli olmuştur. Zira, son on sene içerisinde sadece üç kurşun damga bulunmuşken, 1997 kazı sezonunda ele geçirilen kurşun damga sayısı üç
adettir. Ele geçirilen her üç damga da Orta Bizans Dönemi (10.-11. yüzyıl
lar)'ne tarihlenmektedir. Bu damgalardan birisi (SF3719), sağlam olarak korunagelmiş, büyük boyutlu, çarpıcı bir örnektir. Aynı zamanda, bu kurşun damga
Yukarı Şehir'den ele geçirilen yegane örnektir. Bugüne kadar ele geçirilen örneklerin tamamı Aşağı Şehir Kilisesi'nin etrafında bulunmuştur? Yukarıda anı
lan mührün ön yüzünde, Meryem ve Çocuk Isa tasviri bulunmaktadır. Tasvire,
iki sıra kabartma noktalardan düzenlenmiş dairesel bir bordür çerçeve oluştur
maktadır. Bu çerçevenin sınırladığı alan içinde "Tanrının Annesi" sıfatının kı
saltması olan MHP / ev harfleri okunmaktadır. Figürler yüksek kabartma üslubunda betimlenmiştir. Mührün arka yüzünde ise, ön yüzdeki çerçevenin benzeri bir çerçeve içerisinde 6 satırlık bir yazıt bulunmaktadır. +eKER8 / [N]IKH<pOPW / [M]ArrCTPW /[R]ETAPXSK / [TEJ11ANTW / MEA[C]N =
e(EOTO) KE,
~(Oıı/)8(EL) . N l Kll <po pü,ı ,
Ila y Lo r pü,ı ,
~E (alT ii PX (ll),
K( alTE1ra v(ü,ı), TuŞ' Md.(ta)a( LL )VtŞ . Bu yazıttan anlaşıldığı kadarıyla damga, Nikeforos Melissenos'a aittir ve M.S 1067-1078 arasına tarihlenir«, Mührün
tarihlenmesine destek veren bir diğer unsur ise, Nikeforos Melissenos'un, bu
damganın arka yüzünde bulunan yazıtta geçen ünvanıara bu tarihler arasında sahip oluşudur. Bu ünvanıardan sonra, Nikeforos Melissenos Imparator i. Aleksios'un kız kardeşi ile evlenmesinin akabinde "Kayser" ünvanını almıştır. Ele geçirilen damga, Amorim'un 11. yüzyılın üçüncü çeyreğinde bile hala önemli bir
yer tuttuğunu göstermesi açısından oldukça önemlidir ve bu Nikeforos Melissenos gibi askeri politik açıdan güçlü ve imtiyazlı bir tarihi şahsiyetinAmorium'a
mektup ve/veya bazı kıymetli evraklar göndermiş olduğunu kanıtlamaktadır.
Orta Çağ cam bilezikleri çalışmalarında önemli bir yer tutan, Amorium
kenti kazılarında ve yüzey çalışmalarında ele geçen cam bilezik koleksiyonu
(5)
(6)

Bkz. A.M. Bumett, M. Amandry ve P. Ripolles , Roman Provinicial Coınage, Yolume i (44 be - ad
69) (London/Paris 1992), no. 3240/1.
Bu sikke için ayrı bir rapor, A. Özme ve C. Lightfoot tarafından, "Afyon Müzesi'deki Figürlü Bir
Anadolu Selçuklu Sikkesi Uzerine Etüt", başlığı altında Türk Arkeolojı Dergisi'nde yayınlanacak
tır.

(7)
(8)

12 Ağustos günü, TT açmasında, bir gün önce yağan yoğun yağmur sonucunda bulunmuştur. Eserin
çapı 29 mm, ağırlığı ise 14.6 gramdır. Sezonun sonunda bu kıymetli eser Afyon Arkeoloji Müzesi 'ne
tesliın edilmiştir.

Bkz. G. Zacos ve A. Veglery, Byzantine Lead Seals. cm 1/3 (Basel 1972), s. 1480-1 no. 2697 ve lev.
180. Büyük bir tesadüf olarak aynı rnührün başka bir örneği i 997 yılı Aralık ayında New York'ta satışa sunulmuştur: Triton i Sale Catalogue (2-3 December, 1997, New York), no. 1815.
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için yürütülen çalışmalar 1997 sezonunda da sürdürülmüştür. Ele geçirilen cam
bilezik parçalarının çok sayıda oluşu bileziklerin yapım teknikleri, form, renk,
şekil ve boyutları hakkında geniş ölçekli bilgi edinilmesini sağlamıştır. Bu güne kadar ele geçen cam bilezik sayısı 1284 adettir. Bunlardan 105 adeti yüzey,
geri kalanı ise kazı buluntusudur. 1993- 1997 arasındaki kazı sezonlarında ele
geçen toplam 652 parça üzerinde çalışılmıştır. Bu parçaların 103 adeti boyalı ve
bezemeli olarak saptanmıştır.
Amorium kazısı buluntu grupları arasında geniş bir yere sahip olan cam
mozaik tessera'lar için 1994'ten beri ciddiyetle sürdürülen çalışmalara devam
edilmiştir. 1994 sezonunda 17,800 adet tessera temizlenmiş, sayılmış ve gruplandınlmıştırv. Bu sezondan sonra ele geçen tessera'lar, genellikle 1985-1986
sezonlarındaAşağı Şehir Kilisesi 'nde yürütülen kazı çalışmaları neticesinde ele
geçirilmiştir. Kilise içerisinde ele geçen cam mozaik buluntular, daha çok apsis,
güney nef ve diğer alanlara göre daha az miktarda olmak şartıyla kuzey nef içerisinde bulunmuştur. Ele geçen tessera'lar yoğunlukla renksiz, opak kırmızısı
ve altın kaplamadır. Kentin diğer bölgelerinde ele geçen mozaik buluntular kilisede ele geçenlere göre daha az miktarlardadır. Ancak, Aşağı Şehir'de ele geçen buluntular bilinenlerin dışında, başka büyük ve zengin süslernelere sahiptir,
Bizans Dönemi 'nde yapıların varlığını düşündürrnektedirıo.
Arkeolojik çalışmaların yürütüldüğü Roma ve Bizans yerleşimlerinde
sıklıkla rastlanan ancak bu güne kadar yeterince değerlendirilmemiş olan piş
miş toprak tuğlalar, bu eksikliğin giderilebilmesi amacı ile 1994 kazı sezonundan bu yana değerlendirmeyealınmıştıru. Bu doğrultuda, 1994 kazı sezonunda
oluşturulan örnek grubu, 1997 kazı sezonuna kadar genişletilmiş ve 60 adet seçilmiş buluntu 1997 sezonunda katalog çalışması kapsamında kayıtlara eklenmiştir». Toplanan örnekler tüm, tüme yakın, alışılmamış formlar ve süslemeli
olanlar arasından seçilmiştir (Resim: 4)13. Toplanan bu örneklerin arasında bazılarının üzerinde, hamur ıslakken meydana gelen tasarlanmamış etkilerin sonucu olan, hayvan ve insan ayak izleri bulunmaktadır. Bunların arasında en sık
rastlanan izler, oldukça iri cüsseli köpeklere ait pati izleridir (Resim: 5).
Yerleşim alanında daha önce ele geçirilen birkaç damgalı ve yazıtlı buluntudan dört tanesi 1993 yılında yayınlanmışttri-. Şu ana kadar, Aşağı Şehir Kilisesi 'nde bulunan örnekle aynı damgaya (+EAIANl = Ao,.LavoıJ) sahip olan
(9) AnatSt 45 (1995). s. 130- i ve şek. 7.
(10) Tüm kontekstlerden elde edilen toplam 5,573 adet tessera ayrılmış ve sayılmıştır.
(Il) Yayınlanmış olanlar nadir örneklerdir; bkz. C. Foss, "Sites and Strongholds of Northern Lydia,'
AnatSt 37 (1987), s. 84 ve res. XIXa (tüm çatı kiremiti, ölçüleri; 1.00 m. x 0.30 m., hafifçe yapılmış
kazıma izlerine sahiptir, muhtemelen geç antik döneme tarihlenebilir ve Şaharı Kaya'da bulunmuş
tur); B. Ozcan, "Sulusuray - 1990 kurtarma kazısı ,' II. Mü:e Kurtarma Kazıları Semineri. 29-30 Nisan i 99 i, Ankara (Ankara 1992), s. i 72 ve çiz. i 8a-b (kare formlu tuğlalar Sebastopolis Kilisesi kazıs: sırasında bulunmuştur). Konu olan malzemeler daha çok nadir olanlardır; bkz. H. Dodge, "Brick
construction in Roman Greece and Asia Minor," Roman architecture in the Greek world, ed. S. Macready and F.H. Thompson (London 1987), s. 106-16; antik çatı kiremitleri için, bkz. Ö. Özyiğit,
"Alaturka Kiremilin Oluşumu," E.U. Arkeoloji - Sanat Tarihi Dergisi 5 (1990), s. 149-79, ve özellikle s. 159-67 (Bizans tuğlaları).
(12) Bkz. Karen Barker, "Brick and Tile,' AnatSt 45 (1995), s. i 3 i -2.
(13) Örneğin, Kat. no. B i 87 (tüm yüzlerinde harç izi bulunan, testere dişi formlu duvar tuğlası); uzunluğu 0.269 m, genişliği 0.257 m, kalınlığı 0.050-0.045 m.
(14) Bkz. Cyril Mango, "Brickstamps," AnatSt 43 (1993), s. 155 ve çiz. 1.
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altı adet buluntu ele geçirilmiştir». Okunabilen ikinci tuğla damgası, yine Aşa
ğı Şehir Kilisesi 'nde bulunmuş ve kayıtlara geçirilmiş olan iki adet çatı kiremiti
üzerinde saptanmıştır. Bu damga irEN i (EvYEvLOU) kelimelerini kapsamaktadır. Aynı zamanda bu çatı kiremitleri üzerinde HA haıfleriyle oluşturulmuş
yuvarlak ve küçük bir monogram bulunmaktadır (Resim: 5)16. Elde edilen bu
veriler, Konstantinople'de imal edilmiş bilinen en geç tarihli örnekler Maurice

Tiberius (M.S 580-590) Dönemi'ne aittir!". Amorium'da bulunan örnekler de,
büyük bir ihtimalle yapının ilk evresine ait olduğundan dolayı, bu tarihten önceki yüzyıla atfedilebilir. Bir diğer kirernit parçası ise, Pessinus' da da örnekleri olduğu bilinen, herhangi bir alet kullanmadan, sadece parmak yardımıyla
oluşturulmuş EO harflerinin okunduğu bir yazıta sahiptir (Resim: 6)18.
Amorium kent sınırları içerisinde bir baştan bir başa yayılmış olan, çukur
ve toprak tepecikleri gibi veriler hatın sayılır miktarda tahribata yol açan kaçak
kazı çalışmalarının halihazırda sürmekte olan 1987 yılında başlatılan bilimsel
kazı çalışmalarından önce var olduğunu kanıtlamaktadır. Bu kaçak kazı çukurlarından, daha çok yarığı andınr nitelikte olan birisi, Yukarı Kent tepeçiğinin
güney yamacında, höyüğün tepesine ulaşan tek ana patikaya çok yakın bir konumda, bir yarık halinde göze çarpmaktadır(Şekil: 1; Resim: 7). Köyün halkın
dan alınan bilgilere göre bu çukurun 1947 veya 1948 yıllarında yapılan bir kaçak kazı neticesinde açıldığı ve çukurda yapılan tariflerden anlaşıldığı kadarıy
la kare plan şemasını andınr şekilde uzanan ve kesişen birkaç duvar kalıntrsının
bulunduğu anlaşılmıştır. Ancak gene köy sakinlerinden anlaşıldığı kadarıyla 6
metre derine inildikterı sonra çukurun tabanından gelen su yüzünden çukur daha fazla derinleştirilemerniştir.Bu kazı esnasında köylüler tarafından bazı yazı
lı taş parçalarının varlığından söz edilmiştir, fakat yapılan çalışma sırasında
büyük boyutlu taşların dışında önemli sayılabilecek başka buluntu ile karşılaşıl
mamıştır. Bununla beraber, çöplük olarak kullanılan bu alanda yüzey buluntusu
olarak ele geçirilen atıkların dışında önemli miktarda Roma Dönemi sigillatası
kayda değer buluntular arasında yer almaktadır. Bu çukur 1947 veya 1948
y ılında açıldıktan sonra kısmen doldurulmuş ve yakınındaki evler tarafından
çöp çukuru olarak kullanılmıştır. Bu uygulama günümüze kadar, 1997 kazı sezonunda yapılan çalışmanın başlangıcına kadar süregelmiştir.
Sezon içerisinde, bu çukur yaklaşık 4 metre derinliğe kadar temizlenmiş,
bu derinlikte dahi çağdaş kullanıma ait atık maddelerle (plastik kaplar, şişeler,
karton kutular, teneke kutular v.s.) karşılaşılmıştır. Temizlenen kareye yakın
alan, farklı mimari ve dönem özellikleri gösteren duvarlar tarafından farklı yönlerde bölüntüye uğratılmıştır (Resim: 8,9). Bu farklı duvarlar sırasıyla şöyle tanımlanabilir,

1. Evre: Batı duvarı, 4 sıra halinde düzenli kesme taştan inşa edilmiştir ve
kuzeyde bulunan 2. evre duvarının arkasında devam etmektedir.
(LS) Kat. no. B093 (1994 yılında kilisenin narteks kısmında bulunmuştur); uzunluğu 0.141 m., genişliği
0.102 rn., kalınlığı 0.ü35 m.
(16) Kat no. B097 ve B098; damganın çapı 0.043 m.
(l7) Dr. Jonathan Bardill'den şifahi olarak alınan bilgilere göre. Kendisine teşekkür ederiz.
(18) Kat. no. B2!7; uzunluğu 0.134 rn., genişliği 0.117 m., kalınlığı 0.034 m. Bkz. J. Devreker, "Nouveaux inscriptions et monuments de Pessinonte (V)," Epigraphica Anatatica 28 (1997), s. 99 no. 4 ve
res. 20.
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2. Evre: Bu duvar kuzeyde çapraz olarak uzanır. Her iki yüzeyi de oldukça özenli işçilik gösteren kireç taşı bloklardan inşa edilmiştir. Alt ve üst kısım
larında silmeler bulunmaktadır.
3. Evre: Harç kullanılarak örülmıiş bu moloz taş duvar, 2. evrenin üstünde ve 1. evre duvarını keser şekilde inşa edilmiştir. Bir koruma duvarının temel
kalıntısı olma ihtimali vardır.
4. Evre: Birinci evre duvarının altında ve arkasında bulunan moloz taş duvar.
5. Evre: 4. evre duvarının önünde ve ı. evre duvarının üstünde yer alan
yassı bloklarla inşa edilmiş moloz taş duvar.
6. Evre: Batı duvarı olarak adlandırılmıştır.Geniş ve kaba yonu kesme taş
bloklardan 2. evre duvarının arkasında ve bu duvara çapraz olarak durmaktadır.
Bağlayıcı malzeme olarak harç kullanılmıştır. Bu duvarın da bir yapıya ait temel olması ihtimali bulunmaktadır.
7.Evre: 6. evre duvarının üzerinde bulunmaktadır,düzensiz olarak yerleş
tirilmiş ve birbirine sağlam bağlarımartuş kireç taşı bloklardan inşa edilmiştir.
Aynı tip blokları, hem açmanın batı tarafında hem de höyük tepeciğinin yamacında doğuda ve batıda görmek mümkündür. Tüm bu blokların, tepenin etrafını
dolaşan dış kuşatma duvarının bir bölümüne ait olması mümkündür.
8. Evre: Bu duvar evresi diğer evrelerle bağlantılı değilmiş gibi gözükmektedir. Diğer duvar evrelerinden farklı olarak, moloz taş ve harçtan oluşmuş
bir kütle halinde güneydoğu-kuzeybatı istikametinde uzanmaktadır. Bir tonoz
veya kemer kalıntısı gibi gözükmektedir.
9. Evre: Oldukça büyük boyutlu taşlardan inşa edildiği anlaşılan 9. Evre
duvarına ait bloklar açma içerisinde söz edilen kaçak kazı sırasında orijinal yerlerinden oynatılmış ve duvar tahrip edilmiş olabilir. Zira, bu duvara ait bloklar
açma içerisinde sıralı ve düzgün veya farklı yönlerde konumlanmışlardır.
Çalışılan alanın günümüze ait bir çöplük olması sebebiyle, elde edilen
veriler belirli stratigrafik katmanlardan alınamamıştır, bu yüzden evrelerin
kesin tarihlendirilmesi mümkün olamamış ve yine aynı nedene dayalı olarak
(zira, bu alan günümüze kadar sürekli kullanıldığı için yapıların işlevlerin
belirleyecek veriler tahrip edilmiştir) yapıların kullanım amaçları da an
laşılamamıştır. Erken Roma Dönemi'ne ait birkaç adet, doğu bölgesinin üretin
özelliklerini gösteren sigillata kaplara ait parçalar buluntu olarak elde edilmiş
se de, bu örnekler üzerindeki kabuklaşmış harç tabakası, parçaların bu alandi
gerçekleştirilen yapı faaliyetlerinin, bir veya birkaç evresinde yeniden v,
yeniden yapı malzemesi içerisinde kullanılmış atık kap parçaları olduğun
düşündürmektedir. Çalışma esnasında açığa çıkarılan duvar kalıntılarınır
kaliteli taş işçiliğine sahip örnekler olmasından dolayı, höyük tepeciğinin ya
kısmında ve oldukça derin bir kotta rastlanan bu yapı kalıntılarının önem
kamu binalarına ait olduğunu söylemek mümkündür. Duvarlara ait 1. ve 2. e'
relerin tarihleri, Roma'ya ve belki de Hellenistik Dönem'e kadar ge
götürülebilir. Bununla beraber, malzeme ve tekniğinden de anlaşıldığı gib
diğer safhaları oluşturan daha geç dönemlere ait duvarlar kentin sürekli deva]
eden yerleşim evrelerine ait çok safhalı yapılara ait kalıntılardır.
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1998 yılı kazı sezonu ile beraber, üçüncü 5 yıllık çalışma programı uygulamaya konulacaktır. Bu yeni program çerçevesinde, daha önce olduğu gibi
korumaya yönelik uygulamalar ve yayın çalışmaları sürdürülecektir. Kazı çalış
maları ise, daha ziyade bir alanda yani Aşağı Şehir üzerinde yoğunlaşacaktır.
Aynı zamanda, diğer alanlardaki çalışmalara da aynı derecede önem verilerek;
detayların saptanmasına, sonuçların geliştirilmesine dayalı olarak sit alanının
genel çalışma programının bir parçası olarak geliştirilmeye devam edilecektir.
Amorium kazılarının ilk on senesinde, kentin geçmişine ilişkin oldukça
önemli veriler elde edilmiştir. Amorium'un arkeolojik tarihi, Erken Bronz
Çağı'ndan, 18. yüzyılın sonlarına kadar uzanıyor gibi gözükmektedir. Buna
bağlı olarak kent, ilk defa; OrtaAnadolu'da ortaya çıkarılan Orta Bizans Dönemi 'ne ait çömlek fırını, ilk defa yayınlanmış olan, daha önce bilinmeyen bir
"anorıymous follis" grubunun ilk örneği ve muhtemelen Orta Bizans Dönemi'nde Anatolikon Teması'nın garnizon binasını koruyan çevre duvarı gibi önemli
buluntuları ve yeni tespitleri bünyesinde barındırmaktadır. Bununla beraber,
yapılankazı çalışmalarına rağmen Amorium' a ait karanlık dönemle ilgili önemli miktarlardaki verilerin elde edilmesi; bu tabakaların üzerinde umulmadık
şekilde yoğun olarak yer alan Orta Bizans Dönemi'ne ait kalıntılar nedeniyle
mümkün olamamıştır.Ayrıca, Aşağı Şehir surları ve kilisesinde elde edilen veriler sayesinde, 838 kuşatmasının yıkıcı etkilerini ve kente ait arkeolojik kalın
tıların neden tahribe uğramış olarak günümüze ulaştığını tanımlamak mümkün
olabilmiştir.

Son on senelik çalışma dönemi, Amori um gi bi büyük bir kentte bekl enildiği gibi büyük sürprizlerle dolu, uzun ve karmaşık bir tarihsel süreç yaratmış
tır. Arazi çalışmaları için oluşturulabilecek en iyi planlar uygulansa da; her
zaman amaçlanan hedeflere ulaşılamamakta ancak, bu titiz planlama ve çalışma
yöntemi sayesinde dikkatimiz farklı ve yeni hedeflere yönelebilmektedir. Her
şeye rağmen, gelecek sezonlar için saptanmış dikkate değer önemli noktalar
tamamiyle açıktır. Arazide yapılacak çalışmalar için ana hedef, Aşağı Şehir
merkezinde yer alan kuşatma duvarının içi ve çevresinde yeni sonuçlar elde etmek olacaktır. Aynı zamanda, arazi çalışmaları dışında da; her zaman olduğu
gibi, elde edilen verilerin mümkün olabilecek en çabuk şekilde yayınlanması ve
önceki çalışmalarla bu sonuçların bir bütünlük sağlaması öncelikli amaç
olacaktırıv,

(19) 1997-98 yılında yayınlanan makaleler şunlardır: R.M. Harrison, "Arnorium," Eczacıbaşı Sanat
Ansiklopedisi Cilt. i (Istanbul 1997), s. 87-8; Chris Lightfoot, "Amorium 1997," G. Coulthard & S.
Hill (eds.), Anatolian Archaeology. Reports on Research conducted in Turkey 3 (1997[1998]), s. 67; C.S. Lightfoot, "Amorium-Hisarcık'ın Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerine Ait Yerleşim ve Arkeolojisi," E.U.Sanat Tarihi Dergisi IX (1998),s. 75-84; es. Lightfoot Ve E.A. Ivison, "The Amorium
Project: The 1995 Exeavation Season,"Dumbarton Oaks Papers 51 (1997 [1998]), s. 291-300; C.S.
Lightfoot, "The Survival of cities in Byzantine Anato1ia: the Case of Arnorium," Byzantion 68, Fasc.
ı (1998), s. 56-71; C.S. Lightfoot, "Arnorium and the Afyon Region in Byzantine Times," R.
Matthews (ed.), Ancient Anatolia. Fifty Years' Work by the British Institute ofArchaeology at Ankara
(London 1998), s. 301-314.
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Açmalan:-
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Resim 1: Nekropol alanında, kayaya yapılmış olan
Roma Dönemi'ne ait olan bir mezar taşı (Neg. AM97/04/10)
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Resim 2: Aşağı Şehir dikdörtgen mekan alanı (Neg. AM97/01/30)

Resim 3: Yukarı Şehir (höyük)'de bulunan Erken Bronz çağı'na ait
bir kap parçası (Neg. AM97/01/17)
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Resim 4:

Tuğla,

env, no. B187 (Neg. AM97/05/20)

Resim 5:

Tuğla,

env. no. B097
(Neg. AM97/06/23A)
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Resim 6: Tuğla, env, no. B217
(Neg. AM97/06/21A)

Resim 7: Yukarı Şehir'in güney yamacından genel bir görünüş; okla gösterilen yer
DeS açmasıdır (Neg. AM97/03/34A)
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Resim 8: Yukarı

Şehir,

DeS

açması

(Neg. AM97/07/04)
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İZNİK ÇİNİ FıRıNLARı KAZISI 1997 MEVsİMİ
ÇALIŞMALARI

AraALTUN*
Oktay ASLANAPA

İznik Çini Fırınları Kazısı'nın 1997 yılı çalışmaları 21.07.1997 günü ön
ekibin ıznik Merkez Selçuk Ilköğretim Okulu'nu kazı kampı olarak hazırlama
sı ile başlamış, öğrenci ekibi 22.07.1997 gününden itibaren kazı kampına yer'"
leşmiş ve 23.07.1 997 gününden itibaren kent merkezindeki BHD kodu verilen
düzenli kazı alanının kış mevsimi boyunca biriken otlarının ve yüzey temizliği
nin yapılmasına başlanmıştır.
1997 çalışma mevsimi için, öncelikle BHD alanında üç plankarenin alanın genel kotunda çalışılmış'olması planlandığından, bu alandaki F.9, F.8, F.7
plankareleri tabaka kazısı için hazırlanmıştır. F.9 plankaresinin 1996 çalışma
mevsiminde bitirilememiş olan kazısı öncelikle ele alınarak bu alanda genel eksi kotuna kadar tabaka tamamlanmış ve -2.30 civarında tespit edilmiş olan kil
tabakasının geniş dönüşü burada G.9 plankaresi sınırına kadar izlenebilmiştir.
Bu alanın 1996 yılı çalışma mevsiminde tasnif ve temizliği yapılarak in situ hazırlanan ham seramik öbeğine bu yılın tasnifi sonucu beş ahşap kasada biriken
aynı öbeğin seramikleri de eklenmiştir. Yastık- üçayak ağırlıklı fırın malzemesi
ile ham seramik buradaki geniş bir seramik çöplüğüne işaret etmekle birlikte
F.9/F.8 plankareleri kesitindeki batı yönden balıksırtı motifli kupa parçalarının
çıkması ilginç olmuştur. Bunun dışındaki buluntular kırmızı hamurlu ve eskiden
Miletişi denilen bezerne tekniğinde fragmanlar olmuştur.
Tümüyle çalışılan ikinci plankare F.8 olup, burada da -3,10 m. kotunda tabaka yöntemiyle kazı sürdürülmüştür. Yaklaşık -2 m. den fırın malzemesi ve fı
rın artıkları veren plankarede -2 m. den sonra beyaz hamur ağırlıklı fragmanlar,
sır bulaşıklı raf parçaları, diğer türde fırın malzemesiyle birlikte yoğun olarak be!irmiştir. Fırın kontrol parçalarının da dahilolduğu bu malzeme ile birlikte çok
renkli çini plaka fragmanları ve mavi-beyaz dekorlu parçalar bulunmuştur. Buluntulardan onu, tümlemeleri de yapılarak envanterIi eser olarak tasnif edilecek
değerde görülmüştür. Alanın zemin kotunda tuğla kırıklarından sonra, C.7 plankaresinde de rastlanan küpün ölçeğinde olduğu anlaşılan, ancak yarısından tahrip
olmuş bir küp ile birlikte mezar ihtimali olan bir bölüm saptanmış ancak, süre kalmadığından açılmayarak gelecek mevsimlerde değerlendirilmesi planlanmıştır.

*

ProfDr.AraALTUN, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 34459 PTT Fen-İSTANBUL
Prof.Dr.Oktay ASLANAPA, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 34459 PTT Fen-İSTANBUL
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Batıdaki F.7 plankaresinin kuzey yarısı çalışılabilmiş, buradaki kazı, E.7
plankaresi sınırında geçen yıldan kalan küçük bölümle birlikte değerlendiril
miştir. Ust tabakalarda karışık malzeme ile birlikte demir mıhlar ve Kütahya
fragmaları da elde edilen bu bölümde terracota figürinler de dahilolmak üzere
cam ve karışık malzeme tasnif edilmiştir. Bu bölümde seramik yoğunluğu azdır. Ancak, güney yarısında durumun değişebileceği tahmin edilmektedir.
Geçen yıllarda çalışmaları belirli bir seviyeye kadar gerçekleştirilmişolan
C.7/C.8 plankarelerinden sonra, C.8/d.8 plankare sınırlarında zemindeki karı
şıklığı çözebilmek ve belli bir kesit elde edebilmek amacı ile küçük bir ekiple
zemin yoklaması gerçekleştirilebilmiştir. Buradan beyaz hamurlu ve mavi zeminli bir dip parçası da teknik olarak değerlendirilmiştir.
Ödeneklerin kısıtlı olması yanında 1997 çalışma mevsiminde, yıkama ve
tasnif gerektiren yoğun malzeme ile uğraşılması ve bunun yanında ıznik'te yıl
lardır rastlanmayan biçimde mevsimsiz yağmurların iki kez peş peşe tekrarlanması, alan çalışmalarını fazlasıyla aksatmıştır. Bir yandan öğrenci ekibinin erken başlayıp geç saatlerde alan çalışmalarını sürdürmeleri, diğer yandan geceleri de dahilolmak üzere kampta kurulan tasnif ve envanter istasyonunda çalış
maların yoğun biçimde sürdürülmesi ile planlanan hedef aşılarak çalışmalar
sürdürülebi Imiştir.
BHD kazı alanında, Restoratör Hüseyin Akıllı, kısa sürede yoğun bir çalışma ile, alanın doğusundaki E/F.14 plankarelerinde kalan çatlak mermer eşik
bloğunun ayrışan parçalarının temizlenerek birleştirilmesiyanında, D.8 plankaresindeki tütek olarak belirlenmiş olan kanalın özgün malzemesiyle sağlamlaş
tırma işlemlerini yapmış, C.l4 plankaresindeki sundurma altında korunan fırın
kalıntısının çeperlerinde de sertleştirme işlemlerini yağışlı ve nemli havanın
müsaadesi oranında tamamlamıştır.
1981,1982 ve 1983 yıllarında Müze Müdürlüğü'nün belirlemesi üzerine
başlanan AYA kodlu sondaj alanı, merkezdeki Ayasofya'nın apsisi doğusunda
sıkışık bir alan olup, yoğun seramik birikintisinden meydana gelen bir bölümdü. Burada yapılan temizlik çalışması, doğudaki yapılar sınırına gelmeden, tehlikeli görüldüğü için sürdürülememişti. 1996/97 kışında, Bakanlığın tüm yapı
adası bünyesinde sonuçlandırdığı kamulaştırma işlemlerinden sonra, 1997 yılı
başlarında belediyesi tarafından buradaki yapıların tümü yıktırılmış ve alan
düzlenmiştir. 1. Derece Arkeolojik Sit olarak belirlenmiş olan bu adada sınırlar
da otopark da dahilolmak üzere çevre düzenlemesi teklifi Bakanlıkça uygun
görüldüğünden belediye burada hazırlıklara girişmiş, ancak Müze Müdürlüğü'nün eski sondaj alanı çevresinden topladıkları da dahil olmak üzere, bu alanda bilimsel kazının devam etmesi gereği hatırlatılarak düzenleme çalışmalarının
buna zarar vermeden ve engellenmeden yapılması sağlanmıştır. Boşalan bu
alanda, eskiden 1988 yılında yapılan küçük sondaj ile apsis doğusundaki sondaj
alanı da dahilolmak üzere karolaj yapılarak, sondaj alanının kalan yerden devamı sağlanmıştır. Bu bağlamda, A.6 plankaresinin kaldırırnından itibaren güneyi ile B.6, C.6, D.6 plankareleri ve A.B.C.D.7 plankarelerine rastlayan apsisin doğusundaki kalan bölümlerde, -3.20 kotunda gerçekleştirilmiş bulunan
sondajın, düzenli biçimde geliştirilebilmesiamacı ile, doğuda kaları plankarelerin de -2.40 kotuna kadar temizlik çalışması sürdürülebilmiştir.Oğrenci ekibinin özverili çalışması ile gerçekleştirilebilen bu çalışma, yoğun fragman buluntusu nedeniyle çalışmaların da aralıksız sürmesini gerektirmiştir.
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Yoğun etütlük seramik arasında balık figürlü parça ileyazıtlı mavi-beyaz
maşrapa, envanterli eser niteliğinde tasnif edilmişlerdir. Envanterli etüdlük malzemeden altmışaltısı bu alandan gelmiş ilgi çekici parçalar olmuştur ve yoğun
luk sürmektedir. Bu bakımdan belediye, buradaki çevre düzenlemesi sırasında
sondaj alanının çalışmaların dışında tutulması gereği için uyarılmıştır. Müze
Müdürlüğü de durumu aralıklarla denetlemektedir. Ancak, adanın diğer bölümlerinde park düzenlemesi başlatılmıştır. Bu adanın bilimsel kazısı, mevcut ödeneklerle uzun süre alacağından, bu süre içinde çevre düzenlemesinin kazı ve
dolgu yapılmadan gerçekleştirilmesifazla sakıncalı bulunmamaktadır.Aksi halde, özellikle pazar kurulan günlerde ada sınırındaki otopark şeridi dışında da
alanın tamamı düzensiz bir otopark haline gelmektedir.
Kazı ekibinin inşaat hafriyatlarının Müze tarafından denetimine yardımcı
olması sonucunda, bir inşaat hafriyatı ve bir yüzey buluntusu da envanterli eser
olarak değerlendirilerekçalışılmıştır.

Kazı envanterli etütlük yoğunluğu kırmızı hamurlu sgrafitto tekniğinde ve
beyaz hamurlu guruptan mavi-beyaz dekorlu ile çok renkli (eskiden Rodosişi
denilen) bezerne tekniğindedir. Yüzaltmışbeş parçanın etütlük envanteri üzerinde çalışılmış, bunlardan ondokuzu küçük olmakla birlikte figürlü parçalar olmaları nedeniyle değerlendirilmişlerdir.Yirmidört etütlük sikke ve üç madeni buluntu yanında, yirrniüç tek cam mozaik küp de dikkatle incelenerek değerlendi
rilmişlerdir.Alçı tümlemesi gerçekleştirilen buluntu sayısı ondur.
İznik Çini Fırınları Kazısı'nda, envanter sorumluluğunu Dr.V.Belgin Demi rsar-Arlı , alan sorumluluğunu Hakan Arlı (MA), mali işler sorumluluğunu
Dr.A.Vefa Çobanoğlu üstlenmekle birlikte, her düzeyde öğrenciler ve uzmanlar
büyük bir özveri ile tam gün çalışarak, planlanan hedeflerin gerçekleşmesini
dikkati çeken bir düzen ve çalışma disiplini içinde sağlamaktadırlar. Alan ve
kampı ziyaret eden yerel yönetici ve idareciler durumu daima takdir etmektedirler. ıznik'in kültür mirasının tümünü ele alan ekip, Müze Müdürlüğü'nün
eleman sıkıntısına da gelen istek çerçevesinde yardımcı olmaktadır.Ancak, müze deposunun ve özellikle etütlük deposunun koşulları ve kapasitesi, yoğun buluntunun titizlikle tasnif edilmiş etiketlenmiş ve torbalanmış sandıklarının düzenli biçimde muhafazası için maalesef yeterli değildir. Kalıcı bir kazı evi ve
araştırma merkezinin gerçekleştirilememişolması, barınma ve mutfak ihtiyaçlarını çok da önemseyen ekibin, düzenli depo ve çalışma alanının da karşılaya
mamasına neden olmaktadır.
Devlet Planlama Teşkilatı/ İstanbul Teknik Üniversitesi "İznik Çirıiciliği
ni Geliştirme ve Yeniden Üretimi" DPT/İTÜ 49 projesine de dahilolan ekibirnizin bilgisayar ortamında çalışabilmesi ve başta film olmak üzere bazı ölçüm
ve çizim malzemelerinin projeden sağlanmasına imkan vermekle birlikte, değerlendirrne çalışmalarına olanak sağlayacak bir yapının gerçekleştirilebilmesi
için ITU'ye belediye tarafından bir arsa tahsisi de mümkün hale gelmiştir. Bu
gelişmeler, özveriyle çalışmalarını sürdürmekte olan yetişmiş çekirdek ekibin
gayret ve umudunu arttırmaktadır. Zihinleri bulandırma amacı ile, Bakanlık ve
görevlileri ile ekibi meşgul eden ve manevi baskı yaratmaya yönelik çabaların,
bilimsel sonuçlar elde edilip yayınlandıkça cevaplanarak telafi edilebileceği
umudumuzu muhafaza etmekteyiz.
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Resim 1: BHD Kazı alanı 1997 yılında çalışılangüney plankareleri
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Resim 3: Ayasofya çevresinin genel durumu 1997

Resim 4: Aya sondajının 1997 durumu
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Resim 5: iZN/97 BHD FS TR3 envanterli eser

Resim 6: iZN/97 BHD FS Mb 3 envanterli eser
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Resim 7: iZN/97 BHD F 8 Mb 4 envanterli eser

Resim 8: IZN/97 BHD F8 Mb 5 envanterli eser
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Resim 9: iZN/97 BHD FS Mb 6 envanterli eser

Resim 10: iZN/97 BHD FS Mb 7 envanterli eser
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Resim 11: İZN/97 BHD F8 Mb 9 envanterli eser

Resim 12: IZN/97 BHD F8 H3 envanterli eser

551

Resim 13: iZN/97 BHD FS H3 envanterli eser

Resim 14: iZN/97 BHD FS R12 envanterli eser
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Resim ıs: İZN/97 RHD F9 R4 envanterIi eser

Resim 16: İZN/97 AYA B6 M7 envanterli eser
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Resim 17: iZN/97 AYA B6 Mb 4 envanterli eser

Resim 18: iZN/97 Müz.Yüzey Sg 6 envanterli eser
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Resim 19: İZN/97 İNŞ Mb 2 envanterIi eser
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Resim 21: Envanterli etütlük buluntulardan "Süleyman"
damgah üçayak
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ALANYA KALESİ 1997 YILI ÇALIŞMALARI
M.Oluş

Alanya Kalesi 1997

yılı çalışmaları

1-13 Eylül tarihleri

arasında

ARIK*

gerçek-

leştirilmiştir.

Bu yılki çalışmalara heyet üyesi olarak Yard.Doç.Dr.Kenan Bilici,
Araş.Gör.Leyla Yılmaz, Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak Samsun Müzesi' nden Menderes Alan, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim
Dalı ile Selçuk Universitesi Mimarlık Bölümü'nden bir grup sanat tarihçi si ve
mimar öğrenci katılmıştır.
Bu yılki çalışmalarda, İçkale'nin dışında ve İçkale'nin şehir suru ile bitiş

tiği kuzeydoğu köşesinde yer alan tanımsı: bir yapı kalıntısının ortaya çıkarıl
ması amaçlanmıştır. Içkale kapısının kuzeyinde bulunan bu kalıntı, bugüne kadar hiçbir yayında ele alınmamış ve şehir planlarına da işlenmemiştir.

Mevcut kalıntılara göre yapı, şehri kuzeyden sınırlandırarak İçkale ile birve duvar tekniği itibariyle Bizans Devri 'ne ait şehir surunun, Selçuklu fethini takiben yetersiz bulunup yükseltilmesinden sonra ve her hal-ü karda Selçuklu Devri 'nde inşa edilmiştir. Bizans surunun yükseltildiği mazgallardan anlaşıldığı gibi, sur ile yapının duvarları arasındaki dilatasyon da yapının buraya
sonradan ilave edildiğini göstermektedir.
Ötedenberi dikkatimizi çeken bu kalıntının, Selçuklu Sarayı'nın, etrafı
duvarlarla çevrili ön-avlusunda ve kale kapısı ile karşılıklı olarak yerleştirilme
sine bakarak, hem plan ve strüktürünü ortaya koymak hem de böylesine önemli bir sahada nasıl bir fonksiyon gördüğünü aydınlatmak amacıyla çalışmalara
leşen

başı anmıştır.

Söz konusu kalıntının, kazısı yapılmadan önce, kuzey-güney doğrultu
sunda uzanan ve birbirine bitişik dikdörtgen planlı iki mekandan ibaret olduğu
farkedilmekteydi.
Bunlardan İçkale suruna daha yakın konumda ve A olarak işaretlediğimiz
batıdaki mekanda çalışmalara başlanmıştır. Mekanın içini kaplayan ot ve çalı
lar temizlendikten sonra, -20 cm. derinlikte yerli kayalarla karşılaşılmış; aynı
seviyede, in-situ olarak, sert ve sıkıştırılmış tesviye toprağının üzerine yapıldı
ğı anlaşılan döşemeye ait beyaz harç tabakalarına da rastlanmıştır. Çalışma ta*

ProfDr.M.Oluş

ARIK, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü,

Sıhhiye-ANKARA
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mamlandığında, mekanın kuzeybatı köşesinde bir kapı açıklığı ve eşiği ortaya
çıkarılmış; ayrıca, söz konusu mekanın doğu ve kuzey duvarlarının inşaatında,
bu kesimdeki kayalardan yararlanıldığı, hatta, özellikle doğu duvarı boyunca
uzanan kaya kütlelerinin yer yer döşeme seviyesinin üzerinde olduğu gibi bıra
kıldığı da tespit edilmiştir. Bu husus, anılan mekanın batı duvarının, topografik
bir zaruret dolayısıyla lçkale suruna bitişmediğini de açıklamaktadır. Bir başka

deyişle, bu kesimde sur duvarına doğru birdenbire yükselen kayalıklar, mekanın lçkale suruna bitişmesini imkansız kılmıştır. Böyle bir inşaatın gerçekleşti
rilmesi durumunda, kayalıkların, mekanın içinde anomali meydana getireceği
kolaylıkla tahmin edilebilir. Anılan mekan ile lçkale'nin sur duvarı arasındaki
koridorun izahı ancak böyle yapılabilir. Çalışmalar sırasında, koridorun kuzey
ucunda lçkale'nin duvarına açılmış bir kapının bulunduğu da görülmüştür. Bu
kapının hangi tarihte ve ne tür bir ihtiyaçtan dolayı açıldığını tahmin etmek güçtür; ancak, bir vakitler şehir surunu lçkale'nin kuzey köşesinde yükselen burç
ile irtibatlandırdığı düşünülebilir. Selçuklu Devri 'nde, Içkale'rıin kuzeydoğu
kenarına, sur duvarı boyunca, bugün "koğuş" tabir olunan alt katı tonozla örtülü iki katlı bir bina eklenmiş; bu inşaat sırasında, sur duvarına açılmış eski kapı da, yeni binanın tonoz sırtına tesadüf ettiği için içi doldurularak iptal edilmiş

tir.
Bu mekana bitişik ve B olarak adlandırdığımız diğer mekanda, kazı lmadan önce büyük göçük kütleleri halinde iki tonoz parçası görülmekteydi.
Çalışmalar ilerledikçe söz konusu göçüklerin bir çapraz tonoza ait olduğu
anlaşılmış; ayrıca mekanın ortasında tonozu destekleyen bir tuğla ayak kalıntı
sı da ortaya çıkmıştır. Tuğla ayak ile mekanın batı duvarı arasındaki muhdes bir
duvar kalıntısı, burasının muhtemelen geçen yüzyılda ya da en geç bu yüzyılın
hemen başlarında hala kullanıldığını düşündürmektedir.Tonoz kavsi ile tuğla
ayak arasına sıkışmış bakır bir kazan ile diğer küçük buluntular, anılan mekanın geç devirlerde konut fonksiyonu gördüğünü açıkça ortaya koyduğu gibi,
tahribatın da yakın sayılabilecek tarihlerde vuku bulduğunu göstermektedir.
Ne yazık ki, bu bölümdeki çalışmalar, ödenek yetersizliği dolayısıyla tamamlanamamış; kazı sırasında ortaya çıkartılan mimari kalıntıların rölöveleri
alınmış ve kazı sahası geçici olarak koruma altına alınarak çalışmalara son verilmiştir. 1998 kampanyasında yeniden aynı bölümde çalışılacaktır.
Çalışmalar sırasında bakır bir kazan, çok sayıda çivi ve çeşitli metal
buluntuların yanı sıra ok ucu, li.ile ile bitkisel dekorlu çeşitli çini parçaları ele
geçirilmiştir.
Diğer taraftan, Anıtlar ve Muzeler Genel Müdürlüğü'nün 18.6.1997 tarih
ve 4506 sayılı genelgesi doğrultusunda, 1987 yılı kazı çalışmaları sırasında
çeşitli fragmanlar halinde ele geçirilen ve Alanya Müzesi 'ne bağlı "Atatürk
Evi"nde bulunan, Kazı Envanter No.87 Xi J 321 a, b, c ve d olarak kayıtlı sekiz
köşeli yıldız formundaki yazılı bir duvar çinisi de Alanya Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.
Diğer taraftan İçkale'deki Selçuklu Sarayı'nın bilgisayar ortamında değerlendirilmesi çalışmalarımızın ilk aşaması da tamamlanmış ve restitüe edilerek sanal bir ortamda canlandırılmıştır.Bir CD-Rom'a yüklenen ve 5 '30" süren
bu animasyon çalışması, ilk kez geçtiğimiz nisan ayında Konya'da gerçekleşti
rilen,"II.OrtaçağKazı ve Araştırmaları Sempozyumu"nda gösterilmiştir.
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KUBAD-ABAD KAZISI 1997 YILI

ÇALIŞMALARI

Rüçhan ARIK*

1997 yılı Kubad-Abad Kazı ve Onarım Çalışmaları 15 Ağustos - 5 Eylül
tarihleri arasında başkanlığım altında gerçekleştirilmiştir. Kubad-Abad Kazı
sı'na bu yıl heyet üyesi olarak Prof.Dr.M.Oluş Arık, Doç.Dr.Bozkurt Ersoy,
Yrd.Doç.Dr.Rüstern Bozer, Araş.Gör.Muharrem Çeken, Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak Tekirdağ Müzesi 'nden F.Songül Erdoğan ve bir grup sanat tarihi
öğrencisi katılmıştır.

Kültür BakanlığıAnıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 'nin maddi katkılarıyla yürütülen kazı çalışmalarının bu yılki bölümü Küçük Saray'ın güney ve güneybatısındaki bölgelerde yoğunlaştırılmıştır. Geçen yıllardan yarım kalan Küçük Saray'ın güneyindeki, kuzey-güney doğrultusunda uzanan mekanın ve güneybatısındaki XLIICC, XLII-DD, XLIII-BB açmalarının kazıları tamamlanmış; XLIıı-CC ve XLIII-DD açmalarında da kazı çalışmalarına başlanmıştır.
Geçen yıl tespit edilmiş olan Küçük Saray'ın güneybatısındaki saray avlusuna girişi sağlayan büyük taçkapı kalıntısının, güney kenarındaki duvarların
nasıloluştuğunu daha iyi anlamak için XLIII-BB, XLIII-CC ve XLIII-DD plankareleri kazılmıştır. Taçkapının güney kenarında köşe yaparak devam eden ihata duvarının bir kısmı ortaya çıkarılmış; bu duvar üzerinde sonraki dönemlerde
oynamalar yapıldığı ve özgün halinin değiştirildiği tespit edilmiştir. Sonraki değişikIiklerde duvarın üzerinde bir kapı açıklığının oluşturulduğu anlaşılmıştır.
Bu kapı açıklığı, arasındaki moloz taş ve topraklar temizlenerek ortaya çıkarıl
mıştır (Resim: 1).
Küçük Saray'ı güneyden kuşatan ihata duvarının taçkapıyla birliştiği bu
plankareler içerisinde, duvarın daha kalın olarak yapıldığı ortaya çıkarılmıştır.
Yine bu kalın duvar üzerinde bir kapı açıklık tespit edilmiştir (Resim: 2). Açı
ğa çıkartılan kapı eşiğinin altında ise gelecek yıllarda daha iyi anlaşılacak olan
sarayın su tesisatıyla bağlantılı künkler tespit edilmiş (Resim: 3); ayrıca Küçük
Saray' ın avlusunda ve çevresinde bugüne kadar ortaya çıkartılan su yolları üzerinde yapılan küçük sondajlarla da su tesisatının döşeniş durumuna bağlı olarak
akış yönleri hakında bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır (Resim: 4).

*

Prof.Dr. Rüçhan ARıK, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü,
Sıhhıye-ANKARA
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Daha önceki yıllarda ortaya çıkarılmış olan Küçük Saray'ın güneyindeki
dikdörtgen mekanda tekrar kazı çalışmalarına başlanmıştır. Daha önce seki olarak düşünülen fakat öyle olmadığı anlaşılan, moloz taş, kiremit ve tuğla karışık
gevşek toprağın (Resim: 5) kazılması sonucu, zamanla tahrip olmuş ve düzgün
bir şekiloluşturmayan harçh zemin bulunmuştur (Resim: 6). Harç tabakasının,
mekanın batı kısmında yer yer yoğunlaştığı; ayrıca bu tabakanın bir bölümünün
üstten gelen baskılar ve altaki toprak dolgunun yağmur suları nedeniyle boşal
masından dolayı çöktüğü görülmüştür. Orijinal zemin seviyesinin duvarla birleşme noktasındaki izlerden de anlaşıldığı üzere düzgün bir şekiloluşturduğu
tespit edilmiştir. Mekanın güneydoğu köşesinde kare şeklinde bir alanda taş, kiremit ve tuğla karışık gevşek toprağın devam ettiği anlaşılmış ve kazılmaya devam edilmiştir. Kazı bitiminde bu bölümtın zeminden yaklaşık 2.20 m. aşağıda
anakayaya ulaştığı görülmüştür. Bu mekanın kazısı sırasında bol miktarda çini
(Resim: 7, 8), sırlı ve sırsız seramik ve cam parçaları ele geçmiştir. Bu sırtı seramiklerden biri çok değişik bir süslemeye sahiptir, yeşil sırlı olarak yapılmış
olan bu seramiğin üzerinde kabartma olarak insan yüzü yer almaktadır (Resim: 9).
Ayrıca devşirme olduğu anlaşılan süslemeli taş parçaları da bulunmuştur (Resim: 10).
Bu yıl ayrıca restorasyona esas teşkil etmek üzere, Küçük Saray ve çevresinin ayrıntılı rölövesi alınmış, plan, dört cephe ve kesitler çizilerek restitüsyon çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca yapı bünyesinde görülen bazı statik bozulmalar tespit edilmiş; bu durumdaki duvarlar ve özellikle kemerlerin daha da
harap olmasını önlemek amacıyla, buraların destekleme yoluyla korunması için
çalışmalar başlatılmıştır. Yeterli ödenek sağlandığı takdirde gelecek yıllarda
restitüsyonu hazırlanmış olan Küçük Saray' ın restorasyonuna başlanılması
düşünülmektedir.

Kazı boyunca açmalarda, mimari kalıntıların ve buluntuların fotoğrafı
çekilmiş ve rölöveleri çıkartılmıştır. Kazı sonunda ise son durum fotoğraflanıp,
ölçülendirildikten sonra koruma altına alınmıştır.
Ayrıca geçen yıllarda ve bu yıl ele geçen çini ve seramik parçalarının birleştirilmesine çalışılmış, bu sayede kullanım seramiklerinin formları hakkında
bilgi edinilmiştir.
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İSTANBUL EYÜPSULTAN CAFER PAŞA TÜRBESİ
YÜZEY ARAŞTIRMASI VE KAZısı
H.Örcün BAR/ŞTA *

İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi Halid bin Zeyd Caddesi ile Zal Paşa Caddesi'nin köşesindeki adada yer alan, günümüzde medrese, mescit ve türbeden oluşan Cafer Paşa Külliyesi'nin türbesinde (sofasında) (Fig. 1) çalışmalara 21
Temmuz 1997'de başlanarak, 8 Ağustos 1997 tarihinde, 1997 çalışmaları bitirilmiştir.

İstanbul Türbeler Müzesi Müdürü Erman Güven'in başkanlığında,
Prof.Dr, H.Örcün Barışta'nın bilimsel sorumluluğundaki çalışmalara; kazı heyeti üyesi olarak Prof.Dr. Hakkı Acun, Doç.Dr. Halit Çal, Yrd.Doç, Dr.Mehmet
Ibrahimgil, UzrnanDidem Demiralp, araştırma görevlileri H.Kamil Biçici, Hakan Çetin, Nurşen Ozkul, Muhammet Görür, Murat Çerkez, Candaş Keskin ile
Eyüpsultan Belediyesi'nden sağlanan bir grup işçi katılmıştır.
Doğu -batı yönünde uzanan dikdörtgen planlı türbe (Çizim: 1), bugün güney cephede giriş kapısının üzerinde bulunan gri damarlı beyaz mermer kitabeye göre ebced hesabıyla H.995/1587 M. tarihinde inşa edildiği anlaşılmaktadırı.
Kitabe Metni :
-Hürrneti merkade evladı kiram
Eyledi Hazreti Ca'fer Paşa
Yaptı beheşt bu türbe-i menamed -Hemçu ferdi tedbirin daru's selam
-Revza-i cenneti idrakla hemdam
Kem tilavet ola Kur'an-ı azim
Azmı hayrı cemi! eyledi kim
- Hayırla yad ola taruzu kıyam
- "Oldu bu türbe-i çınar gibi makam"
Vasf edib dedi Nihadi tarih

*
( I)

ProfDr.H.Örcün BARIŞTA, Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü
Başkanı, ANKARA
Kitabe Yrd Doç Dr. Mehmetibrahimgil tarafından okunmuştur. Aynı kitabe; Anonim "Kızıl Mescit"
Camilerimiz Ansiklopedisi, s.l21 'de ve M.N.Haskan, Eyüpsultan Tarihi, İstanbul 1993, s. i 68-169'da
H. 995/ M. 1587 olarak okunurken; M.Baha Tanman "Cafer Paşa Külliyesi" , Dünden Bugüne İstan
bul Ansiklopedisi, C.2, Istanbul 1994, s.367' de ise ebcedle H. 983 / M. 1575 olarak okunmuştur. Yine aynı kitabe, Muhterem Balta, İstanbul'da Açık Tiirbeler (Yayınlanmamış Mezuniyet Tezi), s.19;
i. Günay Paksoy,lstanbul Rical Türbeleri, i 47 i - i 9 i 9, s.59; Tahsin Omer Tahaoğlu, ıstanbul'da Osmanlı Türbelerinin Tipolojisi, (İstanbul Üniversitesi Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, 1988,
s.163- i 64 ileA. Bilgin Turnalı, "Cafer Paşa Tekkesi" Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.6,
Istanbul, 1992, s.555'te ise H. 993 / M. 1585 olarak verilmiştir.

567

Yapıda malzeme olarak mermer, kesme taş, moloz taş ve tuğla kullanıl
mıştır. Türbenin kuzey, doğu ve güney cephesinde ya üç sıra ya da dört sıra tuğ
la ve bir sıra taşla yapılmış almaşık teknik ile oluşturulmuş duvar görülürken,
batı cephe diğerlerinden farklı olarak kesme taşla kaplanmıştır.
Kuzeybatı köşesinde basık kemerii medrese kapısı bulunmaktadır. Gügirişi türbenin güneybatı köşesindeki basık kemerli kapı sağla
maktadır. Yapının bugünkü durumundan avlunun büyük bir kısmının sonradan
genişletilen yolun altında kaldığı anlaşılmaktadır. Avluyu sınırlayan güney ve
doğu duvarlar sonradan inşa edilmiştir. Güney duvarın batısı, son yol yapımın
da yıkılmış ve hafriyattan çıkan son döneme ait malzeme ve çöpler yapının avlusuna dökülmüştür. Yapıda gözlenen orijinal malzemeden farklı malzemeler
türbe ve avlunun 195ü'li, 197ü'li ve 199ü'lı yıllarda onarımlar ve müdahaleler
gördüğüne işaret etmektedir. Türbenin güneydoğu köşesine sonradan eklenen
duvarda moloz taşın yanı sıra beton ve harç sıva da görülmektedir.

neydeki avluya

Türbenin güneydoğu köşesinde bir çalık köşe yer almaktadır. Bu köşe
bir ünitenin üstüne oturtulan mukarnas sıralarıyla oluşturulmuştur.
Yapının cephe düzenlemeleri dikkat çekicidir. Batı cephede altta ve üstte
dörder pencere vardır (Çizim: 2). Alttaki pencereler dikdörtgen, üsttekiler sivri kemerlidir. Doğu cephede ise aynı biçimde üçer pencere görülmektedir. Kuzey cephe sağır, diğer bir ifadeyle masif bir kuruluşa sahiptir (Çizim: 3). Cephenin ortasında sonradan örülerek kapatılmış dikdörtgen formlu küçük bir kapı
bul unmaktadır.
Türbenin güney cephesinin ortasında yer alan mermer portal, altta basık
kemerli kapı, üstte içerisinde kitabenin bulunduğu sivri kemerli bir kuruluşa sahiptir (Fig. 2). Portalin yanlarında üstte sivri kemerli ikişer, altta ise batıda iki,
doğuda üç dikdörtgen formlu pencere vardır (Çizim: 4).
Türbenin içerisinde kuzey ve doğu cephelerde nişler göze çarpmaktadır.
Kuzey cephesinde dikdörtgen formlu üç niş vardır. Ortadaki niş, burada daha
önce bulunan kapının örülerek kapatılması sonucu oluşturulmuştur. Doğu cephede (Çizim: 5) ise ortadaki pencerenin her iki tarafında yine dikdörtgen formlu birer niş bulunmaktadır. Kuzey tarafındaki üst üste iki nişin ağız kısımları
süs kemeri biçiminde yapılmıştır. Bunlar birer ağzı açık biçimde tasarlanmıştır.
Bu nişlerin hepsinin üzerinde tuğla örgülü, sivri hafifletme kemerleri dikkat çekmektedir. Güney cephede (Çizim: 6) eksenin batısına tuğla örgülü bir
mihrap ni şi oturtu i muştur.
Portalin türbe içerisine bakan kısmında, beyaz mermerden yapılmış dilimli bir kaş kemer göze çarpmaktadır.
21 Temmuz 1997 tarihinde, türbeye gidilerek, çalışma yapılacak alan gözden geçirilmiştir (Fig. 3). Yapının mevcut durumunu belgelemek amacıyla fotoğraf, slayt çekimleri yapılmış ve rölöve (plan, cephe çizimleri) için ölçüler
pahlanmış

alınmaya başlanmıştır.

Türbenin içinde temizlik çalışmaları öncesinde sembolik lahit ve sembolik lahitlerin ön ve arka parçalarından oluşan 34 mezar taşı belirlenmiştir.
Çalışmalara başlamadan önce avlunun batısında duvarlar arasında bulunan açıklık, giriş-çıkışın kontrol altına alınması için tel örgü bir kapı ile kapa568

tılmış

(Fig. 4) ve yapının demir kapısı kilitlenmiştir,Avlunun ortasındaki kuyunun çevresinde de gerekli emniyet önlemleri alınmıştır.
Çalışmalara öncelikle avludaki bitki ve otların temizlenmesiyle başlan
mıştır. Avlunun değişik bölümlerinin, özellikle kuzeydoğu köşesinin. farklı zaman dilimlerindeki yol çalışmaları ve çevre düzenlemeleri sırasında atılan moloz taş, asfalt parçaları, naylon, teneke kutu, curuf, dolgu toprak, çöp vb. maddelerle doldurulmuş olduğu görülmüştür. Avlu zemini bunlardan yüzeysel olarak temizlenmiştir.
Avludaki çalışmalar; öncelikle türbe içindeki mezar taşı ve sembolik lahitlerirı temizlerıerek ortaya çıkarılması amacıyla durdurulmuştur.
Sonra türbe içerisine girilmiş, toprak zemin ve duvarlardaki bitkiler- otlar
temizlenmiş, çöpler atılmıştır (Fig. 5). Bu arada yapıya zarar vermemesi amacıyla doğu duvarındaki nişlerin önünde bulunan incir ağacının kökleri çıkarıl
mış, yapının içerisine sonradan atılmış dolgu topraktan oluşan zemin traşları
mıştır. Çıkan dolgu toprak avluda elenip gözden geçirildikten sonra atılmıştır.
Türbenin içerisinde değişik konumlarda bazıları betonla sabitleştirilmiş
bazıları da gelişigüzel toprak üstüne oturtulmuş mezar taşları bulunduğundan
gridleme yapılmamıştır. Ancak kapı, pencere ve duvarlara bakarak aşağıda kalan zeminin belirlenebilrnesi ve rölöverıin sağlıklı alınabilmesi amacıyla türbenin içinde farklı yerlerde ve köşelerinde sondajlar yapılmıştır.
Türbenin doğusundaki çalışmalar sırasında ya bazı mezar taşlarına ya da
sembolik lahitlere ait parçaların (28, 29, 30, 31,32,34 env.no.lu taşlar) toprağa daha sonradan yerleştirildiği gözlenmiş ve bunların bir grup sembolik lahitin kısa kenarlarına ait parçalar olduğu ve altlarında mezar hücresi bağlantıları
bulunmadığı anlaşılmıştır.Kuzeydoğu köşede rölöve için alınan + - O m. kodundan -1,25 m. aşağıda, toprak zeminin yaklaşık 10 cm. altında bir pehle taşL(37
env.no.Iu) ve iki kapak taşı (35-36 env.no.lu) ortaya çıkarılmıştır. Türbenin batısındaki çalışmalar sırasında da bazı mezar taşı kaidelerinin toprağa oturdukları tespit edilmiştir.
Türbenin giriş kapısının eşik seviyesini belirlemek için kapının iç ve dış
kısımlarında, yapının zeminini belirlemek amacıyla da güneydoğu, güneybatı
köşeleri ile mihrap önünde ve 9-10 env.no.Iu lahitlerin arasında sondajlar yapıl
mıştır (Fig. 6).
Yapılan sondajlarda + - O kodundan güneydoğu köşede -1,48 m., güneybatı köşede -1,47 m., kuzeybatı köşede -1,51 m. derinlikte tuğla zemine rastlanmıştır. Kuzey duvarın önünde yapılan iki sondajda ise -1,80 m. derinliğe inildiği halde tuğla zemin bulunamamıştır.Ancak duvarda sıva izleri tespit edilmiştir.
Aynı sıva izlerine kuzeydoğu köşede de rastlanmıştır. Köşelerdeki sondajlarda
bulunan tuğla döşemeleriri koduyla lahit kaideleri arasındaki yüksek kod farkı
lahitIerin sonradan yerleştirilmiş olabileceğini düşündürmüştür. Bu nedenle
eşikten Cafer Paşa'nın sembolik lahtine (Env.No:9) doğru bir sondaj daha yapıl
mıştır (Fig. 7). Bu sondajda + - O kodundan -1,46 m. derinlikte tuğla zemine,
kırık tuğla parçalarına ve büyük bir taş bloğa rastlanmış ve sembolik lahitlerin
toprağa oturtulduğu anlaşılmıştır. Sondaj, giriş ekseninden batıya doğru genişle
tildiğinde + - O kodundan -1,62 m. derinlikte harç tabakasıyla karşılaşılmıştır,
9-10 envanter numaralı lahitIer arasındaki sondaj sırasında + - O kodun569

dan -1,50 m. derinlikte yanyana iki kapak taşına rastlanmıştır. Bu taşlardan küçük olanı kaldırılmış ve + - O kodundan -2,51 m. derinliğe kadar inen bir boş
lukla karşılaşılmıştır (Fig. 8). Bu ünitenin sembolik lahitlerin altındaki mezarların arasında kalan bir boşluk olduğu düşünülmektedir. Boşluktan bakıldığı zaman, sembolik lahitlerin altındaki mezar hücrelerinin harçsız, moloz taş ile yapıldıkları görülmüştür (Çizim: 7).
Mihrap önünde yapılan sondajda + - O kodundan -1,62 m. derinlikte duvar temelinin üzerinde harç izleri bulunmuştur.
Giriş kapısının avlu tarafındaki çalışmalarda ise, giriş kısmının iki basamaklı olduğu anlaşılmıştır. Kapının doğusunda avlu zeminini tespit etmek amacıyla yapılan sondajda herhangi bir döşeme izine rastlanmamıştır.
Avluya giriş kapısının güneyinde yapılan çalışmada güneydoğuya doğru
uzanan harçlı bir duvar kalıntısıyla karşılaşılmıştır. Bunun hemen kuzeyinde ise
L formlu, blok taştan oluşan küçük bir ünite ortaya çıkarılmıştır (Fig. 9).
Son olarak gerek türbe içi, gerekse avlu zemini tesviye edilerek çalışma
lar durdurulmuştur (Fig. 10). Mezar taşlarının konumunun orijinalolup olmadı
ğı konusunda ancak çalışmalar tamamlandıktan sonra bir değerlendirme yapıla
bileceği anlaşılmıştır.

Türbe içerisindeki mezar taşlarının herbiri temizlenmiş, tek tek fotoğrafları
çekilmiş, ölçüleri alınmış, kitabeleri okunup çözümlenmiştir. Ayrıca mezar taşla
rını bezeyen motiflerin ve kompozisyonların 1/1 ölçekli çizimleri de yapılmıştır
(Çizim: 8,9). Bütün mezar taşlarının numara verilerek envanterleri çıkarılmıştır.
Türbenin mevcut durumu fotoğraf ve slaytlarla belgelenmiş, çalışma sonplan çıkarılmış (Çizim: 10), rölöve ve cephe çizimleri tamamlanmıştır.
Cafer Paşa Türbesi'nde yapılan çalışmalar sonunda; Kültür Bakanlığı tarafından tescil edilmemiş, bazı yayınlarda ise? kısaca söz edilen, üzerinde mimari ve mezar taşlarını bir bütün olarak ele alan ayrıntılı bir bilimsel bir çalış
ma yapılmamış olan yapıya yeniden eğilerek, envanteri bulunmayan mezar taş
ları ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması için hazırlanan fotoğraflanmış belgeler ve müsvetteleri tamamlanmış çizimler Istanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü 'ne teslim edilmiş ve yapıyla içindeki mezar taşlarının tescili sağlanmaya çarası

lışılmıştır.

Yapının mimari işlevi tartışmalıdır. Yapının orijinalinde türbe olarak mı,
başka bir yapı olarak mı inşa edildiği kesin olarak belirlenememiştir. Yapının giriş kapısı üzerindeki kitabesinde, yapıdan türbe olarak söz edilmesine
karşın; boyutları ve mimari özellikleri açısından bilinen başka türbe örneğine
benzememektedir. Buradan hareketle yapının farklı bir işlevle inşa edildiği, daha sonraki bir dönemde bir türbe olarak kullanıldığı, kapıdaki kitabenin de bu
ikinci kullanımda buraya konmuş olabileceği düşünülebilir. M.Baha Tanman
yapının tekke veya tevhidhane olarak kullanılmış olabileceğini belirtmektedir'.

yoksa

(2)

(3)

T. Ömer Tahaoğlu, İstanbul'da Osmanlı Türbelerinin Tipolojisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İs

tanbul,1988; Y.Demiriz, Eyüp'te Türbeler, Ankara,1989, s.23-25; A.B. Turnalı-E. Yücel, "İstan
bul'daAz Bilinen Bazı Tekkelerin Yerlerine Dair Bir Araştırma", Türk Dünyası Araştırmaları, 70
(1991), s.I77,191; A.B.Turnall, "Cafer Paşa Tekkesi", Türkiye Diyanet Vakfı Islam Ansiklopedisi,
C.6, İst.1992, s.555; M.N.Haskan, Eyüp Tarihi, İst.1993, s.116, 1l7, 168, 169; M. B. Tanman, "Cafer Paşa Külliyesi", Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, C.2, Ist.1994, s.367-369.
M.Baha Tanman, "Cafer Paşa Külliyesi", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.2, İst.,1994, s.368.
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Yapının işlevi dışındaki bir başka sorunu da örtü sistemi oluşturmaktadır.
Yapıda bugün örtü sistemine ait izlere rastlanmamaktadır. Türbenin örtü siste-

mine yönelik elimizdeki tek veri Süheyl Ünver tarafından 29.3.1966 yılında yabir çizimdir- (Çizim: 11). Bu çizimde yapının örtüsü dıştan kırma çatılı
olarak görünmektedir. Bu çizimde de çatıda perspektif hataları vardır. Yapının
bugünkü durumu örtünün ahşap olduğunu kanıtlayacak açık ipuçları vermemektedir.
Yapılan çalışmaların sonunda; türbe içerisinde üç mezar taşı (env.no:35,
36,37) daha ele geçmiş böylece temizlik çalışması öncesinde mevcut olan otuzdört mezar taşıyla beraber toplam mezar taşı sayısı otuzyediye yükselmiştir
(Çizim: 10). Ayrıca, bunların dışında; türbenin kuzeydoğu köşesindeki nişin
içinde yedi kavuk formlu baş taşı ile bir ayak taşı bulunmuştur.
Bu mezar taşlarından altısını baş ve ayak taşı bulunan kapak taşı, yedisini sembolik lahit, onüçünü baş taşı, üç ünü ayak taşı, ikisini kapak taşı, altısını
sembolik lahitlerin kısa kenarlarına ait parçalar, birini sembolik lahite ait pehle
taşı ve yedisini de kavuk formlu baş taşı oluşturmaktadır.
Mezar taşlarından ondokuzu kitabeli-tarihli; onikisi kitabeli-tarihsiz; yirmibiri ise kitabesiz ve tarihsizdir.
Kitabeli örneklerde kitabeler; baş taşı, ayak taşı ya da lahitlerin pehle taş
ları üzerinde karşımıza çıkmaktadır. Kitabeler genellikle sülüs hatlı olarak karşımıza çıkarken, 2,4,10,16,18,19,20,23,33 envanter no'lu örneklerde kitabeler talik hatlı olarak işlenmiştir.
Kitabeli-tarihli örneklerde (env.no: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,12,13,16,17,
18,21,22,23,25,26,27) kitabeler baş taşı ve lahitlerin pehle taşları üzerinde;
kitabeli-tarihsiz örneklerde (env.no: 8,19,20,33) kitabeler baş taşları üzerinde
yer almaktadır.
11, 14, 15,24,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,
44,45 envanter numaralı örneklerde ise kitabe ve tarih bulunmamaktadır.
Kitabelerinden hareketle mezar taşlarını kronolojik olarak sıralarsak; 6, 7,
9,21,22,25,27 env.no.lu örnekler 16. yüzyıla; 8 env.no.lu örnek 17. yüzyıla;
5, 10, 12, 13,26 env. no'lu örnekler 18. yüzyıla; 1,2,3,4, 16, 17,23,24
env.no.lu örnekler 19. yüzyıla; 18 env.no.lu örnek ise 20. yüzyıla aittir.
Kitabesi ve tarihi bulunmayan örneklerden (lO, 11,14,15,19,20,28,29,
30,31,32,34,37,38,39,40,41,42,43,44 env.no.lu) bazıları form ve süsleme
özelliklerindenyola çıkılarak çeşitli yüzyıllara tarihlenebilir.
Mezar taşları ve sembolik lahitlerde malzeme olarak mermer, süsleme
tekniği olarak ise kabartma tekniği kullanılmıştır.
Mezarların baş ve ayak taşlarında, sembolik lahitlerin yüzeyleri ile baş ve
ayak taşlarında geometrik, bitkisel, nesneli, karışık (geometrik-bitkisel, bitkisel-nesneli ) ve yazılı olmak üzere beş farklı bezerne yer almaktadır.
19,20 ve 44 no.lu örneklerde; spiral çizgi, ters ve düz üçgenlerden oluşan
geometrik bezeme; 1,2,4,8,9,10,11,15,22,28,29,30,31,32,34,37,45
no.lu örneklerde; hurma, hurmaağacı,selvi, gonca gül, karanfil, kıvrık dal, nar,
nergis, palmet, rumi, sümbül, lüsenlerden oluşan bitkisel bezeme; 10, 33, 38,
pılmış

(4)

Sevdiğim İstanbul, İstanbul, 1996, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayını, s.34.
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39,40,41,42,43 no.lu örneklerde, inci, kavuk ve püskülden oluşan nesneli bezeme; 10,29,31 no.lu örneklerde beş kollu yıldız-beş yapraklı rozet, çark-ı felek-rumi ve dokuz kollu yıldız-dokuz yapraklı rozetden oluşan (geometrik-bitkisel) karışık bezeme; 10, 15,22,28,29,30,31,32,34,37 no.lu örneklerde;
Buhuru Meryem-Timur beneği (üç top), vazodan çıkan selvi-asma yaprağı
üzüm; ya da vazodan çıkan gül goncası, karanfil, küpe, lale, nergis, sümbülden
oluşan (bitkisel-nesneli) karışık bezerne bulunmaktadır.
1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,13,16,17, 18, 19,20,21,22,23,25,26,27,
33 no.lu örneklerde ise sülüs ve talik hatlı yazılı bezerne görülmektedir.
7, 14,23,35,36 no.lu örneklerde ise bezerne ile karşılaşılrnamaktadır,
Türbe içerisindeki çalışmalar sırasında sırlı ve sırsız seramikler, lüleler,
semi porselen parçaları ve cam parçaları ele geçmiştir.
1997 yıllında gerçekleştirilen çalışmalarda bugüne kadar varlığı, yazılı
kaynaklardan bilinens fakat özellikleri hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olmadı
ğımız Eyüp seramik üretimine ışık tutacak seramik kırıkları ele geçmiştir.
1997'de yüzey çalışmaları sırasında bulunan 121 etütlük seramik kırığından;
34'ü sırsız, 87'si sırlıdır. Seramik kırıkları beyaz ve kırmızı hamurlu olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Beyaz hamur, grimsi beyaz ve kirli beyaz iki farklı
tondadır. Hamur çok katkılı, gözenekli, gevşek dokulu ve çok sert değildir. Hamur kalınlığı 3 mm. ile 9 mm. arasında değişmektedir. Çalışmalarda, beyaz hamurlu sırlı ve sırsız parçalar ele geçmiştir. Bazı parçaların yüzeyine astar sürülerek sırlama yapıldığı gibi, astarsız yüzeyin doğrudan sırlandığı örnekler de
bulunmaktadır. Genellikle parçaların bir yüzü sırlı, diğer yüzü sırsızdır. Sırla
mada yoğun olarak yeşilin tonları kullanılmıştır. Sırlı-sırsız beyaz hamurlu kı
nkların büyük bölümü küçük gövde parçalarından oluşmaktadır. Ancak beyaz
hamurlu, astarlı, parlak yeşil sırlı bir parçanın benzeri Saraçhane kazılarında bulunmuş, Hayes bunu (Stopper) tıkaç olarak nitelendirmiştirs.
Kırmızı hamurlu seramik kırıkları kiremit rengi, açık kiremit, pembeye
çalan yavruağzı ve sarıya çalan yavruağzı tonlar bulunmaktadır. Çok sert olmayan hamur, taş, kalker katkılı ve gözeneklidir. Hamur kalınlığı 3 mm. ile 12
mm. arasında değişmektedir. Sırlı ve sırsız çok sayıda kırmızı hamurlu parça ele
geçmiştir.

Sırlı bazı parçalarda, krem rengi astar üzeri sıraltı boyama tekniğinde bezeme görülmektedir. Kahverengi veya yeşil renkli boyalarla bezerne yapılarak,
sarı sırla sırlanmıştır. Ayrıca mavi, yeşil, siyah renklerle bezeli renksiz, şeffaf
sırlı kenar, gövde ve dip parçaları da bulunmuştur. Bir kenar parçasında farklı
olarak, krem rengi astar boya ile yatayenli çizgiler halinde bezerne yapılarak,
san sırla sırlanmıştır. Ancak kırmızı hamurlu buluntular yoğun olarak tek renk
sırlıdır (Fig. 11). Yeşil, sarı, kahverengi sır ya astarlı ya da astarsız yüzeylere
uygulanmıştır. Sırlar astar ya da hamurla iyi birleşmeyerek, pek çok parçada

(4)

(6)

Evliya Çelebi Seyahatnamesi (Çev.Z.Danışman), C.2, İst.l96~, s.94--95; P.G.İncicyan, (Ter. H.Andreasyan), 18. Asırda Istanbul, Ist.,1976, s.93; E.Kömürciyan, Istanbul Tarihi, XVIII. Asırda Istanbul,
Ist.,ı 988, s.27;
M.S.Kütükoğlu, 1009 (1600), "Tarihli Narh Defterine Göre İstanbul'da Çeşitli Eşya ve Hizmet Fiatları", Tarih Enstitüsü Dergisi, IX, 1978, S.68; M.S.Kütükoğlu. Osmanlılarda Narlı Müessesesi ve
1640 Tarihli Narh Defteri, ıst., 1983, s.277, 328.
J. W. Hayes, Exeavation at Saraçhane in İstanbul, Il, Princeton, 1992, s.338, fig.39.
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kavlamıştır. Bazı

pütürlüdür.

parçalarda

sır

parlak ve kaygan,

bazılarında ise

mat, kirli ve

Beyaz ve kırmızı hamurlu dip, kenar,gövde parçaları ile kulplu testi ağız
parçaları, kulplar ele geçmiştir. Dip parçaları ayaksız, düz formda olduğu gibi,
farklı tipte, yüksek ya dakısa ayaklı dipler de bulunmuştur.
Ele geçen etütlük

parçaların küçüklüğü

nedeniyle kap

formları

tam belir-

lenememiştir. Ancak çalışmalar sırasında, çok az kısmı tümlenen, pembeye çalan yavruağzı hamurlu sarı sırlı, büyükçe derin bir kase bulunmuştur (Fig. 12).
Ayrıca dışa çekik kenarlı, küçük bir tabağa ait kenar parçası da kabın formu
hakkında bilgi vermektedir. Beyaz ve kırmızı hamurlu, sırlı ve sırsız seramik
buluntular; tabak, kase, testi, küp gibi günlük kullanım kaplarına ait parçalardan
oluşmaktadır (Çizim: 12).

Çalışmalarımızda ele geçen seramik kırıkları aracılığıyla Eyüp üretimi
kap türleri belirlenmeye, ortaya çıkmaya başlamıştır.
Türbede toprak yüzeyine çıkarılan lüle parçaları ise Saraçhane kazıların
da bulunan lülelere benzerlik göstermektedir".
Etütlük semi porselen parçalar, mavi-beyaz, siyah-beyaz, kırmızı-beyaz
desenli ve desensiz, beyaz, dip, kenar ve gövde parçaları halinde ele geçmiştir
(Fig. 13).
Etütlük malzemeler temizlendikten sonra fotoğrafları çekilip, çizimleri
yapılmış ve Istanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü 'ne teslim edilmiştir.
Sonuç olarak yapıyla ilgili problemleri sıralayacak olursak :
1. Yapının türbe olarak mı yoksa başka bir işlevle mi inşa edildiği,
2. Örtü sisteminin olup olmadığı,
3. Varsa örtü sisteminin ne olduğu,
4. Yapıda mezar taşları, sembolik lahitler, kitabe ile portalin iç ve dış yüzündeki vb. farklı yerlerde kullanılan mermer malzemenin birbirinden farklı olması,

5. Yapının içinde, portaldeki kitabeden daha erken tarihli, 1584 (21, 25,
26 env.no.Iu) ve 1586 (22 env.no.Iu) tarihli mezar taşlarının bulunması,
6. Türbe içerisinde değişik yerlerde toprağa oturtulmuş olan mezar taşla
rının bazılarının yerinin orijinalolup olmadığı ,
7. Bunların yoksa sonradan mı türbe içerisine yerleştirildiği,
v.b. gibi konular kuşkular uyandırmıştır. Bu konularda daha kesin sonuçlara
ulaşabilmek, öte yandan hakkında çok az bilgi bulunan Eyüp seramikleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgiler elde edebilmek amacıyla; bir tür ön kazı çalışması
olan 1997 yılı çalışmalarının verileri gerek yapı, gerekse bulgular açısından
sağlıklı bir sonuca ulaşmaya olanak vermediğinden yukarıda sözü edilen problemlerin çözümü için kapsamlı bir kazıya gereksinim duyulmaktadır.

(7)

J.w. Hayes, a. g. e., s.391, 394, plate 50.
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Çizim 5: İstanbul Eyüp Cafer Paşa Türbesi, B-B kesiti
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Çizim 8: 10 envanter no.lu Cafer Paşa'nın kızı Hatice Sultan mezarının sandukasının, kuzey yönü (1604 yılı)
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Çizim 9: 8 envanter no.lu Mezar Taşı-CaferPaşa'nın oğlu İsfendiyar Bey mezarının sanduka, kuzey yüzü
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Çizim 10: İstanbul Eyüp Cafer Paşa Türbesi, kazı sonrası plan
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Çizim 12: Cafer Paşa Türbesi çalışmalarında ele geçen seramik kenar parçaları

~,

Fig. 1: Cafer Paşa Türbesi'nin genel görünüm

Fig. 2: Cafer Paşa Türbesi'nin portali
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Fig. 3: Cafer Paşa Türbesi, temizlik

çalışması

öncesi, türbe içi

Fig. 4: Cafer Paşa Türbesi, güneybatı köşedeki
kapatılan açıklık
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Fig. 5: Cafer Paşa Türbesi, iç mekanın otlardan temizlenmiş hali

Fig. 6: Cafer Paşa Türbesi, güneydoğu köşede
yapılan sondajda bulunan tuğla döşeme
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Fig.7: Cafer Paşa Türbesi, girişten 9 env.rıo.lu mezar taşına doğru yapılan
sondaj

Fig. 8: Cafer Paşa Türbesi, 9-10 env. no.lu
mezar taşları arasında yapılan
çalışmalarda bulunan hücre
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Fig. 9: Cafer Paşa Türbesi, avlu girişinin
güneyinde bulunan duvar kalıntısı

Fig. 10: Cafer Paşa Türbesi, temizlik çalışması sonrası genel görünüm
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Fig. 11: Cafer Paşa Türbesi çalışmalarında ele geçen yeşil sırlı seramik
parçaları

Fig. 12: Cafer Paşa Türbesi çalışmalarında ele geçen parçaları birleştiril
miş sırlı kase
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Fig. 13: Cafer Paşa Türbesi çalışmalarında ele geçen semi porselen parçaları
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AKSARAY-MELİK MAHMUD GAZİ HANGAHI
(DARPHANE) KAZISI 1997
Bekir DENİz*

Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangalu (Darphane) kazısına 7 Temmuz
günü başladık. Kazı alanını dolduran çöp artıklarının kaldırılması ve otların temizlenmesi yaklaşık üç günümüzü aldı. Daha sonra plan kareleri belirleyip kazıya başladık (Resim: 1-2; Şekil: 1).
1997 yılı Darphane kazısını Kültür Bakanlığı, Aksaray Valiliği, Türk Tarih Kurumu ve Aksaray-Mercedes Benz Türk A.Ş.nin katkı ve yardımlarıyla
gerçekleştirdik. Kültür Bakanlığı'ndan yalnızca yüzmilyon TL. malzeme parası aldık. Bunu da yapının onarımında kullandık. Ayrıca, ızmir'deki Dalan Kimya A.Ş. Orkide Yağ A.Ş., Piyale Makarna A.Ş. ve Tur-Yağ A.Ş. kazıya gıda ve
temizlik malzemesi yardımında bulundular. Adı geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.
Bu yıl da kazıya işçi parası verilmedi. Bu nedenle kazıyı yine öğrencilerimizle yapmak zorunda kaldık. Yaklaşık birbuçuk ay sürdürdüğümüz başkan
lığımdaki kazı ekibinde Ar.GÖr. Harun Urer, Arş.Gör. Mükerrem Kürüm (Adnan Menderes Üniversitesi), Öğr.Gör. Restoratör Mimar Eser Gültekin (Dokuz
Eylül Universitesi), Yük.Mimar Mustafa Güner (serbest mimar)ve Ege Universitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencileri Oğuz Kahraman, Ersel Çağlıtütüncügil ,
Esra Kılmç.AhmetGedikli, Murat Küçükkaya, Ozlem Kırçıllar Bayram Karakurt, Ozgür Ilkim, Ozlem Yalar, BülentAslan, Selçuk Bozkurt, Ozgür Ortak, Filiz İnanan ve Mine Eğriçam görevaldılar. Bakanlık temsilcisi olarak da Aksaray Müzesi 'nden Fariz Demir katıldı. Görevalan ve büyük bir özveri ile çalışan
tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
1997 yılı kazısını yapının girişinin de bulunduğu kuzey yönünde 2, 3, 4,
5-F karelerinde gerçekleştirdik. 2-F karesinde bir önceki yılortaya çıkardığı
mız duvarın yanında ikinci bir duvar parçası daha bulduk. Yaklaşık 2 m. derinliğindeki söz konusu bu duvarı yaklaşık 50 cm. daha derinleştirdiğimizdetoprak temeli ortaya çıkmaya başladı. Her iki duvarda da temel seviyesine kadar
indirdik. Daha sonraki günlerde daha da belirginleşen duvarın bitişik duvarla
aynı teknikte yapılmış bir duvar olduğunu gördük. Kazının sonlarına doğru 5-F

*

Prof.Dr, Bekir DENİZ, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, SanatTarihi Bölümü öğretim üyesi,İzMİR.

593

karesinin bir kısmını kazdığımızda, kapının içine su girmememsi için buraya
yapılmış bir duvar daha ortaya çıktı. Bu duvarın 2-F karesinde bulduğumuz duvarla ilişkisi bulunup bulunmadığını araştırdık ama bir sonuç elde edemedik.

ilerideki yıllarda sonuca ulaşabileceğimizi düşünüyoruz (Resim: 2; Şekil: 1).
2-F karesinde yeni bulduğumuz duvarla, yapının batı temel duvarı arasın
da, yuvarlak şekilli, topraktan yapılmış birer tandır ortaya çıktı. Ilk ocak batı
duvarının devamında kaldığı için dokunmadık. Bir sonraki yılda ortaya çıkar
mak ümidiyle toprak altında bulduğumuz şekilde bıraktık (Resim: 2; Şekil: 1).
ikinci tandırın etrafını açtığımızda, toprak içine oyularak, kilden yapıdı
ğını gördük. Kül örneği alarak içini boşalttık. Adeta konik şekilde toprak içine
oyulan ve yapının temel seviyesinde bulunan bu tandırın, yapının terkedildiği
XIX.yüzyılda veya XX.yüzyıl başlarında, sahipsiz kalan yapının çevresine,
özellikle de kuzey yönüne yerleşenler tarafından yapıldığını tahmin ediyoruz
(Resim: 2; Şekil: 2).
3-F karesinin kuzey yönünde, kazı alanının dış konturunu veren toprak
yüzeyinin tabanında, yaklaşık 2.5 m. derinlikte, duvar kesitine yerleşmiş bir
tandırın daha bulunduğunu gördük. Küllerinin canlı bir şekilde durduğu bu tandıra, plan karemizin komşu şahıs arazisi içinde kalması nedeniyle, dokunamadık. ileride, söz konusu arazinin kamulaştırılması halinde ortaya çıkarmak üzere bıraktık.
Kazının ilk günlerinde, geçen yıl bulduğumuz batı yönündeki temeli açtı
ğımızda bir süre sonra temelin toprak seviyesine indiğimizi gördük. Ustteki
kesme taşların kabayonu taş şekline dönüştüğü temeli kapı yönüne doğru yürüttüğümüzde, kapının sağ yanında bulunan dikdörtgen şekilli küçük hücrenin kuzey duvarının temel seviyesine kadar yıkılıp, taşlarının alındığını gördük. Bu
aynı zamanda kapının batı yan kanadının da zayıflaması ve çökmesi anlamına
geliyordu ki, batı yan kanadının temel seviyesine kadar yıkılıp yağma edildiği
sonucunu ortaya çıkardı.
3-F karesindeki çalışmalarımız sırasında geçen yıl bulduğumuz ocaklara
benzeyen, yapının üzerini örten tuğlalalardan yapılmış, bir ocak ortaya çıktı.
Geçen yılki buluntu sonuçlarına göre, bu ocağın ilk ikinci yerleşim sırasında yapıldığını tahmin ediyoruz. Ancak, geçen yılki ocak formlarına benzemesi bizi
en çok XIX.yüzyılda yapılabileceği sonucuna götürmektedir (Şekil: 3,4).
Aynı karenin 4-F karesi ile bitiştiği yerde ne olduğunu anlamadığımız,
harçsız, kaba yonu taşlarla örülerek yapılmış mimari bir kalıntı ortaya çıktı. Temizledikten sonra buranın XIX.yüzyıl sonlarında yapılmış bir hamamlık (banyo) veya kiler-depo gibi kullanıldığını düşündük. Kaba yonu taşlarla yapılması
kiler ihtimalini daha da kuvvetlendirmektedir (Resim: 3; Şekil: 3,5).
1997 yılı kazısında amacımız yapının kuzey yönündeki taç kapısını ortaya çıkartabilmekti. 1970 yıllarında taç kapının yan kanatlarını sağlam vaziyette
görmüştük. Aradan geçen zaman içinde kapının hergün biraz daha yıkıldığına
tanık olduk. 1980 yıllarında da sol kanadın kısmen sağlam, sağ kanadın ise tamamamen çökük hale gefmişti. Ozellikle 1991-92 senesinde bitişik parseldeki
yeni ev yapılırken buraya kum, taş getiren kamyonların yapının bu bölümü üzerinde gezinmesi kapının tamamen yıkılmasına sebep olmuştur (Resim: 4).
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Kazıya başladığımız 1993 yılına kadar yapının taç kapısının yeri belli
ama, kendisi ortada yoktu. 1996 yılında kapıyı dıştan ve içten tesbit etmiş iç ve
dış görünüşlerini çizip, 1997 yılı için ön çalışmalar yapmıştık. Giriş gibi görünen kısım yapının ikinci katında bulunan, ama ana girişin üzerine oturan, bugünkü yıkık ön mekandı. Belki döneminde bir taç kapıyla kapatılan, ama asıl
şeklini bilmediğimiz bu odanın yıkıntısı önünde bulunan kapıyı ortaya çıkarma
ya karar verdik. Kapının sol kanadını açmaya başladığımızda yan kanadı çık
maya başladı. Sağ kanadın daha çok zarar gördüğü ve kapı topuğuna kadar söküldüğünü gördük (Resim: 4-5; Şekil: 6-7).
5-F karesi içinde kalan kapının önünü açarken, 4-F karesi yakınında, kapının karşısındaki duvar kesiti içinde bir tandır ve hemen onun önünde bir ocak
daha bulduk. Topraktan yapılan bu tandırı da, bir bölümü bitişik arazi içinde
kaldığından çıkartamadık: Söz konusu bu tandırın önünde bulunan ocağın tandırla birlikte tasarlandığını düşünüyoruz. Yapının orijinal tuğlalarıyla yapılan
ocak geçen yıl ve 1997 de bulduğumuz ocaklara benzemektedir. Taç kapının giriş seviyesinde bulunan ocak ve tandrrın yine, yapının terk edildiği XIX.yüzyıl
sonlarında yapıldığını tahmin etmekteyiz (Resim: 3).
Taç kapının yan kanatları geniş, yekpare taştan yapılmış birer büyük taş
(topuk taşı) üzerine oturtulmuştur. Bunların etrafı da kare şekilli kaidelerle çevrilmiştir. Bunlardan sol kanada ait kaide daha sağlam vaziyettedir. Diğeri sonradan, taşları yerinden söküldüğü için bozulmuştur. Bunun XX.yüzyıl başların
da yapıyı sahipsiz bulup, burada ev yapanlar tarafından tahrip edildiğini düşü
nüyoruz (Resim: 5-6).
Kapı kanatlarını açtığımızda taşların nemden ufalandığını, üzerini süsleyen desenlerin bozulduğunu gördük. üzellikle sağ kanat daha kötü vaziyettedir.
Taç kapının süslemeleri hakkında, sadece gölge-ışık oyundanlarından yararlanarak, sol kanada ait süslemelerden fikir edinebildik. Taç kapı kanatlarından her
biri, iki yandan burmalı birer sütunce ile kuşatılmıştır. Süslemesiz ilk kuşaktan
sonra mukarnas süslü ikinci geniş kuşak yer almaktadır. Bu kuşak burmalı ikinci bir sütuce ile sona ermektedir (Resim: 6; Şekil: 8,9).
Kapı yan kanat topuklarının da döneminde süslendiği kalıntılardan bellidir. Aksaray yöresinde, günümüzde, Nevşehir taşı diye bilinen, kolay yıpranan
bir taşla yapıldığı için desenler tamamen denilecek derecede bozulmuştur. Buna rağmen, özellikle sağ kanadaait topuk taşı üzerinde yan yana, geçmeli, yuvarlak şekilli madalyonlar içine yapılmış geometrik süsleme izleri görülmektedir (Resim:6, 7).
Taç kapının bulunduğu 5-F karesinde, kapınıniki metre önünün komşu
arazi toprağına bitişmesi nedeniyle, küçük bir alandaçalışmak zorunda kaldık.
Ayrıca, yağan yağmur sularının burada toplanabileceği endişesiyle toprağı tamamamen boşaltmadık.Kapıyı görebilecek kadar açtıktan sonra bıraktık. Ayrı
ca, kapı önünde kaba yonu taşlarla yapılmış bir,duvar temeli bulduk. Bu temeli gelecek yıllarda açmak maksadıyla bozmadık. Muhtemelen, yapının terkedildiği dönemelerde de yapıya su girmesini engelllemek üzere yapıldan bu temelleri aynı şekliyle bıraktık (Resim: 1,5).
Taç kapı girişi muhtemelen terkedildiği XIX.yüzyıl sonlarında taşla örülerek kapatılmıştı. Hem yapıya su girebileceği hem de, giriş kapısı kemeri üze-
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rine oturan ikinci katın yükünün bu örgü taşlara bindiği endişesi ve kapının devamındaki tonozda ye~ alan çinilerin de hava akımıyla bozulabileceğini düşü
nerek kapıyı açmadık. Ilerdeki yıllarda çinileri temizleyip eski haline getirmeyi
planlıyoruz (Resim: 5).
1997 yılı kazı döneminde, daha ilk günden itibaren çok sayıda seramik,
alçı, madeni parçalar ve camdan yapılmış süs eşyaları ortaya çıkmaya başladı.
Bunlardan sadece 8 adet seramik, bir çini parçası, 2 adet alçı ve taş benzeri bir
parça ile muhtelif cam parçalarından meydana gelen cam buluntuları envanterlik nitelikte bulduk.
Envanterlik nitelikteki seramiklerden ilk örnek 7.8 cm ağız çaplı, kırmızı
hamurdan yapılmış, sırsız, küçük bir kasedir. Herhangi bir süslemesi bulunmayan bu örneğin Selçuklu Dönemi'nde yapıldığı anlaşılmaktadır (env.no. D.97/1)
(Resim: 5).
İkinci örnek kırmızı topraktan yapılmış, tek renk koyu yeşil üzerine kazı
ma tekniğiyle yapılan figürlü bir örnektir. Selçuklu yüz tipini hatırlatan bu figürün yayvan tabak şeklindeki sermamiğin kenarları dolanan bir süsleme meydana getirdiği anlaşılmaktadır. Selçuklu döneminden kalmadır (env.no. D.97/3)
(Resim: 8).
Üçüncü. seramik örneği kırmızı hamurdan yapılmış yayvan bir tabağın kaide kısmıdır. Içi tek renk yeşil sırlı, dışı sırsızdır (env.no. D.97/4).
Dördüncü örnek yayvan bir tabağın kaidesidir. Kabın dışı sırsız, içi patlı
can moru renk üzerine beyaz renk sırlıdır. Sıraltı tekniğinde yapılmıştır. Ortadaki yıldızdan gelişen geometrik desenlerle bezelidir. Mavi beyaz renkli bu tabak
Büyük Selçuklu geleneğinde yapılmış Selçuklu seramiğidir (env.no.D.97/6).
D.97/13 numara ile kayıtlı beşinci örnek 10.5 x 7.5 cm. boyutlarında yayvan bir tabağın kenar parçasıdır. Tabağın içi ve dışı tek renk yeşil sırlıdır. Içte
kazıma tekniğiyle yapılmış desenler yer almaktadır.
D.97/11 envanter numaralı kandil parçası daire şekilli bir kaide üzerinde
yükselen şamdan şeklindedir. Fitil kısmı sağlam diğer yerleri kırık vaziyettedir.
6 cm. yüksekliğinde, ağız kısmı 7 cm. açıklığındaki kandil Selçuklu Dönemi 'ne
aittir (Resim: 9)
İkinci kandil parçası D.97/12 envanter numarası ile kayıtlıdır. Selçuklu
Dönemi'ne ait bu parçanın ağız genişliği 7 cm. yüksekliği 4 cm.dir. 11 envanter numarayla kayıtlı örneğin bir benzeridir. Ancak diğerinden farklı olarak içi
ve dışı tek renk yeşil sırlıdır.
D.97/5 envanter numarasıyla kayıtlı çini parçası yapı içindeki süsleme
elemanlarından birine aittir. Beyaz hamur üzerine firuze rek sırla yapılan çini
4x3 ve 2x1 cm. ölçülerinde birbirinden farklı iki parçadan meydana gelmektedir. Selçuklu dönemi klasik süslemelerinden birisidir (env.no.D.97/5).
Kil kaymağından yapılan lüle parçası (ağızlık) geniş bir kaideye sahiptir.
Kaide üzeri inci dizilerine benzer desenlerle süslüdür. Ağızlığı kısmen sağlam durumdadır. Selçuklu Dönemi için ilginç bir örnektir (env.no.D.97/7) (Resim: 10).
Madeni bir parça gibi görünen kabara göbeği şeklindeki buluntu konik
şekillidir. Uzeri dilimlidir (nervürlü). 4.5 cm. çapındaki buluntunun yüksekliği
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3.5 cm.dir. Osmanlı Dönemi'nden, muhtemelen XiX. yüzyıldan kalmadır
(env.noD.97/2).
Kazıda sekiz tane ayrı bilezik parçası ile, cam süs eşyası ve iki cam boncuktan meydana gelen ve muhtelif cam eşyalar diye isimlendirdiğimiz örnekler Selçuklular döneminden kalma ilginç buluntulardırı (env.no.D.97/8; Resim: 11,12).
Çok sayıdaki amorf nitelikli alçılar içinde envanterlik nitelikte iki alçı
parçası ele geçirilmiştir. Bunlardan env.no.D.97/9 numaralı alçı firiz p'~rçası 35
x 15 cm. boyutlarındadır. Kapı, pencere ve saçak süslemesi olmalıdır. Vzeri bitkisel desenler ve kabara içine alınmış desenlerle süslüdür.
D.97/1O envanter numaralı ikinci alçı örneği yine kapı, pencere veya saçak süsleme örneğidir. Kenarları testere dişi desenleriyle bezeli daire şekilli motiflerle süslüdür. Kenarları zincir motifleriyle bezelidir. Selçuklular Dönemi' nden kalma bir süsleme örneğidir.
1997 yılı kazı döneminde yaptığımız en önemli işlerden biri yapının çeşitli yerlerinde görülen çatlamalar, taş düşmeleri sonucu meydana gelen aşınma
ları tamir etmekti, Yapı 1930-40 yıllarında, kesme taş duvarları cezaevi duvarı
yapmak maksadıyla kazmalarla sökülünce zavallı bir hale gelmiş, duvar eti ortaya çıkmış durumdaydı. Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce de bazı yerleri
1974 yıllarında sağlamlaştırılmış, ancak diğer yerlerine dokunulmadığı için bir
kısmı sağlam , bir böl ümü yarı yıkık vaziyetteydi.
Y ıkılmaya yüz tutmuş kısımlarını en azından harçla kapatma imkanı bulduk. Bakanlığın vermiş olduğu 100 milyon liralık malzeme parasıyla hem yıkıl
maya yüz tutan bölümleri, hem de çatlak kısımları dondurduk (Resim: 13).
Diğer önemli işi ise kazı alanı içinden geçen sulama arkını kazı alanı dı
şına çıkarttık. Kazıya başladığımız 1993 yılından bu yana yapının içinden geçen su arkını, yapıya nem verdiği ve kazı alanını daralttığı için kazı alanı dışı
na çıkartmak istiyorduk. Ancak o tarihten bugüne kadar para bulup kazı alanı
dışına çıkartamadık. Mahalli yetkililere de bir türlü kabul ettiremedik. Sadece
1996 yılında Mercedes-Benz Türk A.Ş. bu dileğimizi benimsemiş, bir şirkete
suyu künk içinde akıttırma işini vermişti. Karşılıksız yapılan bu çalışmada da
taşaron firma akıntıyı iyi veremediğinden su eskisinden daha fazla yapı içine
akmaya başlamıştı.
1997 yılı kazı dönemi ortalarında su arkını su işleri ve belediyenin yardım
larıyla kazı alanı yanından geçen yolun karşı tarafına aldırttık. Ayrıca, 30 cm. kalınlığındaki künkleri iki kat kalınlığa çıkarttırdık. Böylece suyu hem kazı alanı
dışına taşıdık, hem de daha geniş birkünk içinde akmasını temin ettiks.
1997 yılı kazı döneminde yapıyı korumak amacıyla iki proje geliştirdik.
Yapının kuzey yönünde girişin üzerinde iki oda bulunmaktadır. Bunlardan öndeki oda yıkılmıştır. Pandantif izlerinden kubbeyle örtüldüğü anlaşılan bu oda(1)
(2)

Bileziklerin ortaçağ kazılarında ele geçen benzer örnekleri mevcutur.Bkz. G. Köroğlu.,"1993-96
Kazı Çalışmaları ışığında Ortaçağ'da Yumuktepe'', Sanat TarihiDergisi, ı. Ortaçağ ve Türk Dönemi
Kazıları Sempozyumu, 9-11 Nisan1997, ızmir, (Bildiriler), C.IX, s. 69, şek.5.
Yardımlarından dolayı başta sayın Eyüp Kaya olmak üzere Aksaray DSı yetkililerine ve Aksaray
Belediyesi Başkanı Ahmet Er ve başkan yardımcısı sayın Abdurrahim Sertdemir'e teşekkür ederim.
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nın gerisindeki ikinci oda kısmen sağlam vaziyettedir. Üzeri kırlangıç tonoz ile
örtülüdür. Ilk oda yıkıldığı için ikinci odanın üzerinden akan yağmur suları yapının üst örtüsünü ve cephesini bozmuş, örtü yıkılmaya yüz tutmuştur. Ortüyü
ayakta tutabilmek için üstten bir sundurma, içten de tonozu destekleyecek bir
proje geliştirdik (Resim: 14; Şekil: 10).
İç mekanda, özellikle küçük eyvan kemerinin yıprandığını ve kemer kilit taşının bozulduğunu saptadık. Kemer üzengi noktasından itibaren tüm kemeri destekleyecek bir proje hazırladık/Resim: 15; Şekil: ll).
Her iki proje de Nevşehir Koruma Kurulu'nun onayını aldıktan sonra,
Mercedes-Benz TürkA.Ş. tarafından, karşılıksız uygulanacaktır. Adı geçen fabrikanın müdürü sayın Hans Peter Heinstein başta olmak üzere tüm çalışanları
na, yardımlarından dolayı şimdiden teşekkür etmek istiyorum.
10 Ağustos tarihinde 1997 yılı kazısına son verdik. Açtığımız yerleri kapatıp, su yönlerine akıntı verdik. 1998 yılında çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edilecektir.
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Şekil 1: Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangahı (Darphane)
kazısı, kuzeybatı cephesi, plan
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Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangahı
(Darphane) kazısı, ocak buluntuları ve
hamamlığın plan kare üzerindeki yeri, 1997

4: Aksaray-Melik Mahmud Gazi
Hangalu (Darphane) kazısı,
3-F karesi, tuğla ocak, 1997

D

ŞekilS:

'"

Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangahı
(Darphane) kazısı, 4-F karesinde bulunan
tuğla ocak, 1997
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6: Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangalu
(Darphane) kazısı, kuzeyde bulunan
giriş kapısının görünüşü, 1996
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görünüşü, 1996

601

\1{5ARAY - OAf1PH/'.HJE

ı<Azısı

1997

'ACI<API PROFiU

Şekil
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Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangahi
(Darphane) kazısı, taç kapı cephe çizimi, 1997
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ŞekillO: Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangahi (Darphane) kazısı, kuzey yönündeki
ikinci kat odasının koruma projesi, yandan görünüş-1997
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ŞekillI: Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangahı (Darphans) kazısı, kuzey yönündeki
ikinci kat odasının koruma projesi, cepheden görünüş-1997
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Şekil 12:

Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangahı
(Darphane) kazısı, yan eyvanının koruma
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Resim 1: Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangalu (Darphane),
kuzey yönünden genel görünüş, 1997

Resim 2: Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangalu (Darphane) kazısı,
duvarlar ve tandır buluntularının görünüşü, 1997
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Resim 3: Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangahı (Darphane) kazısı,
5-F karesindeki hamam,ocak ve tandır görünüşü, 1997

Resim 4: Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangalu (Darphane), kuzey
cephesi ve giriş kapısının görünüşü, 1993
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Resim 5: Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangahi (Darphane) kazısı,
taçkapının ortaya çıkarılması, 1997
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Resim 6: Aksaray-Melik Mahmud Gazi
Hangalu (Darphane) kazısı,
taçkapının sol kanadının görünüşü,
1997
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Resim 7: Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangahi (Darphane) kazısı,
taçkapının sağ kanadının topuk taşı ve süslemesi, 1997

Resim 8: Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangalu (Darphane)
kazısı, seramik buluntu, 1997
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Resim 9: Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangühıfljarphane) kazısı,
kandil, 97

Resim 10: Aksaray-Melik Mahmud Gazi
Hangalu (Darphane).kazısı,lüIe
gövdesi, 1997
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Resim 11: Aksaray-Melik Mahmud Gazi
bilezik buluntular, 1997

Hangahı

(Darphane)

kazısı,

Resim 12: Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangalu (Darphane)
kazısı, cam buluntu, 1997
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Resim 13: Aksaray-Melik Mahmud Gazi
Hangahı (Darphane), onarım
çalışmalarından görüntü, 1997

~i;

Resim 14: Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangiihı (Darphane), ikinci
kat odalarının cepheden görünüşü, 1997
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Resim 15: Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangalu
(Darphane), yan eyvanın görünüşü, 1997
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ESKİ VAN HÜSREV PAŞA KÜLLİYESİ KAZISI 1997
Abdüsselam ULUÇAM*
Ersin KAVAKLı
Van Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van
Gölü Çevresi Tarihi Eserleri ve Kültür Değerlerini Araştırma ve Uygulama
Merkezi Müdürü Prof.Dr.Abdüsselam Uluçam' ın bilimsel sorumluluğunda
18.06.1997 günü başlayan Hüsrev Paşa KüIIiyesi Kazı ve Restorasyon Projesi'nin 19?,7 yılı çalışmaları 30.09.1997 tarihinde sona ermiştirı. Giderler Van
Valiliği (üzel Idare Müdürlüğü), Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Yüzüncü Yıl
Universitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu Başkanlığı ve Van Gölü Çevresi Tarihi Eserleri ve Kültür Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'nce karşılanmıştır.Katkılarından dolayı bu makam ve kurumlanmıza teşek
kür ederiz.
Çalışmalar; 1- Kazı Çalışmalan, 2-Çevre Düzenlemesi, 3- Kazı Alanından
Çıkan Malzemelerin Tasnifi, 4-Rölöve Çalışmalan, 5- Konservasyon Çalışma
Ian, 6- Restorasyon Çalışmaları olmak üzere altı aşamada gerçekleştirilmiştir.

l-

Kazı Çalışmaları (HK-97)

HK-96 kazı döneminde kazısı tamamlanan alanların son durumlarını tespit
etmek amacıyla dia ve negatif filmleri çekilerek genel bir temizliği yapılmıştır.

l. Medresenin

Baş Odası

ile

Yanındaki

Hücrenin

Kazısı

Medrese hücrelerinin güneybatı köşesinde yer alan 4.80 x 4.90 m. ölçtilerindeki baş odada, 30, 30 ve LO cm.Iik üç katman halinde yapılan kazı sonunda zemin
ortaya çıkarılmıştır (Resim: 1,2). Altıgen tuğla döşeIi baş odanın güney duvarında
diğer hücreye geçilen 95 cm. genişliğinde, kapı olması muhtemel bir açıklık bulunmuştur. Kazı sırasında çok sayıda kırık pipo ile yangın katmanı tespit edilmiştir.

*
(I)

Prof.Dr. Abdüsselam ULUÇAM, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakü!tesi,Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi, VAN.
Ersin KAVAKLI, Müze Müdürü, VAN.
Kazı çalışmalarına,Van Müzesi 'nden Hanefi Biber, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğretim elemanlarından Osman Aytekin, Ali Boran, Çiğdem Ertan, Mehmet Kulaz ve
15 öğrenci ırcsıorasyon çalışmalarına ise Van MYO Restorasyon Bölümü öğretim elemanlarından
Şahabettin Öztürk, Rafet Çavuşoğlu, Nuri Kulağuz, Burhanettin Güneş ile sekiz Öğrenci katılmıştır.
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Baş odanın güneyinde, Y ı plankaresinde açılan 30 cm.lik iki katman sonunda 4.20x4.20 m. ölçülerinde kare bir mekan daha ortaya çıkmıştır. Bu hücre baş odadan 50 cm. daha düşük kotta olup zemininde kırık ve erimiş halde
tuğla döşemeler bulunmaktadır.

2. Hazirenin

kazısı

Caminin batı ve güneyinde yer alan hazirenin, -30 cm.lik tek katman hakazısı yapılmış (Resim: 3,4), sonuçta farklı kotlarda mezarlar tespit edilmiştir. Al , zı ve V2 karelerinde çatma lahit; Yı karesinde ise dikdörtgen şek
linde bir mezar ortaya çıkarılmıştır. Al ve zı karelerindeki mezarlar düzeltilerek üstleri kapatılmıştır. Yı. karesindeki mezar 3.10x3.75 m. ölçülerinde olup,
duvar genişliği 70 cm.dir. Içinde 40 cm. kotunda üzeri tuğla döşeli başka bir
mezar yer almaktadır. V3 karesinde kemikten bir bıçak sapı ile sarı ve yeşil
renkte kuru boya parçaları bulunmuştur.
linde

A ı, Zl , yı, v ı -V4 karelerinde külliyenin güney ve batı çevre duvarları
ortaya çıkarılmıştır. Çevre duvarı moloz taşlarla yapılmış olup, XX. yüzyılın
başlarında tamir edildiği anlaşılmaktadır. Çevre duvarının dışından yapılan
30,30,30,20 cm.lik dört açma sonunda orijinal zemine ulaşılmıştır. Kazı sırasın
da farklı kotlarda muhtes duvarlara rastlanmış, ölçümleri ve resimleri alındık
tan sorıra kaldırılmıştır. Toplam 30 m.lik asıl çevre duvarı zemine kadar açılmış
tır. Ikinci katmanda yangın izleri ile bol sayıda pipo, yanmış ahşap ve oksitlenmiş metal parçalarına rastlanmıştır. Ayrıca her katmanda çok sayıda hayvan kemiği çıkmıştır. Y ı karesinde külliyeye giriş sağlayan kapılardan birisi ortaya çı
karılmıştır.

Çevre duvarının kazısı sırasında Y ı karesinde kül1iyenin vakfiyesinde de
belirtilen çeşme bulunmuştur. Ancak, ı .55x2.95 m. ölçülerindeki çeşmeden günümüze temel izleri ile düşey doğrultuda bir künk ulaşabilmiştir.
Çevre duvarı kazısı sırasında, V2 karesinde birisi ı865 Rus, diğeri ı255
(H) tarihli Osmanlı parası olan iki adet bakır sikke bulunmuştur. Yine bu açmada kırılmış halde V2, V3 karelerinde üç adet sırlı seramik parçası bulunmuştur.

3. Medresenin

Doğu,

Kuzey ve

Batı Tarafındaki Kazılar

HK-96 kazı döneminde açılan ve mutfak, kiler gibi işlevleri olan medresenin doğu hücresinin devamı olduğu anlaşılan bölümlerin kazısına başlanmış
tır (Resim: 5,6,7). A5 karesindeki medrese hücresinin giriş kapısı bulunmuş, 30
cm. kotunda bir açma ile sal taşı döşemeli zemini ortaya çıkarılmıştır.
AI, All, BI, BII karelerinde medreseye ait bir hücre daha ortaya çıkarıl
mıştır. Zemin döşemesi olmayan 4.35x5.20 m. ölçülerindeki hücrede, katmanlarda kırık seramik parçaları, pipolar, hayvan kemikleri ve yanık izlerine rastlanmıştır.

Bu hücrenin güneyindeki alanın beş katman halinde kazısı yapılmış, DIl,
CIL, BII karelerindeki ilk katmanda 60 cm. kalınlığında taş ve kerpiçle yapılmış
çevre duvarı ortaya çıkarılmıştır. Duvarın arasında çürümüş halde ahşap hatıl
lara rastlanmıştır. Ikinci katmanda düzgün olmayan döşeme bulunmuş, 30 ve 50
cm.lik katmanlardan sonra ikinci bir zemin tespit edilmiştir. 20 cm.lik son katmanda 20 m. uzunluğunda ve 20 cm. derinliğinde su kanalı bulunmuştur. Su ka614

nalının,

V5, V6, Y6,Z5,A5 karelerinde devam ederekA5 karesindeki SOxSO cm.
ölçülerindeki kuyuya ulaştığı görülmüştür. Kuyu 130 cm. derinliğinde olup etrafı ahşap hatıllarla desteklenmiştir. Bu açmalar sırasında çok sayıda küçük cam
parçaları, kırık seramikler, pipolar, hayvan kemikleri, oksitlenmiş metal parçaları ve yangın izlerine rastlanmıştır.
A5, B5, C5, D5, E5 karelerinde yapılan kazı sonunda (3x28.70) farklı kotlarda üç zemin döşemesi ortaya çıkarılmıştır. A6 karesinde ise külliyenin giriş
kapısının bir bölümü bulunmuştur. Düzgün kesme taşlardan oluşan köşenin
üzerinde ahşap hatıllarla çivilere rastlanmıştır.
Medresenin kuzeyindeki D5, E6 karelerinin dördüncü katmanında, yakın
zamandan kaldığı sanılan 4.40x6.50 m.lik bir mekan ortaya çıkarılmıştır
(Resim: 8). Içinde farklı dönemlere ait üstte taş, altta dikdörtgen tuğla olmak
üzere iki kat döşeme tespit edilmiştir. Kırık sırsız seramikler, pipolar, hayvan
kemikleri, yangın tabakaları ile iki adet sırsız küçük testi çıkmıştır. Testiler kiremit rengi seramik hamuru ile çarkta yapılmış olup üzerinde süsleme, sır ve
perdah bul unmamaktadır.
C4 ve D4 karelerinde birinci katmanda şadırvan ve hamamdan gelen suların tahliye şebekesine rastlanmıştır. Medrese avlusundaki şadırvan ile hamamın
atık suları burada birleşmekte, daha sonra alttan tahliye edilmektedir (Resim: 9).
Arklar, 2.00x2.60 m. ölçülerindeki su tahliye şebekelerine düzgün kesme taşlar
la bağlanmıştır. C4 karesinde bir adet oksitlenmiş anahtar bulunmuştur.
Medresenin batı kanadındaki kazılar AI, BI, CI karelerinde iki katrnan halinde sürdürülmüş, her iki katmanda da farklı kotiarda zemin döşemesine rastlanmıştır (Resim: 10). Bu açma sırasında CL, C2 karelerinde sonraki dönemlerde kapatılan giriş bölümü ortaya çıkmıştır. Burada mürekkep yapımında kullanılan toz boya, kırık seramikler bulunmuştur. Uçüncü katrnan sonunda asıl zemin ile giriş kapısına ait köşeler ve ahşap parçaları çıkmıştır.

4. Türbenin Güneyindeki Kare Mekanın Kazısı
V4, VS karelerinde, birinci katmanda zemini tuğla döşeli ve basamaklı bir
mekana rastlanmış, yapılan sondajda zeminin daha aşağıda olduğu anlaşılmış
tır. Alanın 30, 30, 30 cm.lik kotlarla sürdürülen kazısı sonunda, 6.00x6.30 m.
ölçülerinde kare bir yapı ortaya çıkmıştır (Resim: 11). Güney ve kuzeyde birer
kapı açıklığı bulunan bu mekanın içinde yangın tabakaları ile güneydeki giriş
bölümü önünde ahşap kalıntılar ve metal parçaları bulunmuştur. Tanınamaya
cak şekilde oksitlenen metallerin, muhtemelen ahşap bir kapıya ait olduğu anlaşılmaktadır. Güneydeki giriş kapısının iki yanındaki taşlarda, birbirini izleyen
palmet motiflerini içeren süslemenin yer alması bunun bir taç kapı olduğu ihtimalini düşündürmektedir. Yapıda kullanılan mimari malzemenin cami ile aynı
özelliği taşıması, Im. kalınlığındaki düzgün kesme taş duvarlarıyla önemli bir
yapı olduğuna işaret etmektedir. Büyük bir yangın sonucu yıkılan yapının duvarlanndan yalnız iki taş sırası günümüze ulaşabilmiştir. Duvar taşlarının çoğu
rutubetli toprak altından erimiş olarak çıkmıştır (Resim: 12).
Türbe veya külliyeye girişi sağlayan iki açıklıklı bir kapı olduğu sanılan
kare mekanın iki yanında sonradan yapılmış işlevleri belli olmayan bazı yapı
kalıntıları ortaya çıkarılmıştır.
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5. Külliyenin

Etrafındaki Kaldırım

ile

Batısındaki

Yolun

Kazısı

AI, ZI, V i karelerinde yapılan kazılar sonunda, çıkan zemin döşemeleri
nin, kül1iyeye ait bir kaldırım ve yola ait olduğu anlaşılmıştır. CL, Bl kareleri nde sondaj yapılmış, 30 ve 20 cm.lik iki katman sonunda kaldırım taşları ortaya
çıkarılmıştır (Resim: 3,10).
Al, B I, CL, ZI ,Y 1, karelerinde yapılan sondajlarda külliye içinden devam eden zemini taş döşeli yol bulunmuştur. 6.25x1.90 m.lik açma sonunda
düzgün taş döşeli yolun bir bölümünün kazısı tamamlanmıştır.
10.06.1997 tarihinde başlanan HK-97 döneminin kazı bölümü 26.07.1997
tarihinde sona ermiştir. Bu tarihten itibaren konservasyon ve restorasyon çalış
malarına geçilmiştir.

2. Çevre Düzenlemesi
HK-96 ve HK-97 dönemlerinde kazısı tamamlanan alanların ±(O) kotuna
göre tesviyesi yapıldıktan sonra ince temizliği gerçekleştirilmiştir. Bu alanların
dia ve negatif filmleri çekilmiştir.

3.

Kazı Alanından Çıkan

Malzemelerin Tasnifi

Kazı esnasında çıkan mimari parçaların (taş, tuğla) çıktıkları yerlere göre
tasnifleri yapılarak restorasyonda kullanılmak üzere caminin içine; camiye ait
küçük çini parçaları ile diğer seramik ve küçük buluntular ise restorasyon ve desen çalışmalarında yararlanılmak üzere laboratuvara alınmıştır (Çizim: 2, 3;
Resim: 13-16).

4. Ralove

Çalışmaları

Kazısı tamamlanan medrese hücrelerinin dış çevresi ile baş odası, yanın
daki hücre, kare mekan ve külliyenin kaldırımlarının rölöveleri için 1/50 ölçeğinde ölçümleri yapılmıştır (Çizim: 1).

5. Konservasyon Çalışmaları
J. Medrese Hücrelerinin Konservasyonu
HK-97 kazı döneminde ortaya çıkarılan medrese hücreleri ve dershane
oda) ile HK-96 sezonunda kazısı tamamlanan medrese hücrelerinin zeminlerindeki altıgen tuğlaların tahrip olmaması amacıyla üstleri 50 cm. kalınlığın
da toprakla kapatılmıştır.
(baş

2. Caminin Güney ve

Batısındaki

Çevre

Duvarlarının

Konservasyonu

Al, ZL,Y1,V ı-v 4 karelerinde yer alan caminin güney ve batısındaki çevre duvarının 90 cm. genişliğinde ve 150 cm. yüksekliğinde konservasyonu ve
restorasyon u yapılarak koruma altına alınmıştır (Resim: 17).
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6. Restorasyon

Çalışmaları

Hüsrev Paşa KüIliyesi 'nde cami ve önündeki kare mekanda Ahlat taşı
(andezif tüf) kullanıldığından, restorasyon çalışmalarında da aynı malzemeden
yararlanmak üzere Ahlat'tan beyaz, kahverengi ve siyah renkte andezif tüf taşı
getirtilmiştir.

J. Camide

gerçekleştirilen

restorasyon

çalışmaları

Caminin cepheden dışa taşan mihrap çıkıntısında, yıkılan gövde, külah ve
palmet süslü tepelik kısmı aslı na uygun şekilde restore edilmiştir (Resim: 19,20).
Caminin alt kat pencerelerinde doğudaki birincisinin atkı taşı; ikincisinin
atkı taşı ve çerçeve aItlıkları; üçüncüsünün çerçeve, atkı taşı ve kemer almlığı;
kuzey cephedeki pencerelerden doğudakinin alt kısmı; minare kaidesindeki
kapının etrafı; batı cephedeki pencerelerin altlıkları; güneydeki pencerelerden
batı taraftakinin altlığı, diğer ikisinin altlığı ile atkı taşlarının restorasyonu gerçekI eştiril miştir.
Caminin kubbe eteğindeki 16 payandanın sökülen ve tahrip olan üst
kısımlarının tamamı aslı na uygun şekilde restore edilmiştir (Resim: 21)
Kubbe eteğindeki harpuçtalardan tahrip olanlar çürütülerek yerinden
sökülmüş, daha sonra kahverengi Ahlat taşı ile yeniden yapılmıştır.
Cami minaresinin yıkılan şerefe korkulukları beyaz Ahlat taşından aslına
uygun olarak yeniden yapılmıştır. 3.50 m. yüksekliğindeki külahın ahşap iskeleti çakılarak üzeri 1.5 mm. kalınlığında kurşun levhalarla kapatılmış, ucuna
i m. boyunda bir alem ve paratöner takılmıştır (Resim: 22).

2. Kare Mekanın Restorasyonu
V4 karesinde gerçekleştirilen kazı sırasında ortaya çıkan kare mekanın
temele kadar rutubetten eriyen duvarları, ölçümleri tamamlandıktan ve resimleri çekildikten sonra sökülmüş, iki taş sırasında yeniden yapılmıştır. Güneydeki giriş kapısının batısında yer alan palmet süslemeli çerçeve taşı tahrip olduğundan, diğer örneğe göre yeniden işlenerek yerine konmuştur (Resim: 18).
Tüm yaz boyunca sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmalarının 1997 yılı
bölümü, planlanan ve umulan hedefin üzerinde bir başarı ile sonuçlanmıştır.
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Çizim 1: Hüsrev

HÜSREV PAŞA
KÜLLjyESi
nÖLÖVE DURUM PLANI

Paşa

Külliyesi. 1997
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yılı kazı sonrası

durumu

09.10.1997
B.N.KULAGUZ

Çizim 2: Hüsrev Paşa Camisi çinileri kenar çerçeve deseni

Çizim 3: Hüsrev Paşa Camisi duvar çinileri deseni
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Resim 1: Medresenin derslıanesi ile lıaziresinin kazısı

Resim 2: Derslıanenin kazı sonrası durumu
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Resim 4: Güney hazirenin kazı sonrası görünüşü
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Resim 5: Medresenin doğu hücrelerinin kazısı

Resim 6: Doğu medrese hücresinin kazısı - ahşap buluntu
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Resim 7: Doğu hücrelerinin kazı sonrası görünüşü

Resim 8: Medresenin kuzey cephesi önündeki kazı

623

Resim 9: Hamam-şadırvan arasındaki su

Resim lO:Külliyenin batısından geçen caddeye ait

624

şebekesi

döşeme taşları

Resim 11: Türbenin önündeki kare mekanın kazısı

Resim 12: Kazı sonrasında kare mekanın görünüşü
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Resim 13: Kazıdan çıkan camiye ait çini parçaları

Resim 14: Kazıdan çıkan seramik örnekleri
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Resim 15: Kazıdan çıkan bazı pipo örnekleri

Resim 16: Kazıdan çıkan metal eşya örnekleri
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Resim 17: Külliyenin çevre

duvarının

konservasyon sonrası görünüşü

Resim 18: Türbe önündeki kare mekanın konservasyonu
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Resim 20: Restorasyon sonrası caminin mihrap

Resim 19: Mihrap çıkıntısı restorasyon çalışması

Resim 21: Kubbe payandaları ve minarenin restorasyonu

Resim 22: Restorasyon sonrası minarenin görüşünü
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MUSULAR 1997 YILI KAZISI
Mihrihan ÖZBAŞARAN*
Muhsin ENDOGR U

GİRİş

Musular Mevkii, Aksaray ili, Gülağaç ilçesi, Kızılkaya Köyü sınırları içerisinde, Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem yerleşmesiAşıklı Höyüğün yaklaşık
700 m. batısındadır. Hasandağ ve Melendiz Dağları'nın volkanik arazisi içinde
yer alan bu iki yerleşmenin arasından Melendiz-Su akmaktadır. Aşıklı Höyük
Melendiz'in doğusunda, Musular ise batısında kalır.
Aksaray Müzesi Müdürü M. Endoğru'nun başkanlığında, İstanbul Üniversitesi PrehistoryaAnabilim Dalı'ndan M. Ozbaşaran'ın bilimsel danışmanlı
ğında ilki 1996 yılında başlayan araştırmalara, 1997 yılında, N. Balkan-Atlı, E.
Bıçakçı, S. Kibaroğlu, O. Tanındı'dan oluşan kazı kurulunca, Arkeolog C. Ergül, N. Kayacan, A. Orhun, S. Zurikoğlu ile Prehistorya Anabilim Dalı öğren
cilerinden O. Çınar, H. Lostar, Ş. Seba ve S. Yüksel'in katılımıyla, geniş ölçekli kazı çalışmalarıyla devam edilmiştir. Aksaray Müzesi 'ni Araştırmacı, Arkeolog, D. Kara temsil etmiştir. 1997 yılı çalışmaları, Istanbul Universitesi Araş
tırma Fonu'nun sağladığı maddi destek ile yürütülmüş, Aksaray Valiliği ile bazı özel kuruluş ve kişilerceı gerek parasal yönden, gerekse malzeme bağışı ve
bilimsel katkı açısından destekienmiştir. Söz konusu resmi, özel tüm kuruluş ve
kişilere teşekkür1erimizi sunarız.

*
(I)

Dr.Mihriban ÖZBAŞARAN, Prehistorya Anabilim Dalı, Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi.
Muhsin ENDOGRU, Müzesi Müdürü, AKSARAY.
Musular Kazı Kurulu, T.CKültür Bakanlığı Anıtlar ve Muzeler Genel Müdürlüğü ile İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu ve Aksaray Valiliği başta olmak üzere Aksaray Kültür Müdürlüğü, Istanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Aksaray Sağlık Meslek Yüksekokulu, Gülağaç Kaymakamlığı, Kızılkaya Ilk Oğretim Müdürlüğü ve Aksaray Ili Köy Hizmetleri Müdürlüğü'ne teşekkürü
borç bilir. Çalışmarmza gerek parasal gerekse malzeme yardımlarında bulunan Dr. Marie Claire Cauvin, Doç. Dr. Nur Balkan-Atlı, Dr. Müge Arkan'ın nezdinde Rotta Kimya ve San. Ltd. Şrt.,Zeynep
Murad Özbaşaran, Remzi Orhun, Gülberk-Engin Ertan, Kerim Benhisavi ve Turgut Derman'a en içten teşekkürlerimizi sunarız. Çiğdem Girgin ve Gü/ay Sert yıllık izinlerinin bir bölümünü Musular'da geçirerek ekip üyesi olarak her türlü işte yardım ve katkılarını esirgememiştir; Murat Akman
Musular"ı ziyaret ederek uçurtma ile hava fotoğraf çekimlerini gerçekleştirmiştir. tümüne teşekkür
lerimiz sonsuzdur. Aşıklı Höyük Kazısı Başkanı Prof. Dr. Ufuk Esin ve başkan yardımcısı Yrd.Doç.
Dr. Savaş Harmankaya ile kazı ekibi; Kaletepe ObsidienAtölyesi Kazısı bilimsel danışmanı Doç. Dr.
Nur Balkan-Atlı ile Dr. Didier Binder, Dr. Füsun Ertuğ ve kazı ekibi; Güvercinkayası Kazısı bilimsel danışmanı Doç. Dr. Sevil Gülçur ve ekibi kazımızı ziyaret ederek bilimsel katkılarda ve yönlen
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Musular 1997 yılı çalışmaları, 1996 yılında yürütülen sistematik yüzey
ve kazı sonuçları doğrultusunda üç alanda yürütülmüştür (Çizim: 1).
Kuzeydeki düzlük alanda açılan E 11 açması, 1996 yılında bir ocak yeri, yassı
kireç taşlarından oluşan küçük bir döşeme ve bir iskelet buluntusu ile oldukça
zengin taş ve kemikten küçük buluntu veren alanın (Ozbaşaran-Endoğru 1998:
209, Resim: 2) hemen güneyindeki açmadır. Bu alan ile yerleşmenin en yüksek
noktası arasındaki sırta oturtulan H 11 ve 12 açmalarında (Çizim: 1), E 11'de
olduğu gibi karışık yüzey toprağının hemen altında yerel adıyla sayolarak bilinen volkanik oluşuma rastlanmıştır. Dolgu toprağının özellikle sırttaki açmada
tümüyle aktığı, obsidien alet ve artıkları ile hayvan kemikleri dışında hiç bir yatoplaması

pısal öğenin kalmadığı gözlemlenmiştir.

Buna karşılık, yerleşmenin en yüksek noktasının çevresinde açılan N-O
II ve N-O 12açmaları (Çizim: 1), yerleşmenin kuzey kesimindeki yoğun tahribata karşılık görece daha iyi korunagelmiştir.
Ortaya çıkarılan yapı kalıntıları Musular yerleşmesinde üç ana evrenin
varlığını ortaya koymaktadır. Bunlardan en yenisi yüzey toprağıyla karışık olarak ortaya çıkarılan çanak çömlekli evredir, altında ise çanak çömleksiz Neolitik Dönem'in iki evresi yer almaktadır: Bunlardan üstteki, şu an için taş temelli yapılar evresi olarak ayrımlanan, alttaki ise, kazıldığı kadarıyla tek bir yapıy
la temsil edilen kırmızı tabanlı yapı evresidir.
ÇANAK ÇÖMLEKLİ EVRE
Çanak çömlekli evre kalıntıları O 12 açmasının güneybatı köşesinde yer
alan ve işlik yeri olarak yorumlanabilecek 2 x 3 m. lik bir alan ile çanak çömleksiz tabakaları üstten kesen dört çukur (Resim: 1) ve bunların içinde bulunan
mal ve biçim çeşitlemesi kısıtlı çanak çömleklerle bilinir.
Çanak çömlekler yapım y'e yüzey işçiliği açısından birbirleriyle benzer
özelliklere sahiptir (Resim: 2). On analizlere göre beş farklı mal grubuna ayrıl
maktadır, ancak bu farklılıklar dönemsel ya da işlevsel açıdan belirleyici değil
dir.
Sayıca en fazla örneğe sahip 1. mal grubu, pembemsi-bej kil hamurlu, iri
ve bolorganik, küçük ve seyrek taşçık, bol kum, değişken yoğunlukta mika katkılıdır. Yalın ya da kendinden astarlı, genelde hafif açkılı, seyrek olarak parlak
açkılıdırlar; pembemsi-bej, açık ya da koyu gri, pembemsi kırmızı ve bu tonlarda alacalı bir yüzey rengine sahiptirler.
İkinci mal grubunu oluşturan örnekler, grimsi koyu bej hamurlu, ince ve
orta yoğunlukta organik, küçük ve iri bol taşçık katkılıdır, yalın ya da kendinden astarlı ve hafif açkılıdır; grimsi koyu bej yüzey rengine sahiptir.
Üçüncü mal grubu, pembemsi-bej hamurlu, ince ve az organik, küçük ve
bol taşcık, bol kum katkılıdır. Boya astarlı ve parlak açkılıdır. Kiremit kırmızıdirmelerde bulunmuşlardır. hepsine en içten teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliriz. Çiler Altınbi
lek, Hasan Batıbay. Kenneth Becker, Dr. Rene Cappers, Güner Coşkunsu, Dr. Udo Hirsch, Dr. Mustata Karabıyıkoğlu. Dr. Catherine Kuzucuoğlu, Namık Kemal Küçük, Dr. Wendy Matthews, Dr.Aslı Ozdoğan, Porsuk Ekibi ve Aksel Tibet, Dr. Henk Woldring ve Semra Yıldırım'ın Musular'ı ziyaretleri sırasında gösterdikleri dostluk ve yardımlardan dolayı hepsine yürekten teşekkür borçluyuz.
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sı, pembemsi-bej yüzey renklerine sahiptir, bazı parçalarda iç yüzey pişme nedeniyle gridir. Birinci mal grubundan sonra en sık görülen mal grubunu oluşturur.
Dördüncü grubun kırmızımsı-bej hamuruna iri ve bolorganik malzeme,
iri ve bol taşçık ve bol kum katıldığı, kötü pişirimli ve bu nedenle dökülen taneli bir özelliğe sahip olduğu gözlemlenmiştir.Yalın ya da kendinden astarlıdır,
kırmızımsı-bej, pembemsi-bej yüzey rengine sahiptir.
Beşinci mal grubu, birinci ve üçüncü grubun hamur ve katkı özellikleriyle aynıdır, ancak taşçık ve kum katkı bu gruplara oranla daha az yoğunluktadır;
kendinden astarlı ve iyi açkılıdır; turuncumsu-bej, pembemsi-bej, gri ve bu tonlarda alacalı yüzeyleri mevcuttur.
Biçimler de mal gruplan gibi çeşitlilik göstermez. En sık görülen form,
dışaaçılan ağızlı kaseler ile çömleklerdir (Çizim: 3). Kaseler düz ağızlı, 25-30
cm. arasında değişen ağız çapına sahiptir (Çizim: 2). Küresel gövdeli, hafif içe
dönük kenarlılar ( Çizim: 2, alt sıra) seyrek görülen formlardandır. Çömlekler,
kısa boyunlu, küçük ve büyük küresel gövdelidir (Çizim: 3). Az sayıda ağızdan
tutarnaklılara da rastlanır (Çizim: 4). Dipler de aynı şekilde basit düz ya da hafifiçe dönük biçimlidir (Çizim: 4).
Atılmış doğal taşlarla birlikte bulunan çanak çömleklerin yanında hiç bir
küçük buluntu ele geçmemiş olmakla birlikte, işlik olarak adlandınlan alanda,
çok sayıda doğal taşın yanında tüften bir havan (Çizim: 5) ile delikli, ağırlık taşı olarak kullanıldığı düşünülen iki buluntu ortaya çıkanlmıştır (Çizim: 6).
Musular çanak çömleklerinin, Orta Anadolu Bölgesi 'nde gerçekleştirilen
yüzeyaraştırmalan(Todd 1980) (Gülçur 1995a, 1995b) ile bölgede kazılmış ya
da kazılmakta olan yerleşmelerin çanak çömlekleriyle yapılan karşılaştırmalar
sonucu, şu an için Kalkolitik Dönem'in başlarına tarihlenebileceği ön görülmektedir. Bununla birlikte Orta Anadolu' da çanak çömlek gelişiminin stratigrafik olarak izlenebileceği kazılmış bir yerleşme yerinin olmayışı, bu sorunun çözümünü güçleştirmektedir.

TAŞ TEMELLİ YAPıLAR EVRESİ
Musuların üst evre mimarisi, N-O II açmalannda ortaya çıkanlan dörtgen planlı taş temelli mekanlardan oluşan yapı kompleksinin temsil ettiği taş temelli yapılar evresiyle bilinir (Çizim: 7; Resim: 3). Kuzeyde hücre görünümlü
iki küçük mekan (B ve F mekanlan) ile bunun güneyinde doğu-batı doğrultusun
da uzanan büyük bir mekan (G) ve doğuda ince uzun ve dar bir başka mekan (H)
yer alır (Resim: 4). Kuru taş tekniği ile yapılmış, ortalama 0.80 m genişlikteki
duvarlara sahip yapı kompleksinde ilginç olan, B ve H mekanlannda, ana duvarlar örüldükten sonra mekan içlerine duvarlara bitişik olarak eklenen taş dizileridir. B mekanının 1.80 x 1.80 m. olan boyutları, kuzey ve batı duvarlarının iç yüzlerine eklenen bir sıra halindeki taş dizisi ile 1.40 x 1.40 m.ye inmiştir. Aynı şekil
de, koridor biçimli 0.90 x 4.30 m. boyutlarındaki H mekanının kuzey, doğu ve güney duvarlannın iç yüzleri de bir sıra taş dizisiyle çevrilmiş ve sonuçta 0.60 x 3.60
m. boyutlanna inmiştir. 1.0 x 1.80 m. boyutlarındaki F mekanında böyle bir uygulama görülmezken, batı ve güney duvar/an kısmen tahrip olmuş 3.80 x 1.50 m.
boyutlarına sahip G mekanının yalnızca batı duvanna 0.40 m. genişliğinde yan
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yana iki taş sırası eklenmiştir. ilk gözlemler sırasında, duvar yenilernesi ya da sağ
lamlaştırması amacıyla yapılan eklemeler olarak yorumlanan bu uygulamanın, bir
tür seki uygulaması olduğu düşünülmektedir.
Mekanların tümünün taş temel seviyesinde korunageImiş olması, taban,
taban üstü mekan dolgusu ve küçük buluntunun ele geçmemesine neden olmuş
tur. B Mekanında taban altı seviyesinde ortaya çıkarılan, yerel özellikte küçük
pembe tüf taşlarından döşeme, taban altı düzlemini oluşturmak amacıyla yapıl
mış olmalıdır. Dolgu toprağı içinde gözlemlenen kerpiç kalıntıları üst yapıları
nın kerpiçle devam ettiğini göstermektedir.
Mekan içlerinde hiç bir küçük buluntuya rastlanmamış olmakla birlikte
yüzey toprağıyla karışık olarak bulunan iki adet yassı balta (Çizim: 8), çeşitli
büyüklükte bızlar ve tıpa olarak kullanılmış olabilecek taş nesne, söz konusu taş
temelli yapılar evresi buluntuları olarak kabul edilmektedir.
Kompleksin doğusunda (O 12 açması) yer alan aynı evreye ait taş duvar
(Çizim: 7), LO m. den fazla uzunluğa ve yaklaşık 1.00 m. genişliğe sahiptir. Duvarın yapım tekniği ilginçtir: Dışa bakan iki yüzüne iri taş bloklar, düzgün yüzleri seçilerek, dikIemesine konmuştur. Taşların büyüklüğü ye dikIemesine konması, duvara anıtsal bir görünüm vermektedir (Resim: 5). Iki iri blok arasında
kalan boşluklar, pembemsi yerel tüf taşlarıyla doldurulmuştur. Duvar doğuda
kısmen tahrip olmuş şekilde ele geçmiştir.
KIRMIZI TABANLI YAPI EVRESİ

Musular 1997 yılı çalışmalarında ortaya çıkarılan şimdilik en eski evre
kırmızı taban lı yapı ile temsilolunan evredir. 3.5 x 4.5 m. boyutlarında tek mekanlı, dörtgen planlı yapının batı ve güney kerpiç duvarları kısmen korunageImiş, buna karşılık doğusu tümüyle tahrip olmuştur (Çizim: 7; Resim: 6). Analizi henüz yapılmadığı için gözlemlere göre, tabanın ufalanmış tüf ile kil karışı
mından döşendiği, daha sonra kırmızıya boyanarak açkılandığı söylenebilir. Ilginç olan, tabanın bitim yerlerinin belirlenmiş ve kırmızı sıvanın duvar dönüş
lerinin saptanmış olmasıdır.
Taban üzerinde kuzey ve güneyde, aynı doğrultuda iki yassı taban taşı,
mekanın ortalarında yaklaşık 0.50 m. çapında bir çukur, bunun kuzeyinde olasılıkla ahşap bir direk yuvasını oluşturan delikli yas sı bir taş, mekanın güney
yarısında 0.25 m. çapında bir dikme deliği/çukuru (?) yer alır (Resim: 7).
Taban üzerinde yer alan zengin ve iyi korunageImiş yapı öğelerine karşı
hiç bir küçük buluntu ele geçmemiştir. Mekan dolgusu içinde obsidien ve
hayvan kemiği de oldukça azdır. Yüzey toprağı ile karışık olarak bulunan iki
adet açkı taşı, olasılıkla tabanın boyandıktan sonra açkılanması işinde kullanıl
lık,

mıştır.

YONTMA TAŞ ALET ENDÜSTRİsİ

Doç. Dr. Nur Balkan Atlı yönetimindeki lisans ve yüksek lisans öğrenci
lerinden oluşan bir grup tarafından incelenen çanak çömleksiz Musular yerleş
mesinin yontma taş endüstrisinde ana hammadde, obsidiendir; çakmaktaşı ise
çok az sayıda alet ile temsil edilir.
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5000 parça üzerindeki ilk gözlemlere göre, Musular'da dilgi endüstrisi
hakimdir, naviform teknolojisi kullanılmaktadır. Hammaddenin, yerleşmeye
kabaca biçimlendirilmiş olarak getirildiği ve bu ön form verilmiş çekirdeklerin
yerleşmede işlendiği saptanmıştır. Çekirdekler oldukça az sayıda ve sonuna kadar kullanılmış, tüketilmiş durumda ele geçmiştir.
Aletler, endüstrinin yüzde 16.8'ini oluşturur. Tümü düzeltili değildir, kullanım izi taşırlar, Bunların arasında kazıyıcılar en büyük grubu oluştururlar (%
34.2). Yonga üzeri kazıyıcılar (%22.2), dilgi üzeri kazıyıcılardan (% 12) çok daha fazla sayıdadır. Diğer aletler kalemler, deliciler, sarp düzeltili dilgiler ve ara
parça olarak bilinen aletlerdir; mikrolit yoktur. Okuçları ise oldukça çok sayı
dadır (%4.6) (Resim: 7); çoğunun tek yüzü düzeltilidir, seyrek olarak iki yüzü
düzeltililere de rastlanır; yine seyrek olmakla birlikte Byblos uçları da görülür
(Çizim: 9).
Çakmaktaşı çok az sayıda bulunmuştur. Yeşilimsi küçük grenIi, iyi kalitede çakmaktaşından yapılmış aletlerin tümü - yonga üzerine yapılmış bir deli ci
dışında- düzeltili dilgilerdir (Resim: 8). Yerleşmede üretildiklerine dair hiç bir
iz bulunmamış olması, bunların takas karşılığı Musular'a geldiğini düşündür
mektedir.
Kazıyıcı gibi çok sık görülen aletlerin yanı sıra, Musular yontma taş alet
endüstrisinin iki öğesi -tek yüzü baskı düzeltili oval biçimli uçlar- bölgedeki Aşıklı (Todd 1980:59), Can Hasan III (Ataman 1988) ve Çatalhöyük ile (Balkan-Atlı ı 994: 128-129); ara parça olarak adlandırılan ve olasılıkla ahşap malzemeyi yarma işleminde kullanıldığı düşünülen splintered pieces, ise Can Hasan III (Ataman 1988) ile Hacıbeyli'de (Fujii 1995:141-142) görülür.

HAYVAN ve BİTKİ KALıNTıLARı
Rijks Üniversitesi/ Groningen'den R. Cappers and H. Woldring tarafın
dan çalışılan bitkisel kaIıntılarıyla ilgili analizler henüz sonuçlanmamış olmakla birlikte, kazıda yüzdürme sırasında çıplak gözle ayırd edilebilen çitlenbik
(Celtis) ve çok az sayıdaki kömürleşmiş tahıl taneleri, Musular'da toplayıcılı
ğın yanı sıra olasılıkla tarıma da geçilmiş olduğuna işaret etmektedir.
De H. Buitenhuis tarafından incelenmekte olan hayvan kalıntılarının, örnekleme yöntemiyle küçük bir bölümü üzerinde yapılan çalışmalar, yoğunluğa
göre sırasıyla, koyun, keçi ve sığırın varlığını göstermektedir, ancak henüz hiç birinin evcilleştirilmemiş olduğu gözlemlenmiştir (H. Buitenhuis ile özel görüşme).
TARİHLENDİRMEÇALIŞMALARI

Groningen' de izotop laboratuvarında tarihlernesi yapılmakta olan beş örnekten sonucu alınan biri, düzeltilrnerniş tarihlerle GO 7980±220 tarihini vermiştir (GrN-23518). Tarihlendirmenin şu an için tek örneğe dayanmasına karşı
lık, bunun göreli tarihler ve özellikle Aşıklı Höyük C-14 tarihleriyle (Esin 1998:
103) uyum içinde olduğu görülür. Bu durum, GÖ 8. bin yılın hemen başına tarihlenen Musular yerleşrnesinin, kronolojik olarak Aşıklı Höyük'ü takip ettiği
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görüşünü doğrulamaktadır.

Bu değerlendirmeler sonucu, Musular' daki yerleşmenin, Aşıklı Höyük'teki yerleşme terk edildikten sonra, ya da tarım ve erozyonla tahrip olmuş
yüzey tabakasında yaşam sürerken gerçekleşmiş olduğu söylenebilir. Eğer
Aşıklı'dan sonra Musular'da yerleşildi ise bu yer değiştirmenin nedeni, eğer iki
yerleşme yerinde de eş zamanlı farklı grupların yaşamı Söz konusuysa araların
daki ilişkiler, mimaride kerpiçten taş temelli kerpiç yapılara doğru izlenen
süreç, bunun yerel mi, dış etkili bir gelişim mi olduğu gibi sorular, önümüzdeki
yıllarda sürdürülecek kazı çalışmalarıyla aydınlanacaktır.
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M.97·36

Çizim 8:

Yassı

baltalar (A. Orhun)

Çizim 9: Obsidien uçlar, çanak çömleksiz
Neolitik Musular (N. Balkan-Atlı)
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Resim 1: Çanak Çômleksiz Neolitik tabakaları kesen çanak çömlekli
çukur (M. Ozbaşaran)

Resim 2: Musular Kalkolitik (?) çanak çömleği (O. Tanındı)
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Resim 3: Musular Çanak Çömleksiz Neolitik yerleşmesi (M. Akman)

Resim 4:

Taş

temelli

yapılar

evre'si (O. Tanındı)
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Resim 5:

Taş

Resim 6:

temelli

yapılar

evresi'ne ait

Kırmızı tabanlı yapı

anıtsal

duvar (O. Tanındı)

evresi (O. Tanındı)
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Resim 7: Obsidien uçlar, (A.Boratav)

Resim 8:

Çakmaktaşı

dilgiler (A. Boratav)
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