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SARDIS: ARCHAEOlOGICAl RESEARCH AND
CONSERVATION PROJECTS IN 1998

Crawford H.GREENEWALT*

Excavation, topographical recording, conservation, restoratiorı, touristic
enhancement, and study projects at Sardis in 1998 (early June to mid-August) were
conducted by the Archaeological Exploration of Sardis, or Sardis Expedition, which is
co-sponsored by the HarvardUniversity Art Museums and Corneli University. For sup
port, 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 Professor Dr. Ender Varinlioğlu, Deputyand Acting Director General
Kenan Yurttaqül, and all Officers, to the Manisa Museum, Director Hasan Dedeoğlu,

Officers and Staff; and to Ministry of Culture Representative Nermin Yarayışlı (ızmir

Museum). The sound and perceptive ideas, considerate, supportive attitude, and good
advice of Miss Yarayışlı (now Mrs. Arıtar) immeasurably contributed to the 1998 pro
grams.

Excavation continued to focus on the locale southeast of the Roman Bath
Gymnasium and Synagogue complex (sectors MMS/N, MMS, MMSIS), where a Late
Roman suburb of the 4th-7th centuries A.D. overlies Lydian defenses (massive wall
and earthwork) of the 7th-6th centuries B.C.

In the Late Roman suburb, exposure of the house with twelve ground-floor
rooms, located south of the colonnaded street (sector MMS/S) was completed with
exeavation of corner room Q (Figs. 1, 2). That room originally had entrances to the
street, to the alleyon its east side, and to apsidal room O, and may have been a
vestibule for the latter; Iater, all those entrances were blocked and the room was parti
tioned to create a main room, with tile floor, and a north corridor, with a latrine where
the alley entrance had been. Decorative features included wall painting (with faux mar
bling and zigzag patterns in red, dark green, and white) in plaster applied to mudbrick
and four marble pilaster capitals (The capitals, although crisply and sensitively carved,
had received a coating of plaster, evidently during their later use).

In apsidal room O, fragments of stucco that had fallen in antiquity from apse
walls and semidome were removed from the apse floor (thereby fully exposing its
mosaic f100r (Fig. 3); and were studied to produce a tentative reconstruction of basic
stucco decoration on walls and dome (Fig. 4). In adjacent room R, the earth floor and
oven of a Iate occupation phase were removed to expose remains of an earlier mosa
ic floor (which had been damaged by the installation of a drainage channel). The
colonnaded street portico that adjoins the house on one side (sector MMS/S) was stud
ied and drawn in tentative reconstructions (by J. Toris).

In Lydian levels, exeavation aimed to clarify aspects of design, building history,
and chronology of the Archaic fortification wall (Fig. 5, 6). At the inner end of the gate

ProfDr.Crawford H. GREENEWALT Jr., Department of Classics Dwinelle Hall 5303 University of California Barkeley,
CA 94720 ABD



passage (sector MMSIN), an unsuccessful attempt to determine the method of gate
closure revealed a stratified sequence of six pebble/cobble road surfaces, all earlier
than the destruction of the mid 6th century B.C.: one was scored with narrow (1.2 cm.
wide) wheel ruts, another was cut across the passage with a near rectilinear channel
of undetermined purpose (probably not for a portcullis) and the lowest exposed surface
antedated gate construction (The last-cited surface is probably the same one that was
exposed further west in the gate court, in 1995).

Two recesses in the fortification wall show construction phases prior to the mid
6th century B.C. destruction. For the shallow north recess on the east side of the wall
(sector MMS i), the sloped back face of the recess probably antedates the north pro
jection and inner stone platform; and those features antedate the vertical stone face in
the south half of the recess (Fills deposited between construction of the wall and its
destruction contained a Lydian stemmed dish fragment with an incised inscription on
the underside of the foot, olim, "I am of," "I belong to," according to R. Gusmani). For
the large recess on the west side of the wall (sector MMS iii), the back may originally
have had a sloped mudbrick face above its stepped stone socle, and belonged to a
continuous line of west face (of which parts to the north and south have been located;
Fig. 5); thereafter it appears to have been rebuilt with a vertical face of stone, to form
a recess with the two - vertical and stone - recess sides (the north side having served
to retain the earthwork glacis or agger; (Fig. 5, 6).

The west side of the wall at its southernmost exposure (sector MMS/S) is unusu
al in being ca. 14 m. from the east side (instead of ca. 20 m., as elsewhere; (Fig. 5)
and in being both vertical and substantially built of mudbrick (whereas elsewhere sides
are either vertical and built of stone or mudbrick and sloped). Lower parts of that west
side (excavated in 1998; specifically, a stone base founded within what appears to be
stone socle extending further west) suggest that the vertical and substantially mudbrick
face is an alteration of the original design; when, for reasons unclear, the west side was
set back ca. 6 m. from its originalline, and when perhaps also an original double-trace
construction was eliminated. The alteration proceeded destruction in the mid 6th cen
tury B.C.; which was followed by rebuilding of the defenses with a narrower wall (ca.
5.5 m. thick) and an earthwork glacis or agger on the west side, presumably sometime
in the second half of the 6th century B.C. (Fig. 7, 8).

Resting in "Brick Fall destruction debris of the mid 6th century B.C., which rep
resents fallen upper parts of the fortification wall, at the southwest exposed part of the
wall (sector MMS/S) was a grid of iron nails and woody remains (three rows of nails
with up to eight nails or nail clusters per row; perhaps in a 90 cm. by 80-96 cm. rec
tangle). Similar grids of nails and woody remains rested under "Brick Fall" on the floor
of the large recess on the west side of the wall; all may belong to shutters for embra
sures or the like on the top of the wall.

A stratum that evidently underlies the fortification wall (sector MMS III) contained
a closed vessel (oinochoe ?) fragment decorated in North lonian Wild Goat style
(showing lion with incised outlines) that has been dated ca. 610-580 B.C.; fragment
and context suggest that the fortification wall was built no earlier than the last decade
of the 7th century B.C. Lakonian ii cup fragments, recovered in previous seasons from
a foundation trench associated with creation of the large recess on the west side of the
wall (sector MMS iii) and from the earthwork qlacis or agger (which is structurally relat
ed to the recess; seeter MMS, near the Ankara-ızmir highway) suggest that recess and
earthwork were added within a decade or two after the building of the wall. Strata lower
than the wall foundations contained evidence for cooking (a clay-lined oven - full of pot
tery - on one side of the wall, seeter MMS i; hearths on the other side, sector MMS iii);
if cooking activity be inconsistent with military defense, the evidence suggests that the
locale was unfortified before the end of the 7th century B.G. Most of the pottery from
those stratified or otherwise sealed deposits is Lydian (including an almost complete
cup of "Ionian" shape type, with black-an-red decoration, from a stratum that evidently
underlies fortification wall foundations; sector MMS iii); for which context and associ
ated Greek imported wares help to establish a chronology.
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Limited exeavation ca. 19 m. east of the fortification wall (belaw Late Roman
house room O, seeter MMS/S) uncovered what appears to be "Brick Fall" destruction
debris in a thick deposit (at least 50 cm. thick; bottom of deposit not reached). The
most chronologically diagnostic item from the deposit is part of aLakonian black-figure
cup, with decoration attributed to a follower of the Naucratis Painter (ca. 550-540 B.C.)
by C. M. Stibbe; the tondo appears to show two hirsute figures (satyrs ?) in close
encounter.

In the north part of.the city site, between mound s 2 and 3, excavation continued
to explore Archaic deposits of coursed mudbrick and gravel that had been exposed in
1997. The gravel depasits, previously considered the result of natural water action,
instead appear to be artificial; and, together with the coursed mudbrick to be part of a
single massiye construction stili standing to a height of more than 7 m. (Fig. 9). Its
basic materials are coursed mudbrick and fills of dumped earth and gravel, which were
stabilized by internal mudbrick retaining walls (e.g., those exposed in 1997) (in inter
mediate levels, only fills were identified; but the consistent orientatian as well as the
consistent size of coursed mudbricks over 7 m. of vertical exposure indicate a single
unit of construction). Near the bottom of excavated parts, remains of horizontally-Iaid
wood saplings occur in two layers (84 cm. apart) between mudbrick courses (Fig. 9).
Excavation in this locale has probed the internal core of a building, which evidently
extended at least 16 m. and 20 m. in interaxial compass directions. Its sides and bot
tom have not been located. The building might be a continuation of the massiye forti
fication wall southeast of the Roman Bath-Gymnasium and Synagogue complex (sec
tors MMS/N, MMS, MNS/S), or it might be a terrace platform.

Topographical recording focused on evidence for early (ancient ?) channels of
the Hermus River i Gediz çayı near Sardis and Mersindere viIIage; and on a few
ancient buildings in unexcavated and little-explored parts of the city site: amortared
brick and fieldstone dam, in a rayine on the east side of the Acropolis, and a brick lined
tunnel, perhaps a qanat at the head of the same rayine (both presumably Roman); and
a foundation of marble blocks that could belong to a temple or stoa (presumably
Hellenistic or Roman), on an artificial terrace on the northwest side of the Acropolis.

Conservation and restoratian, in addition to routine treatment and monitaring of
objects, protection of outdoor monuments with temporary shelters, and the like, includ
ed special projects. One of those addressed the condition and salvage of mosaic
paving damaged by fire in 1997. The mosaic, a 48 m2 segment of portico floor paving
(from seeter MMSIN), had been Iifted and stacked face-down in twenty-nine sections,
for future backing; and was damaged when accidental fire destroyed the depot in which
it had been stored. Due to invasive blackening of tesserae and tessera dislocation, sal
vage was unfeasible for eleven sections; and most of the (3-5 cm-wide) edges of the
other sections are lost. Central parts (ca. 70 %) of those others are salvageable, how
ever, and eight of them were recovered in 1998, by two methods: temporary backing
of individual sections (which enables them to be refaced and ready for permanent
backing), and overturning a securely-packaged, ca. 90 kg. stack of four mosaic sec
tions (which orients them for refacing and eliminates the need for temporary backing).

In the locale of Lydian gold refining (sectar PN) excavated thirty years ago, dete
riorated fieldstone wall parts were replaced with sixty fieldstone fills, which have dis
creet fired-brick bases, vertical planes that project slightly beyand the planes of origi
nal wall surfaces, and outline of blue-painted dots, in order to differentiate them from
original construction. Late Roman wall painting in situ (sectar MMS/S, house room D;
figs. 1, 2) was stabilized by edglngand grouting. Two Hellenistic amphorae, recovered
from a tomb (sectar PC, "Tomb of the Lintel") in 1959, were taken apart and restored
for the second time; one of the amphorae has the unusual feature of a pair of spouts
on the lower body (Fig. 10).

Site enhancement efforts at the shelter over Late Roman and Lydian house
rooms (sectar MMS 1) continued with installations for drainage, recreation of the Late
Roman floor level in one room (VI), and experimental tests for capping exposed wall
remains.
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Study projects focused on pottery of different eras (Lydian, Hellenistic, Late
Roman), architecture of the Artemis Temple (being drawn by F. K. Yegül), and Early
Christian Church EA and its Middle Byzantine successor Church E (by H. Buchwald
and K. Kiefer).
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Fig. 1: Late Roman suburb (sector MMSIS), twelve-room house,
plan

Fig. 2: Late Roman suburb (sector MMSIS), twelve-room house, partly conjectural iso
metric reconstruction, looking west; by P. T. Stinson
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Fig. 3: Late Romansuburb (seetor MNS/S), twelve-room house, room O apse mosaie

Fig. 4: Late Roman suburb (seetor MMSIS), twelve-room house, room O, reeonstrueted view of
apse, looking west; by J. Toris
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Fig. 6a: Lydian (Archaic) fortification wall (sectors MMSIN, MMS, MMSIS), interpretive reconstructed
views looking; east (above); by P. T. Stinson

-------- ---------1-----

?
~- ,-

---~~--~~--~~~ ~-._----~-- ------ ----- _._~~---

Fig. 6b: Lydian (Archaic) fortification wall (sectors MMS/N, MMS, MMSIS), interpretive reconstructed
views looking; west (below); by P. T. Stinson
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Fig. 7: Lydian (Archaic) fortification walls, southem
most exposure of west side (sector MNS/S)
view of remains looking southeast (see fig. 8)
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Fig. 9: North part of the city site between mounds 2 and 3, Lydian (Archaic) construction (tortl
fication wall or platform ?) of coursed mudbrick, dumped earth and gravel fills, and wood
sapling layers: trench-scarp sections (shown in overlapping position), looking east;
informal sketch by C. H. Rooseveıt

Fig.10: Hellenistic amphora (from sector PC
tomb, 1959) reconstructed for the sec
ond time, in 1998
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BERICHl EPHESOS 1998

Fritz KRINZINGER*

Nach den extensiven Freilegungen und groBartigen Anastylosen der vergan
genen Jahrzehnte wurde in den .. Ietzten Jahre nach einer Evaluierung des
Unternehmens Ephesos durch die Osterreichische Akademie der Wissenschaften1

eine konsequente Neuorientierung der wissenshaftlichen Zeilsetzung erarbeitet, denen
sich die österreichischen Forchungen in Ephesos2 verpflichtet fühlen. Neben dem
Vorrang der Auswertung und Publikation der Ergebnisse abgeschlossener archaolo
gischer Feldforschungen geht es vor allem um eine verantwortungsvolle
Konservierung und Restaurierung der freigelegten Monumente im Gelarıde und die
Bearbeitung der Funde im Depot und im Museum. Dies entspricht den Vorgaben der
Generaldirektion für Monumente und Museen und bedeutet in der Konsequenz
zunachst eine bewuBte Verringerung der Freilegungsarbeiten im Ruinenfeld sowie
zusatzllche Anstrengungen im Dienste der Forschungs- und Publikationsprojekte, die
sich aus den bisherigen Ausgrabungen als Verplichtung ergeben.

Die besonderen Schwerpunkte unserer Arbeit 1998 waren diesem Grundsatz
entsprechend organisiert und können wie folgt zusammengefaBt werden:

a. Die Weiterführung der Feldforschung nur im notwendigen AusmaB, um
laufende Projekte weiterführen und abschlieBen zu können, mit einem besonderen
Schwerpunkt auf den Arbeiten im Theateraut.der Agora und im Hanghaus 2, wo auch
neue Dokumentationsmethoden entwickelt wurden.

b. Die Erstellung eines neuen Stadtplanes, welC'f:·e.r in digitaler Form unter
Einbeziehung aller in den hundert Jahren österreichischer F"o.(schungen in Ephesos
bekannt gewordenen Monumente erarbeitet wurde, konnte weiterğ'@,führt und zu einem
vorlaufiqen Abschlufs'' gebracht werden. Für die terrestrischen Me-s~ünQt'~n_yv~r. die
Fortsetzung umfangreicher Reinigungs- und Rodungsa.rbeiten notwendig, die dem'
Erscheinungsbild des Ruinenfeldes sehr zugute kamen.

c. Unter den Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten von Monumenten im
Gelande war die abshlieBende Planung eines neuen Projektes zur Uberdachung des
Hanghauses 2 von ganz besonderer Bedeutung und gab Gelegenheit zu neuen
archaoloqischerı Aufschlüssen, welche sich aus den notwendigen Grabungen für die
Fundamente ergaben. Im Zug dieser Aufgabe haben wir uns entschlossen, auch die
Ruinen des Hanghauses 1 in die Konservierungsarbeiten einzubeziehen.

ProfDr. Fritz KRINZINGER, Österreichisches Archiiologisches Institut Franz Klein Gasse 1,1190 Wien / AVUSTURYA
1 Der Evaluierungsbericht der ÖAW liegt seit 1995 publiziert vor,
2 Der Berichterstatter dankt an dieser Stelle dem Vorganger in der Funktion des Grabungsleiters, Herm Kollegen steten

Karwiese, der das Unternehmen Ephesos in sehr schwierigen Jahren übernommen hatte und neben seiner eigenver
antwortlichen Arbeit im Gelanda und als Numismatiker vor allem den Ausbau der Infrastruktur der Grabungssiedlung
und der Depots erfolgreich weitergeführt hat.

3 Für das kommende Jahr ist eine CPS Kampagne geplant, welche die nanere Umgebung einschlieBen 5011 und darnit
unsere Daten auf exakte Grundlagen stellt. Der Fa. ROST (Wien) sein an dieser Stelle für mannigfache Unterstützung
gedankt. Die Arbeiten werden von St. K/olz und Ch. Schirmer geplant und durchgeführt.

11



d. Die christlichen Monumente von Ephesos, soweit sie im Rahmen unsere
Konzession liegen, sind in das Interesse eines neuen Projektes gerückt und haben
erste Ergebnisse gebracht.

e. Die hlstorische Topographie von Ayasoluk und die bauhistorische
Untersuchung des Isa Bey Hamam sind eine thematische Erweiterung 4 unseres
Forschungsansatzes, der sich auch der nachantiken Blütezeit des Forschungsortes
Ephesos widmet.

f. Die Publikationsvorbereitung des Artemisions und einzelner Monumente im
Stadtgebiet von Ephesos wurden ertolgreich weitergeführt, wobei die Bearbeitung der
Funde im neuorganisierten Depot des Grabungshauses und im Efes Museum Selçuk
einen besanderen Schwerpunkt bildete.

Die Arbeitsergebnisse der Feldforschungen im Detail aufgeführt ergeben fol
genden zusammenfassenden Berichts.

FORSCHUNGEN AUF DER TETRAGONOS-AGORA
Die Arbeiten auf der Tetraqonos-Aqora" hatten das Ziel, die Umbauphasen der

Zuqanqe und Hallen durch Fundamentsondagen zu klaren.
Am Agora-Nordtor entlang der Nordtorwestmauer wurde eine Sondage geöffnet,

mit der zwei hellenistische Mauerzüge freigelegt wurden. Diese vefolgen die gleiche
Linie wie die augusteische und frühkaiserzeitliche Bauphase und sichern damit die
Nordausdehnung der Agora. In der Südostecke der Agora wurden zwischen den bel
den südlichen Saulenjochen der Stoa eine zweite Sondage angelegt, wobei die
augusteischen und frühkaiserzeitlichen Böden- und Saulenfundamente entdeckt wer
den konnten. Darunter wurde ein unberaubtes Steinkistengrab aus dem 5. Jahrhundert
freigelegF, neben welchem die Reste weiterer Graber des vorhellenistischen
Graberfeldes geborgen werden konnten, die weitere Zeugnisse für die Nutzung dieses
Gelarıdas an der ProzessionsstraBe bieten. Im spatantiken Fundament der südöstlich
sten Ecksaule wurde ein sehr gu erhaltener Marmorkopf eines Mitgliedes der julisch
c1audischen Familie8 gefunden.

Für die geplante Ableitung der ,A.JJwasser des neugeplanten Daches des
Hanghauses 2 wurde im spatherbstder antike Kanal, der vom Agora-Südtor quer über
den Platz führt, neu geöffnet und dabei eine ganze Reihe von interessanten
Beobachtungen zur Techrıik und zu den veschiedenen Bauphasen des Kanales
gemacht. Als hervorraqender Einzelfund sei neben anderen Skulpturenfragmenten ein
Marmorkopf9 erwahnt, der das Bildnis eines alteren Mannes aus der spatantiken Zeit
ZJ.')iÇl/. und-von ganz besonderer Oualitat ist.

Die abschlieBende Überprüfung der ursprünglichen Ausdehnung der augusteis
chen Agora und ihrer Wiederherstellung nach dem Erdbeden von 23 n. Chr. kann
durch die Ergebnisse des Jahres 1998 als bewiesen gelten. Von augusteischer Zeit bis
zur Renovierung der Gesamtanlage im 4.15. Jh. n.Chr. blieben die Dimensionen des

4 Die Forschungen Werden in Zusammenarbeit mit dem Museum Selçuk durchqetührt.
S Die Kampagne des Jahres 1998 dauerte vom 21. Juni bis 22. November, wobei die Herbstarbeit vor allem der Arbeit

an den Fundamenten des neuen Hanghausschutzbaues diente. Die Regierungsvertreter, Herr Akan Atila vom
Museum Antalya und Herr Cenap Işık von der Generaldirektion in Ankara waren gewissenhafte und laire Partner in
der verantwortungsvollen Arbeit. Dalür sei beiden Herren ausdrücklich und sehr herzlich gedank!. Ein auslührlicher
Bericht ist in den ÖJH68, 1999 (Beiblatt) im Druck.

6 ProjektleitungR.Scherrer. Mitarbeiter im Feld: M. GroBmann, M. Hofbauer; Fundbearbeitung: T.Bezecky M.
Kersctuıer, Chr. Rogl, E. Timkı, S. Zabehlicky-Scheffenegger.

7 Nach der anthropologischen Bearbeitung durch E. und S. Reuer konnte das Skelett einem adoıeszenten Mann zuge
ordnet werden. Als Grabbeigaben sind eine Pfeilspitze im Bereich des linken Oberarmes, ein rotgelirnister Teller und
ein Amphoriskos aul dem Iinken FuB und ein Alabastron, dessen abgebrochene Öllnung zunachst als gelochter
Steinanhii.nger interpretiert wurde, im Bereich der rechten Hand nachgewiesen werden. Ob ein Schildkrötenpanzer,
der im Grab gelunden wurde, zu den Grabbeiqaben zu zahlen ist oder zu einem zulallig hier verendeten Tier gehört,
muB zunachst ollen bleiben.

8 Der Kopl wird von M Aurenhammer zur Publikation vorbereite!.
9 Auch diese Funde werden,wie aıle anderen Skulpturen, von M Aurenhammerbearbeite!.
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Platzes und der Aufbau der Hallen unverarıdert, lediglich die Nordhalle wurde in der
Spatantike mit einer neuen Rückwand und mit einer Mittelsaulenreihe neu errichtet,
wodurch sich der ursprünglich genau quadratische GrundriB der Agora leicht verarı

derte.

ARTEM/S/ON
Die Feldarbeit im Arternisiont? hatte den ersten Zweck in der Neuordnung des

Ruinenfeldes, um die hier gelagerten Fragmente antiker Bauglieder im Zug der wis
senschaftlichen Bearbeitung neu zu ordnen und im gereinigten Zustand deponieren zu
können.

Die Werkstücke umfassen eine zeitliche Spanne von der archaisehen Zeit bis
zur Spatantike und reichen auch in die selcukische Zeit. Die Fundorte wurden kartiert
und insgesamt 700 Objekte in ein computerunterstütztes Arbeitsinventar eingetragen.

Die Hauptarbeit des Artemisionprojektes fand in der Bearbeitung der
Grabungsdokumentation und in der Fundbearbeitung statt, wobei hier die strati
graphischen Dokumentationen überprüft und die kontextorientierte Zuordnung der
Funde erarbeitet wurde. Insbesondere ergaben sich dadurch stratigraphische
Neuaufschlüsse für die Chronologie des Tempels C.

Ein besonderes Kapitel ist die Bearbeitung des Tondaches des geometrischen
Peripteros, welches wohl zu den altesten bekannten Tonoachem in der griechischen
Architektur zahlt. Chronologisch und typologisch steht dieses Dach zwischen den
mykenischen Dachformen und dem protokorinthischen Dachsystem. Es konnte ein
vollstandiqer Katalog erstellt und gültige Grundlagen für die Hekonstruktlonn des
Daches erarbeitet werden.

Die Bearbeitung der Keramik und der Bronzefunde waren weitere
Schwerpunkte, dabei stand insbesondere die zeichnerische Aufnahme und die genaue
Beschreibung im Mittelpunkt. Die Bearbeitung weiterer Kleinfunde, Terracotten und
Elfenbein, wurde weitergeführt.

Als besonderes Ergebnis sei auf eine Gruppe von anthropomorphen Komposit
Statuen hingewiesen, die erst durch die detaillierte Fundbearbeitung erschlossen wer
den konnte. Damit lassen sich für das Heiligtum aus der Zeit vor dem Kroisos-Tempel
wenigstens vier Statuen mit der GröBe zwischen 60-150 cm. nachweisen, welche dem
Typus der Ephesia zugehörig sind. Damit wird die alte These bestatiqt, daB dieser
Typus spatestens im 7. Jh. v.Chr. entstanden ist.

HANGHAUS 1
Nach der Publikation des Baubefundes des Hanghauses 112 ist die

Publikationsvorbereitung 13 der Ausstattung des Hanghauses 1 geplant, wofür
zunachst eine Ordnungsarbeit an den im Ruinenfeld verstreut liegenden
Architekturfragmenten und Ausstattungsstücken notwendig war. Diese Arbeiten kon
nten erfolgreich durchgeführt und ein entsprechender Katalog erstellt werden. Die
Fundbearbeitung im Depot bezog sich vor allem auf das Glas und .brachte manche
erfreuliche Detaılerkenntnisse. Danaben wurden die Konservlerunqsarbeiten an den
Schmuckoberflachen der Ruine weitergeführt und eine systematische Sicherung der
Mauerkronen begonnen. Von besonderer Wichtigkeit war in diesem Zusammenhang,
die antiken Benutzungsebenen in den einzelnen Haurntichkelten des Hanhhauses 1
soweit einigermaBen faststellbar-wieder hersuztellen, was nichtnur dem Besucher die

10 Leitung: U. Muss und A. Bammer. Mitarbeiter F. Fiehtinger, M. Kersehner, G. Klebinden, Ae. Ohnesorg, G. Plettrıer,

M. Popovtsehak, A. Pülz, B. Pulsinger, S. Radbauer, K. Radner, P.Sehneider, A. Sokalieek, B. Süsfüer, F. Yılmaz, M.
Weissl.

11 Die Ergebnisse werden von P. Sehneider zur Publikation vorbereilet.
12 C. Lang-Auinger FiE Vliif3, 1996.
13 Die Publikalion wird von M. Aurenhammer und C. Lang-Auinger unter Mitwirkung von B. Czurda-Ruth, G. Jenewein,

S. Jilek und E. Trinkl vorbereitet.
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ursprünglichen Raumfolgen zu durchschreiten ermöglichen soll, sondem auch für die
Erhaltung der Türschwellen und Fundamente sehr wıchtig ist.

HANGHAUS2
Die Arbeiten im Hanghaus 2 wurden unter verschiedenen Gesichtspunkten tort

geführt.
Zum einen ging es um die planvolle Weiterführung der Publikationsvorbereitungen

und die dafür notwendigen Untersuchungen. Hier konnten in den Wohneinheiten 1 und
2 im Lauf der Fundbearbeitung und der Interpretation des Grabungsbefundes des Jahres
1997 sehr schöne Erqebnlsset- zur Baugeschichte des Hanghauses, zur Ausgestaltung
des Privatbades in der Wohneinheit 1 und zur Frischwasserversorgung des Hanghauses
erarbeitet werden. Im Sommer lag der besonderere Schwerpunkt auf der digitalen
Photodokumentation der Mosaikböden für eine Einpassung in dıe Grundrisse.

In den Wohneinheiten 4 und 615 wurden vor allem die Bauphasen, die
Ausstattung und die Wanddekoration studiert. Die Grabungen in der Wohneinheit 4 zur
Freilegung des westlichen Teiles des Preistylhofes, den in der Vorqanqerphase ein
schönes Wasserbecken geschmückt hat, wurden bis auf den anstefıenden Fels
abgetieft, hier konnten Reste der hellenistischen Vorbebauung festgestellt werden. Die
Sondage wurde nach AbschluB der Grabung wieder geschlossen.

O!3r zweite Aspekt der Arbeiten im Hanghaus 2 galt der Vorbereitung der des
neuen Uberdachunqsprojektesw, welches im Jahr 1999 ausgeführt wird. Die für die
Stützen der Stahlkonstrukt notwendigen Fundarnente!? hatten aufwendige Grabungen
zur Voraussetzung. Bei diesen archaoloqische Untersuchungen ermöglıchten, die wir
sonst nie durchführen hatten können, wurden wertvolle Aufschlüsse zu den
Bauphasen und zur Vorbebauung der Hanghaus-Wohneinheiten gewonnen.

AuBerdem konnten die alten Karıale. welche für die Abwasserwirtschaft der
Antike von Bedeutung sind, untersucht werden um in diese unterirdischen Hohlraurne
die Abwasserentsorgung des neuen Hanghausdaches plonvoll installieren zu können.
Der Planung entsprechend wurde die Reinigung dieser Kanale. welche schon 1997
begonnen worden war, in den Stiegengassen und auf der KuretenstraBe fortgesetzt.
Dabei ergaben sich sehr wichtige technische Einblicke in die verschiedenen
Bauphasen der Karıale. Als wertvolles "Nebenprodukt'' dieser technischen
Notwendigkeiten konnte eine digitale Dokurnentatlonts des gesamten Kanales ange
fertigt werden.

THEATER
Die archaoloqische Forschungen im Theaterw dienten vor allem zur Klarunq von

GrundriB und Bauphasen in den beiden Analemata. Es wurden insgesamt fünf

14 Die Arbeiten werden von G. Wiplinger und von S. ı.easteıte: unter Mitwirkung von E. Juen, M. Sctıetzsctıock, G.
Forstenpointner (Archiiozoologie), M. Popovtschak (Archiiobotanik), R. Sauer (Archiiomelrie) durchgeführt, die
Fotodokumentalion besorgten N. Gail und A. Sulzgruber.

15 Projektleitung H. Ttıür, unter Mitwirkung von K. Koller und N. Zimmermann für die Schmuckoberfliichen, sowie 8.
Horejs, J. Petzl, J. Conte, J. Michalczuk, U, Quatember, E. Dereboylu,. Ein neu entwickeltes, digitales
Dokumentationssystem wurde von K. Hasıinger und R. Huber erprobt, die Photodokumentation besorgte A.
Schittleitner.

16 Das Projekt wurde in den letzten Jahren im Rahmen eines geladenen Weltbewerbes von den Planarn Prof Ziesel
(Konstruktion und Statik) und Arch. Hauselmayer (Gestallung und Architektur) neu entwickelt und nach der
Genehmigung durch die Türkisene Denkmalbehörde zur Realisierung vorgeschlagen. Das innovative Bauwerk,
welches vor allem durch seine funklionale Asthetik und seine neuen Materialien besticht und einen reizvollen Kontrast
zum antiken Baubestand bildel, wird in einer aus!ührlichen Publikalion beschrieben werden.

17 Durch die geologische Situation war es nicht möglich, die ursprünglich vorgeschlagene Pfahlfundierung zu real
isieren. sodaB volurninöse Gewichtsfundamente zur Aus!ührung kamen. Bei der Fundamentierung selbst, die nach
der statischen Notwendigkeiten erarbeitet wurde, konnte in ott kompiizierter Verschalungstechnik auf die
Innenquerschnitte der Kaniile Hücksicht genommen werden, SodaB keiner der Kaniile durch unsere Arbeit ver
schlossen wurde. Herrn G. Wiplinger sei !ür seinen Arbeitseinsatz bei der Errichtung dieser Fundamenle Dank und
Anerkennung ausgesprochen.

18 Die Arbeiten wurden von St. Klotz und Ch. Schirmerdurchgeführt.
19 Projektleitung St. Karwiese und i. Ataç, unter Mitarbeit von A. Öztürk, welche die Aufnahme des Bühnengebiiudes

übernommen hat, und D. Akar, E. Budak, B. Sen, A. Temizsoy, E. Bozkurt, o. Gülbay, G. Varinlioğlu, G.A. Araboğlu
sowie E. Köse.
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Sondagen angelegt und eine Reihe von ursprünglichen Zugangen sowie deren spatere
SchlieBung dokumentiert. Auch das Vomitoruim des zweıten Diazoma wurde auBen
und innen untersucht. Dieses Vomitorium war mit dem Nordkorridor verbunden, der
ursprünglich über ein Stiegenhaus von der Nordparodos erreichbar gewesen war.
Nach einer Erdbebenzerstorung wurde dieses Stıegenhaus offensichtlich verandert

. und an seiner Stelle ein ca. 850 m3 umfassendes Wasserbecken angelegt.
Offensichtlich konnte dadurch die Wasser-Versorgung des Theatergymnasiums
gesichert werden. In diesem Bereich wurde im Verlauf der Kampagne durch den
Einsatz von Kranen eine groBe Menge von verstürsztem Stein-Material freigelegt.
Unter den Inschriften aus dıesem Versturz ist als besonderer Fund die Weiheinschrift
für einem siegreichen Gladiator aus Phrygien zu erwahnen, Sie ist als EPITAPHIOS
lOGOS in sechs metrischen Distichen gestaltet und preist den Sieg des Gladiators
über einen Dreizackkarnpfer, den er "trotz blendender Morgensonne wieeinen Esel
erschlagen" habe20.

Diese archaoloqischen Untersuchungen wurden von der Bauforschung begleit
et und vor allem eine digitale Plandokumentation erstellt, welche in ein dreidimension
ales Computer-Modelı einflieBt.

Die Untersuchungen der Ar.chitekturteiles des Bühnenqebaudes wurden durch
die Auslegung der zur Skene-Fassade gehörigen Stücke in der Palastra des
Theatergymnasiums abgeschlossen sowie die zeichnerische und photographische
Aufnahme intensiv weitergeführt.

Die Sanierung des Theaters kann mit diesen Arbeiten soweit als abgeschlossen
gelten, daB eine Getahrdung der zahlreichen Besucher des Theaters innerhalb der
Abzaununq im unteren Drittel der Cavea nicht mehr gegeben sein dürfte. Eine weiter
führende Farschungsarbeit, die unabdingbare Voraussetzung für ein neues
Nutzungskonzept des Theaters ware, muB allerdings in den nachsten Jahren" weit
ergeführt werden. Dies gilt var allem für das statisch instabile Bühnenqebaude und
seine digitale Rekonstruktionsowie für die Analemata und die Zuqanqe in den ver
schiedenen Bauphasen.

PAULUSGROTTE
In der sg. Paulusgratte 22 am Nordhang des Bülbüldağı wurde die archaoloqis

chen Aufnahme der Höhle und des davorliegenden Platsez abgeschlossen und auch
ein Inventar aller Ausstattungsreste erstellt. Wie schon in den letzten Jahren vermutet,
liegt undet der rezenten Kalktünche der Wande eine teilweise ausgezeichnet erhaltene
Malerei aus mindestens zwei Ausstattungsphasen. Es wurde begonnen, diese
Kalktünche zu entfernen und ein Teil der Malereien sichtbar gemacht. Im Altarraum ist
ein Heiligen-Zyklus zu erkennen, an der rechten Wand der Grotte eine Szene mit
Thekla und Paulus, die durch Beischriften benannt sind.

LUKASGRAB
Die Untersuchungen am sg.lukas-Grab23 konzentrierten sich auf die

Unterkirche, welche in frühbyzantinischer Zeit im Sockel-Bau des kaiserzeitlichen
Monuments eingebaut worden war. Mit diesem Umbau waren-vor allem an der
Ostseite-tiefgreifende Veranderuhqen der ursprünglichen Bausubstanz verbunden, die
dokumentiert werden konnten. Unter den teilweise erhaltenen FuBböden der
Unterkirche wurde ein Kindergrab entdeckt, welches mehrmals belegt worden war.

20 Die Insehrift war offensiehtlieh im zweiten Jh. n. Chr. aul der Summa Cavea aulgestellt worden. Die Lesung wird Herrn
D. Knibbe verdankL.

21 Zur Planung und Bewertung der notwendigen MaBnahmen hat die Österreiehische Akademie der Wissenschaften
eine "Theaterkommission" eingesetzt, welche mit international anerkannten Experten besetzt ist und aıle zukünftigen
Schrilte nach entsprechender Diskussion begleiten soll.

22 Leitung R. Pillinger unter Mitwirkung von B. Bö/der/, H. Liko und A. Pü/z. Die Freilegungsarbeuten wurden von K.
Herold durchqeführt.

23 A.Pü/z, E. Bozkurt, J. Fiska, H. Liko.
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Die ziegelgewölbten Kammern zwischen dem Mittelpfeiler und dem Mauerring
waren im 19.Jh. als Grableqen bezeichnet, und deshalb der Bau als "Polyandreion"
benannt worden. Zur Uberprüfung dieser Ansicht wurde eine noch original ver
schlossene Kammer geöffnet und dabei eindeutig festgestellt, daB dieses
Kammersystem nicht zur sepulkralen Nutzung als Grablegen angelegt wurde, sondem
daB die Hohlraurne aus architektonischen und statischen Gründen angelegt wurden
und offensichtlich für den Aussteifung des antiken Fundamentes dienten.

iSA BEY HAMAMI
GemaB einer Vereinbarung mit dem Efes Müzesi wurden die Arbeiten am isa

Bey Hamamıe- in einem gemeinschaftlichen Unternehmen wiederaufgenommen,
nachdem schon im letzten Jahr eine generelle Reinigung durchgeführt worden war.

Die Arbeiten umfassen eine digitale Aufnahme des Kernbaues, die im
Innenraum abgeschlossen werden konnte, eine zeichnerische Dokumentation der
erhaltenen Stuckobertlachen sowie eine Reihe von Sondagen zur Klarunq der
Baugeschichte des Hofbereiches und der Zubauten im Osten der Anlage, welche in
mehreren Phasen erkannt werden konnte. Das gröBte Problem für die Erhaltung des
Monumentes ist die notwendige Trockenlegung der Fundamente, da sich neberi welch
es von den Gassen des Westhanges des Ayasoluk-Hügels 25 direkt in das tiefer
liegende Huinenqelande gelangt. Dazu kommt die statische Sicherung der Kuppeln,
für welche eine gröBere Studie notwendig ist.

Neben diesen Projekten, die einzeln beschrieben wurden, gab es eine Reihe
von kleineren Untersuchungen im Gelanda

Am Staatsmarkt wurde das Boıneuterioıis neu gereinigt und vermessen und
damit die Grundlage für eine publikationsreife Bearbeitung im Jahr 1999 gelegt.

An der Kuretenstressest wurden die Plane zu den Bauphasen weiterge führt und
zeichnerische Dokumentationen zur Rekonstruktion einzelner Monumente durchge
führt.

Im Meterheiligtum28 wurde im Zuge der Publikationsvorbereitung die notwendi
ge Reinigungsarbeit weitergeführt und dabei ein bisher unbekanntes Felsrelief neu
entdeckt und andere wiedergefunden. Diese Monumente wurden dokumentiert und in
den Kataleq aufgenommen.

PROSPEKTlONEN ZUM PATHER-MONUMENT
Die Lokalisierung des Partner-Menumentes im Stadtgebiet von Ephesos,

welche trotz mancher, teilweise sehr ausführlichen AuBerungen noch unqeklart ist, hat
durch die Vorarbeiten zur Publikation des Monumentes29 neue Aktualitat gewonnen.
Zur eventuellen Klarung dieser Frage wurden geophysikalische Prospektionen
durchgeführt, welche zum Ziele hatten, Anhaltspunkte für den möglichen Ort des
Altares zu finden. Als Untersuchungsmethode gelangte Georadars? als zur Zeit leis
tungstahigste Prospektions- Technik zum Einsatz. Im einzelnen wurde der Platz vor
dem Eingang zu den Hafenthermen, das sg. Atrium Thermarum, sowie das Gelande
nördlich der Marienkirche, das mit dem Bereich zwischen der Front des hadrianischen

24 Das Unlernehmen wird von S. Erdemgil und F. Krinzinger geleiıel, das Projekt von S.' Pfeiffer- Tas durchgetührt.
Milarbeiler waren S. Ko/Iz und Ch. Schirmer tür die digitale Autnahme, A. Sulzgruber tür die Fotoqraüe, Y.
Çcxbecıoçtu, M.G. Bozkurt/ar und J. Conle tür die archaoloqısche und zeichnerische Dokumenlalion.

25 Für das rıachste Jahr isı die Anlage einer autwendigen Drainage geplanl, tür Welche Herr Senalor Ka/linger die Millet
bereils zugesagl hat. Seilens der Gemeinde Selçuk wird die Kanalisierung modernisiert werden.

26 Das Monumenl wird von L. Bier zur Publikalion vorbareitet.
27 Projeklleilung H. Thür.
28 Die arbeilen wurden von F Soykal im Rahmen ihrer Dissertalion durchgetührt.
29 W Ober/eilner bereiter die Publikalion des Monumenles vor, als Miıarbeilerin isı L. Landskron beleiligt.
30 Das bewahrte digilate MeBsyslem Pulse EKKO 1000 mil 16 Bil Autlösung und 96 dB Dynamik wurde von S. Seren,

dem Leiler der Unlersuchungen, angewendel und mil Hilte einer neu entwıckelten Software ausgewertet.
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Olympieions und der Südhalle des Temenos identisch ist, untersucht. Leider hat die
Radaruntersuchung zwar zahlreiche neue Intormationen zur Vorbebauung der unter
suchten Platze, aber kein wirklich eindeutiges Ergebnis zur Fragestellung erbracht,
sodaB die topographische Zuweisung desr Reliets des Pather-Monumentes zu einem
bestimmten Bau weiterhin unqeklart bleibt.

UNTERSUCHUNGEN ZU MARMOR-STEINBRÜCHEN
Das neue Projekt hat die Bestimmung der Herkunft von Marmoren, die in

Ephesos tür die Rund-Skulptur und Bauplastik sowie tür die sonstige Ausstattung von
von Bauten Verwendung tanden, zum Ziel. Die international zusammengesetzte
Forschergruppe31 hatte sich tür diese Kampagne var allem die Steinbrüche von
weiBen, nicht dolomitischne zu klaren vorgenommen, wobei insgesamt 14 Steinbrüche
untersucht und über 80 Proben entnommen werden konnten. Die petrographische
Bestimmung mittels Dünnschliff-und Isotopenanalysen und die chemischen
Untersuchungen werden an der Universitat Gent durchgetührt. Eine Fortsetzung im
nachsten Jahr wird sich var allem mit der.Beprobunq antiker Skulpturen und Objekten
der Bauausstattung widmen. ;.

DAS MAUSOLEUM VON BELEVi
Durch den Bau der neuen Autobahn von izmir nach Aydın, deren Trasse unmit

telbar an diesem einzigartigen Monument hellenistischer Grabarchitektur vorbeitührt,
hat das Mausoleum von Belevi durch ungünstige ausere Eintlüsse und durch
Vandalismus bemerkenswerten Schaden genammen. Diese Urnstande und die

.Tatsache, daB tratz der umtangreichen Publikation 32 des Manumentes viele wis
senschaftliche Fragen zur Geschichte und Architektur weiterhin als unqeklart zu gelten
haben, waren AnlaB zur Planung eines neuen Forschunqsprojektese', welches die völ
Iige Neubearbeitung des Manumentes und die Varlage einer Architekturdokumentation
zum Ziel hat, welche der Bedeutung und dem Erhaltungszustand des Mausoleums
angemessen ist. Die Kampagne 1998 diente var allem einer gründlichen Reinigung
sowie der Sicherung des Manumentes und seiner unmittelbaren Umgebung durch die
Errichtung eines 400 m. Iangen Zaunesö-, die wissenschaftlichen Arbeiten beschrank
ten sich aut die Erstellung eines topographischen Planes und die Erstellung eines
lokalen Vermessungsnetzes, dazu kam die Sichtung aller ortstesten und dislozierten
Architekturglieder35 , tür welche ein umtassendes Nummerierungssystem ausgearbeit
et werden konnte, und die totographische Dokumentation des Zustandes der Ruine
und der ausgelegten Bauglieder. Zur prazisen Dokumentation wurde eine CAD
gestützte, steingerechteAutnahme des Sockels und der erhaltenen Reste des
Oberbaues begonnen, die aut die erhaltenen Spuren der Bearbeitung am Felskern
ausgedehnt wurden. Dadurch wird in Zukunft eine schlüssige Rekonstruktion der
architektonischen Gestalt des Baues möglich sein. Eine Fortsetzung des Projektes im
rıachsten.Jahr ist in Planung.

31 Das Projekt wurde von M. Aurenhammer, IN. Oberleifner und H. Thür in Zusammenarbeit mit L. Moens und Pde
Paepe (Universitat Gent) in die Wege geleilet. An den Untersuchungen im Geliinde nahmen aullerdem C. içten und
K. Kol/er teil, Regierungsvertreter war C. Işık. Herrn S. ileri ist tür seine ortskundige Mitwirkung herzlich zu danken.

32 Farschungen in Ephesas Vi 1979.
33 Das Projekl wird von J. Borchhardt und van F. Krinzinger geleitel und wird von der Österreichischen Akademie der

Wissenschaften wesentlich unterstützt. Mitarbeiter sind P Ruggendorfer als Archaolage und stellvertretender Leiter
vor Ort, sowie G. Kaymak und R. Heinz als Architekten. Die Arbeiten wurden durch eine gesonderte Bewilligung der
Generaldirektion ermöglicht, wofür auch an dieser Stelle ausdrücklich gedankI sel. Regierungsvertreter war C. içten
vam Efes Museum Selçuk.

34 Die notwendigen Vermessungsarbeiten wurden durch das Efes Museum Selçuk durchgeführt. Der Zugang zum
Mausleum ist durch mehrere Eingiinge gewiihrleislet.

35 Die Bauglieder und Skulpluren werden in den Museen von izmir, Tire und Selçuk verwahrt.
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EPIGRAPHISCHE FORSCHUNGEN
In Fortsetzung der wissenschaftlichen Arbeit36 am ephesischen

Inschriftenmaterial wurden aıle neuentdeckten Monumente, unter denen die beiden
Gladiatoreninschriften aus dem Theater besonders hervorzuheben sind, gelesen und
dokumentiert, daneben auch Stein-Inschriften aus der Agora und Streufunde
aufgenommen sowie freundlichreweise vom Efes Museum Selçuk überlassene
Inschriften für die Publikation bearbeitet.

Die spatrörnischen und byzantinischen Inschriften wurden, wie schon in den let
zten Jahren, gesondert bearbeitet'? und dabei drei thematische Gruppen unter
schieden: Kaisereriasse und Akten der frühbyzantinischen Verwaltung; öffentliche
Epigraphik38 (Bau- und Ehreninschriften) des spatarıtiken Ephesos; christliche
Inschriften aus der Johanneskirche39 und ihrer Umgebung. Im Zug dieser Arbeiten sind
zahlreiche altbekannte Monumente wiedergefunden und identifiziert worden. Die vor
dringlich notwendige Neuordnung aller epigraphischen Monumente aus Ephesos ist in
Planung.

FORSCHUNGEN ZU DEN SKULPTUREN VON EPHESOS
Der Schwerpunkt der Publikationsarbeiten zu den Skulpturen von Ephesos lag .

1998 in der Bearbeitung der Portraits-v, welche nahezu abgeschlossen werden konnte.
Im Zuge der Dokumentationsarbeiten für den Katalog wurden einige lange bekannte,
aber verıaren geglaubte Stücke wiedergefunden und in die Bearbeitung aufgenom
men. AuBerdem gelangen den Bearbeltem-ı interessante Neuentdeckungen und
Zusammenfügungen. Daneben wurde die Bearbeitung der Hermen42 begonnen und
die schon erwahnte Skulpturenausstattung des Hanghauses 1 weitergeführt.

36 Im Jahr 1998 hat O. Knibbe, der die Epigraphik der Grabung Ephesos durch Jahrzehnte hlndurch umsichlig geleilel
hat, seinen verelenten Abschied genommen und diese Verantworlung mil alien dazugehörigen Materialien an H.
Teuoer übergeben.

37 Die Bearbeilung erlolgl durch O. Feissel, der auch eine umfangreiche Neupublikalion vorbereilet.
38 Dieses Projekt wurde gemeinsam mil C. Rouectıe geplant.
39 Gemeinsam mil M. Büyükkolaneı.
40 Dieses Geneinschaftsprojekl mil dem Efes Müzesi, Selçuk, dem Brilish Museum, London, dem Kunslhislorischen

Museum, Wien und dem ÖAI slehl unter der Lellung von M. Aurenhammer.
41 J. Auinger konnle zwei Fragmenle einer spatarıtiken mannlichen Büsle zusammenfügen und darnit ein wertvolles

Monumenl wledergewinnen.
42 Bearbeilung durch R. Hanslmayr-Eberli.
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Abb.1:. Vermessungsarbeiten in
Ephesos. Blick von der
Messmarke am Bülbül
Dağı zur Messmarke am
Theater

Abb2: Vennessungs und Rodung
sarbeiten in Ephesos.
Aufnahme der Westfront
der Verulanus - Hallen
nach ausgedehnten
Rodungsarbeiten
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Abb.3: Artemision. Zustand der
Ruine nach den ersten
Ordnungsarbeiten



Abb.4: Tetragonos-Agora. Bliek in die Fundamente des Nordtores

Abb.5: Tetragonos-Agora. Grab an der Südos
teeke der Stoa
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Abb.6: Tetragonos-Agora. Frühkaiserzeit
lieher Marmorkopt aus dem Funda
ment der SQ-Eeke der Stoa



Abb.7: spatantıker Marmorkopf aus
dem Kanal der Tetragonos
Agora

Abb.8: Hanghaus 1. Blick auf die mittlere Zone mit den gesicherten
Mauerkronen und Gehniveaus in der alten Grabung

Abb.9: Theater. Blick auf die Steinauslage von der Bühnenwand in
der Palaestra des Theatergymnasiums
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Abb.10: Theater. Bliek aut das Nord-Analemma mit den treigelegten Gewölbekammern

Abb.11: Theater Ehreninsehrift tür einen
phrygisehen Gladiator
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Abb.12: Lukasgrab. Überblick

Abb.13: Paulusgrotte. Fresko von der Westwand,
Darstellung des Paulus
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APHRODISIAS 1998

R.R.R. SMITH*
Christopher RATTE

New York University's campaign at Aphrodisias in 1998 (22 June to 19 August)
included the following elements: new excavation, geophysical survey, building restora
tion, sculpture conservation, architectural documentation, and site preservation. The
major aims of the expedition's program remain to document and publish the buildings
and sculptures discovered by Prof. Kenan Erim in 1961-1990 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 Friends of Aphrodisias in Istanbul, ızmir, London, and
Paris, from the American Friends of Aphrodisias, and from several private donorso 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 pro
ject. 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, the University of
Pennsylvania, and Ankara University. The govemment representative, Orhan Atvur
(Antalya Museum), gave much appreciated help and support.

1.Geophysical Survey
The electrical resistivity survey of the unexcavated areas of Aphrodisias begun

in 1995 was continued in the southeast corner of the city and in the North Agora. An
area of approximately 40,000 square m. was surveyed in the southeast corner of the
city (Fig. 1). The results showed that the street grid detected in other parts of the city
extended throughout this area as welL. In the North Agora, an area of about 10,000
square m. was surveyed. Two c1ear features were detected, a large rectangular enclo
sure in the southwest corner of the square, and a square structure in the very center
of the Agora. Test trenches dug at the latter spot revealed a substantial rubble founda
tion (below, section 2). Two other areas were examined in 1998: the field immediately
west of the Atrium of the Temple/Church, and the area northeast of the city, where the
new Aphrodisias Museum may be located (below, seetion 7).

2.Exeevetion
Excavation in 1998 was carried out in four locations, the Stadium, the Temple

of Aphrodite, the North Agora, and the Basilica.
Research in the Stadium focused on the Late Roman arena built into the east

Professor R.R.R. SMITH, Ashmolean Museum, Oxford OX1 2PH. iNGiLTERE
Professor Christopher RATTE, Institute of Fine Arts, 1 East 78th Street, New York, NY 10021. ABD.
New York University's Excavation at Aphrodisias now has its own web site on the Internet: http://www.nyu.edu/pro
jects/aphrodisias.
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end of the building (Fig. 2). During preliminary Cıeaning, a coin of Honorius (A.D. 393
423) was found embedded in the gravel packing retained by the inner wall of the arena.
In addition, test trenches were dug at three locations: in the tunnel at the east end of
the building, in the gravel packing behind the southwest corner of the arena wall, and
in front of one of the niches or refuges incorporated into the arena wall on the north
side. In the least trench, a hoard of 16 bronze coins was found slightly above floor level
just inside the door of the refuge. The date of the latest identifiable coin in the hoard is
A.D. 408. The hoard was probably deposited--Cıearly after the construction of the
arena--in or not long after this year. Together with the coin found in the wall packing,
this evidence gives a firm date of the Iate fourth or early fifth century for this important
transformation of Aphrodisias's largest spectator building.

Work in the Temple of Aphrodite concentrated on the conversion of the temple
into a Christian church, probably carried out in the early sixth century, and on the later
history of the church (Fig. 3). Smail excavations were carried out in three places: one
trench on the north side of the exonarthex, and two trenches in the northeast corner of
the nave of the church. One of the latter trenches showed that the synthronon built into
the east apse of the church is a secondary addition, possibly of Middle Byzantine date.

Investigations in the North Agora focused on the west half of the North Stoa (par
tially excavated in the 1960s) and on the structure detected by the geophysical survey
in the center of the square (above, Geophysical Survey). Smail soundings were carried
out in four locations in the North Stoa, in order to investigate the foundations of the
inner colonnade, the building history of a broad niche in the back wall of the Stoa, and
the foundations of the statue of the fifth-century governor Oecumenius (on the east
side of the niche). In addition, intensive cleaning of the northwest corner of the Agora
revealed a hitherto unrecorded trench dug in the 1970s by local villagers to lay a water
pipe. Visible in this trench are a standing column, apparently the corner column of the
inner colonnades of the North and West Stoas, the back wall of the West Stoa, and, on
the other side of the stoa a marble paved street. The trench shows that the west side
of the Agora had a double-colonnaded stoa Iike the north and south sides, and it con
firms that the Agora was bounded on the west by a street, as suggested by the results
o the geophysical survey.

Excavation in the center of the Agora revealed part of the south edge of the
structure detected by the geophysical survey. Only its foundations are preserved,
buried beneath occupation levels of the first century A.D. or later. The structure thus
appears to be relatively early (Hellenistic or Early Imperial), and to have been aban
doned or destroyed soon after it was built. Its purpose remains uncertain; excavation
will be continued in future seasons. Approximately 350 coins recovered from the occu
pation levels on top of the structure.

A new trench in the center of the west aisle of the Civil Basilica uncovered no
new features; this area had apparently been thoroughly cleaned out by medieval or
early modern stone robbers. One notable smail find was the hand of the figure of
Gordis from the 'Ninos Frieze' (the reliefs that decorated the parapet blocks of the sec
ond storey of the building's inner colonnade).

3.Architectura/ Documentation
In addition to basic recording of the continuing investigations, substantial

progre~s was made in the architectural documentationot the Stadium, the Temple of
Aphrodıte, the Bouleuterıon, the North Agora, the Basılıca, and the Sebasteion. The
state plan of the seats of the Stadium was completed, and new section drawings were
made of the tunnel at the east end of the building. The state plan of the Temenos of
Aphrodite and the state plans and sections of the Bouleuterion were also completed.
Restored sections and a composite phase plan illustrating the relationship of the
Temple of Aphrodite and its temenos to their later conversion into the Church and atri-
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um complex were made (Fig. 3). Elevation drawings of the standing columns of the
South Stoa of the North Agora were made, as well as detailed studies of so me of the
capitals. Section and elevation drawings of the interior colonnade of the Civil Basilica
were completed, showing the position of the 'Ninos Frieze' in the building. Work on the
1:50 state plan of the Sebasteion was continued.

4. Site Conservation
As part of a continuing program to treat and protect in situ wallpaintings on the

site, the wallpaintings in a structure built up against the south wall of the Stadium
(excavated in 1968) and a number of the wallpaintings in the stage building of the the
ater were conserved.

The program begun in 1995 to conserve the exposed walls of the site with
hydraulic lime mortar was continued. This work focused on repairs to the North
Temenos House and on the East Bouleuterion area.

Scaffolding was erected on the west side of the Tetrapylon in order to carry out
a routine inspection of the restoration of the monument, which was found to be in good
condition. Pointing, cleaning, and detailed documentation were carried out.

5. BuUding Restoration: West City Gate
New restoration work was concentrated on the West City Gate, a handsome

structure built in the mid-fourth centuryand precisely dated by its inscribed dedication
(restoration architects, G.Paul, T. Kaefer). The gate was composed of a creative vari
ety of re-used high imperial blocks (including parts of a colossal door frame), and
pierces the Late Roman fortification walls in the nothwest part of the city. It had been
dismantled by Kenan Erim in 1990 because of its dangerous and broken condition. The
repaired Iintel--a huge inscribed bloek, 4.30 meters long and weighing five tons (origi
nally one of the jambs of the high imperial door)-- was re-set in its original position
together with the surviving tympanum and surrounding blocks that it supported. The
restoration work was generously supported by the Geyre Vakfı.

6. Scu/pture Documentation and Finds
The documentation of the sculptures and other marbles from the site was con

tinued. The recording of inventoried sculptures in Museum Depot 3 and of inventoried
architectural pieces in the Stoa Depot was completed. Uninventoried marble fragments
from the old excavations, formerly housed in the Garage House Depot were sorted,
recorded, and transferred to new boxes.

New marble finds from the excavation were recorded. Three fragments of a
cuirass statue from the packing of the orchestra floor in the Bouleuterion (98-11 A-C);
two joining fragments of drapery from the North Stoa of the North Agora (98-14 A-B)
that were found to belong to a himation statue of one Alexander Dikaios found there in
the old excavations; the hand of Gordis from the Semiramis and Gordis parapet relief
from the Basilica (98-12) (above Section 2).

Stray finds brought in to the Museum during the winter were also recorded and
included a complete three-figure frieze sarcophagus (8-457, Fig. 4) and a fragment of
an Amazon frieze sarcophagus (S- 458), both from the neighboring viIIage of Ataeymir.
The Amazon fragment was found to belong to the lower right corner of a fragmentary
sarcophagus recovered from Ataeymir in 1992 (inv. 92-33). The three-figure sarcoph
agus was cleaned and shows standing frontal figures, now badly abraded (Fig. 5). At
the left is a draped female figure in the common dress and posture of the 'Large
Herculaneum' statue type and at the right a male figure wearing a himation. They flank
a central figure of a naked youth wearing a chlamys and holding a spear. The draped
man and woman are probably to be taken as the parents of the heroically-figured youth
in the centre.
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Individual research and publication projects were pursued on the following
groups of sculptures: the marbles from the Sculptor's Workshop (J.. Van Voarhis),
Greek portrait copies (S. Dillon), the statue program from the Bouleuterıon (C. Hallett),
the mythological parapet reliefs from the Basilica (B. Yıldırım), the Pasquino and the
Archilles and Penthesilea groups from the Hadrianic Baths (K. Welch). In addition, ini
tial plans were made for a collaborative catalogue of the portrait statuary from the site.

7. Coins, Inscriptions, Local Survey
In addition to the cleaning and identification of the approximately 400 coins

recovered in this year's excavations, a project to clean and record all the coins found
in the North Agora since 1988 was completed. The total number of coins involved is
approximately 1300, ranging in date from the Helienistic to Byzantine periods.

Improved readings were made of old inscriptions by J. Reynolds, and a prelimi
nary reconstruction of the sequence in which DioCıetion's Price Edict was inscribed on
the panels of the Basilica facade was made by M. Crawford.

An archaeological field survey complemented by electrical resistivity testing of
four 20 by 20 m. squares was carried out in the area outside the city walls to the noth
east where the new museum might be located (below, Section 10). The results of the
surveyare consistent with the hypothesis that the city walls mark the limits of residen
tial occupation in this part of the site.

8. Infrastrueture Development
Several new facilities were designed and built. A new depot ('Yellow Depot') was

constructed inside the main Excavation House Compound. A new covered platform for
Iime-mortar mixing was made outside the west gate of the Exeavation Compound. A
new stone shed for the garbage was built outside the Compound's east gate. And new
accommodation was constructed for the Excavation House guards, at the northeast
corner of the Compound, which includes a guard room with toilet and shower facilities
below.

9. Seulpture Conservation and Restoratian
Marble conservation was directed by T. Proudfoot (Cliveden Conservation).

Repairs were made to several reliefs and statues in the Museum and in the Workshop
Depot, and an over-lifesize marble himation portrait statue (72-440) was the focus of a
major restoration project. The ancient repair clamps used in the statue were starting to
split the marble. Their lead coverings were removed and the cracks injected. The rust
ing clamps were treated but left in position. It was necessary then to insert a new ver
tical dowel through the base of the statue into its ancient support to secure it across
the line of the fault in the marble.

The repaired statue was returned to the Museum display and mounted on a new
limetone base. Preliminary modeling was carried out for fitting a cast of a portrait head
that may belong to the statue. This trial demonstrated that the head should belong. The
restoration of this statue monument was supported by a generous grant from Sevgi
Gönül.

In addition, a modern bronze portrait bust of Kenan Erim, donated posthumous
Iy by Madeline Lejwa, was set up at the entrance of the Aphrodisias Museum on a cus
tom-made limestone pedestal.

10. The New Aphrodisias Museum
A preliminary project for a new museum at Aphrodisias to display the reliefs from

the Sebasteion and other material from the site was prepared in 1997. This project was
taken forward in 1998. The proposed site for the new museum was surveyed by both
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geophysical and archaeological methods (above, Sections 1 and 7). Detailed propos
als for the restoratian of the Sebasteion reliefs and its architecture were prepared. And
a two-day project meeting was held at Aphrodisias (10-11 August) with representatives
of the parties involved: the Geyre Vakfı, the Yapı Merkezi construction company, the
architectural firm of Cesar Pelli, and the Excavation team. Preliminary design work on
the museum has begun.
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Fig. 1: Aphrodisias. Restored city plan with geophysical information (1998)
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Fig. 2: Aphrodisias. View of east end of Stadium and lts amphitheater conversion, look
ing north-east (1998)
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Fig. 3: Aphrodisias. Composite phase plan of temple of Aphrodite (shaded grey) and
Church Complex (1998)
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1998 YILI PHOKAiA KAZı ÇALIŞMALARI

Ömer ÖZYiGiT*

Foça'da gerçekleştirilen 1998 yılı kazı çalışmaları, üçüncü dönem Foça kazıla

rının onuncu çalışma mevsimidir. Bu çalışmalar, 30.06.1998 günü başlamış ve
27.12.1998 günü sona errnlştir", 1998 yılı çalışmaları, Foça'nın değişik yerlerinde ger
çekleştirilmiştir. Athena tapınağı kazı çalışmalarının yeniden başlaması, lan dünyasının
en eski tapınaklarından birini yeniden gündeme getirmiştir. 1998 yılında, Phokaia'da ya
pılan çalışmalar, başlıca dört grupta toplanabllirs:

a) Athena Tapınağı Kazı Çalışmaları

b) Kybele Açık Hava Kaya Tapınakları Kazı Çalışmaları

c) Üçüncü Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Yapılan Kazı Çalışmaları

d) Foça Modern Yerleşimi için Arkeolojik Sit Alanlarında Yapılan Kanalizasyon
Çalışmaları

a) Athena Tapmağı Kaz/ Ça/ışma/an
Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal başkanlığında Foça'da yapılan ikinci dönem kazıla

rında, Athena tapınağının yeri saptanmış ve tapınak alanında çok sayıda buluntu ele ge
çirilrniştlrs. Bu kazılar 1952-1957 yılları arasında sürekli, 1970 yılına kadar ise aralıklı

olarak gerçekleştirilmiştir. Athena tapınağı, yarımadada, bugünkü lisenin bir bölümü
olan eski ortaokul yapısının yer aldığı alanda bulunuyordu. Kentin baş tanrısı Athena'ya
ait olan tapınak, yarımadanın en yüksek noktasındaki kayalık alarıda yer aldığından,

antik kente ve küçük limana hakim olup kentin en önemli tapınağı idi. Ikinci dönem ka
zıları sırasında, bu çevrede yapılan çalışmalarda, tapınakla ilgili çok sayıda sütun tam
burları, altlık, başlık gibi mimarlık elemanı bulunmuştur. Bu çalışmalar sırasında kazılan

açmalar, daha sonra bu alanın ortaokul ve lise bahçesi olarak kullanımı sırasında, 1979

Prof. Dr. Ömer ÖZYiGiT, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, Bornova-izmirrrÜRKiYE
Anıtlarve Müzeler Genei Müdürlüğü, kazı çalışmalarında Bakanlık temsilcisi olarak Ankara Anadolu Medeniyetleri Mü
zesi'nden Arkeolog Yaşar Kepenek'i görevlendirmiştir. 1998 yılı çalışmalarının ödeneği, Kültür Bakanlığı tarafından kar
şılanmıştır. Kazıiarın sonunda R.J.Reynolds Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'nin sponsor olması, 1998 yılında Phokaia ka
zıları için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Ayrıca Foça kazılarına yardımlarından dolayı.Volkan Sucukçu ve diğer

lerine teşekkür ederim.
2 1998 yılı çalışmalarına, Yrd. Doç. Dr. Emel Erten Yağcı, Yrd. Doç. Dr. Remzi Yağcı, Arş. Gör. Aytekin Erdoğan, MA

Tayfun Selçuk, MA Esin Aksoy, Sabri Arıcı, H. Ertan Aksoy, Mustafa Acar, arkeolog olarak katılmıştır. Mimarlık çi
zimleri, Mustafa Acar ve Tayfun Selçuk tarafından yapılmıştır. Küçük eser onarım çaiışmaları, Esin Aksoy ve H. Er
tan Aksoy tarafından gerçekleştirilmiştir. Mozaik restorasyonunda ise, Arkeolog-Restoratör Samim Şişmanoğlu ça
lışmalar yapmıştır. Kazı çalışmaları, Ege Üniversitesi, Onsekiz Mart ve Anadolu Üniversitesi

'nin konuyla ilgili böiümlerinden kırkı aşkın öğrenciSiyle yürütülmüştür. Herkese çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.
3 Phokaia Athena tapınağı için: E.Akurgal, "Foça Kazıları ve Kyme Sondajiarı", Anatolia i (1956),36-37; aynı yazar,

Anada/u Uygarlık/an, 3. Baskı, istanbul 1990, 365; aynı yazar, Eski Çağda Ege ve izmir, izmir 1993, 56, 58-59, Res.
102a, 104-108; aynı yazar, "La Grece de L'Est, Berceau de la Civilisation Occidentaler", Ptıocee et La Fondation
de Marseille, Marseille 1995,34-45; Ü. Serdaroğlu, "Foça Kazılarında Bulunan Arkaik Devir Mimarlık Eserleri", VI.
Türk Tarih Kongresi, Ankara 1967, 35-40. Athena tapınağından antik yazarlar da söz etmektedir: Xenophon, Hel/eni
ca i, 3.1; Strabon XIIi, 601; Pausanias ii 31, 6 ve Vii, 5, 4.
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yılında kapatılmıştır. ikinci dönem kazıları sırasında ortaya çıkarılan tapınağa ait mimar
lık parçalarından bir bölümünün açmaların kapatılması sırasında yeniden gömüldüğü

anlaşılmıştır.

Athena tapınağında yapılan 1998 yılı kazılarının amacı, Athena tapınağı kalıntıla

rını yeniden ortaya çıkarıp tapınağın bir bölümünü yeniden ayağa kaldıracak çalışmala

rın başlangıcını oluşturmaktı; bu nedenle bu alandaki kazı çalışmalarına 28.07.1998 ta
rihinde başlanmıştır. Lise yapısında eğitimin halen devam etmekte olması nedeniyle,
kazılara tapınağın bulunduğu eski ortaokul yapısının arkasındaki, yani batısındaki alan
da başlanmıştır. Bu kazılar sırasında Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal'ın zamanında açılan

büyük açma, yeniden boşaıtılmış ve eski açmanın kazılmamış olan komşu bölgelerin
de, 18. ve 19. yüzyıla ait olacak, mimari kalıntılara ve seramik malzemelere rastlanmış

tır (Resim: 1, 2). Bu kazılar sırasında tapınağın batı podium duvarı bulunmuş (Resim:
3) ve bu podium duvarının güneybatı köşesi ortaya çıkarılarak, duvarın güneye dönüşü

de ortaya konmuştur. Bulunan bu podium duvarının stili bize, 1992 Maltepe Tümülüsü
kazıları sırasındaortaya çıkarılan Arkaik Dönem sur duvarının stilini qöstermektedlr-: bu
nedenle tarihi de sur duvarınınkinden çok farklı olmamalıdır. Tapınağın ilk evresinde ya
pılmış olan podium duvarlarının yapısı ve işçiliği, Athena tapınağının görkemini de bir öl
çüde ortaya koymaktadır.

1998 yılı Athena tapınağında yapılan kazı çalışmaları, eylül ayının ortalarına ka
dar sürmüştür. Bu kazılar sırasında, tüf taşından sütunlara ait tarnburlar (Resim: 4) ile
tapınağın Roma Dönemine ait mimarlık parçaları da ele geçmiştir. Ote yandan eski ka
zılar sırasında bulunan, şekilsiz taşların kireç harcıyla tutturulması sonucu oluşturulmuş

tapınağın Roma Dönemine ait temel duvarı da yeniden ortaya konmuştur (Resim: 3).
Phokaia Athena tapınağı, ian dünyasının en eski tapınaklarından biridir; bu ne

denle, tapınağa ait kalıntıların yeniden ortaya çıkarılması ve bir bölümünün yeniden
ayağa kaldırılması, bugünkü Batı uygarlığını kuran ve en büyük lan kentlerinden biri
olan Phokaia ve üzerinde bulunan modern Foça yerleşimi için büyük bir önem arz et
mektedir.

b) Kybele Açık Hava Kaya Tapmaklan Kazı Çaltşmalan

Kybele kültü, Phokaia'da oldukça önemlidir. Hiçbir kıyı kentinde tanrıça Kybe
le'ye bu denli saygı gösterilmemiştir. 1998 yılında Kybele ile ilgili kaya tapınaklarında iki
ayrı sektörde çalrştlrruştır>:

1) incir Adası (Bakkheion Adası) 'ndaki i No.lu Kutsal Alanda Yapılan Kazı Çalışma
lan
incir Adası, Phokaia kenti önünde yer alan adalar içerisinde, kente en yakın ko

numda alanıdır. Ada yaklaşık 600 metre uzunluğunda ve 300 metre genişliğindedir. Ku
zeyinde ve güneyinde iki kayalık tepe vardır.

incir Adası'nda, 1996 yıllarında yapılan yüzeyaraştırmalarında, doğu kıyılarında,
yoğun olarak farklı dönemlere ait çanak çömlek buluntusuna rastlanrruştıö. Aynı alanda,
çam ağaçlarıile kaplı olan küçük koylarda da çok sayıda kült alanının varlığı anlaşılmış
tı. Bu alanlar içerisinde nişler, adak eşyalarının konulması için sekiler.kayalık alanların

ön taraflarında kayalara oyulmuş çanaklar ve havuzlar bulunmuştu. ıda Dağıının kıyı

eteklerinde ve Kyzikos'ta (Erdek) Kybele, denizlerin hakimi olarak tapınım qörrnüştür".

Denizin Phokaialılar için çok önemli olduğunu biliyoruz; bu nedenle kentin baş tanrısı

4 ÖÖzyiğit, 1992 Yılı Phokaia Kazı Çalışmaları, XV Kazı Sonuçlan Toplantısı, II, Ankara 1994, 11-36; aynı yazar, The
City Walls of Phokaia, Revue des Etudes Aneiennes, 96,1994,77-109; aynı yazar, Les Dermeres Fouilles de Pho
cee, Ptıocee et La Fondation de Marseilfe 1995, 47-59.

5 Bu çalışmalar Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü araştırma görevlilerinden MA Aytekin Erdoğan
tarafından gerçekleştiriimiş olup kendisi tarafından bu konu doktora tezi olarak hazırlanmaktadır.

6 Ö.Özyiğit, 1996 Yılı Phokaia Kazı Çalışmaları, XıX. Kazı Sonuçlan Toplantısı, i, Ankara 1998, 765- 768, Resim 8-13.
7 Bugün Londra'da British Museum'da sakianan, Erdek çevresinde bulunmuş bir denizciye ait adak steli, bize bu ko

nuda bilgi vermektedir: A.Conze, AM xvı (1891), 191-193.
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Athena'nın yanında büyük saygı gören Tanrıça Kybele'ye, Phokaia halkının deniz tan
rıçası olarak saygı göstermeleri ve deniz kıyısındaki kutsal alanlarda tapınmaları son
derece doğaldır.

1996 çalışmaları sırasında, Titus Livius'un sözünü ettiği Bakkheion (Bacchium)
Adası'nın, Athena tapınağının çulunduğu yarımada olduğu düşüncesinin yanlış olduğu

nu ortaya koyarak, bu adanın Incir Adası olması gerektiğini savunrnuştuk''.

1998 yılı Phokaia antik kenti kazı çalışmaları kapsamında, incir Adası'nda da ka
zı çalışmaları yapılmıştır (Resim: 5). Ada üzerinde yeniden yüzeyaraştırmaları gerçek
leştirilerek, saptanmış olan kült alanlarından en güneyde yer alan ve i No.lu kutsal alan
olarak belirlenen alan üzerinde, çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. Bu alanda kazı çalış

malarına 28.09.1998 günü başlanmış ve aralıklı olarak toplam 26 gün sürmüştür.

i No.lu kutsal alan, deniz kenarında yarım daire biçimindedir. Alanın orta bölü
münde, düzeltilmiş kaya yüzeyinde, dikdörtgen bir niş içerisinde tahtında oturmuş

Kybele'nin cepheden yapılmış bir kabartması yer almaktadır''; ancak nişin üst bölümü
ve sol yan kenarı tahrip olmuştur. Bu kabartmanın Arkaik Dönem stilini göstermiş olma
sı, kutsal alanın bu zamanda oluşturulmuş olduğunu göstermektedir.

Kutsal alanın düzgün işlenmiş kaya yüzeyi sert dönüşler yaparak, yukarıda sözü
edildiği gibi yarım daireye benzer bir plan oluşturmaktadır. Kutsal alanın arka cephesi
ni oluşturan kaya yüzeylerinin üst bölümündeki dikdörtgen ve yuvarlak biçimindeki ah
şap hatıl delikleri, bu kutsal alanın üzerinin çatıyla kapatılmış olduğunu göstermektedir.

Kutsal alanın içerisi kazılardan önce 2.10 metre yüksekliğinde kalın bir toprak ta
bakayla örtülmüştü. Yapılan kazılar sonucunda bu tabaka kaldırılıp, kutsal alan içerisin
deki kaya zemine ulaşılmıştır. Bu kazılardan sonra şu sonuçlara varılmıştır:

Ele geçen seramikler, Arkaik Dönemden Roma Dönemi içlerine kadar devam et
miştir. Buna göre, bu alanın ilk kez Arkaik Dönemde kutsal bir alan olarak kullanıldığı

sonucuna varılmıştır. Ana kaya tabanında ortaya çıkan kanallar, kesilmiş kaya blokla
rından kalan çıkmtıh bölümler, kutsal alanın bir dönemde taş ocağı olarak kullanıldığını

göstermektedir. Bu kullanım sırasında içi hemen hemen tamamen kesilerek tahrip edil
miştir. Taş ocağı kullanımının, Geç Hellenistik Dönemde veya Erken Roma Imparator
luk Döneminde olduğunu sanıyoruz; çünkü söz konusu alanda Roma Dönemi içlerine
tarihlenecek, biri oldukça tahrip olmuş tüf taşından lahit, diğeri ise taş blokların yan ya
na getirilmesiyle oluşturulmuş iki ayrı mezar bulunmuştur. Bu mezarların içlerinde her
hangi bir şey bulunamamasına karşın, stilieri Roma Dönemini göstermektedir. Roma
Dönemine ait olan bu mezarlar, kutsal alanın taş ocağı olarak kullanılmasının üst sınırı

nı oluşturmaktadır. Yani başka bir deyişle mezarlar, taş ocağı için terminus ante quem
olup daha sonraki bir tarihtendir.

2) Tiyatro Tepesinde Kybele Açık Hava Tapmağı Kazı Çalışmalan

Tiyatro tepesi antik kentin doğusunda yer alır. Tepenin doğu kenarı oldukça sarp
ve diktir. Eğim kente doğrudur. Kuzeybatısında 1991 yılında antik tiyatronun varlığı ilk
kez ortaya konmuştur1O. Tepenin en yüksek kesiminde 19.yüzylla ait üç adet değirmen
kalıntısı bulunmaktadır. Yine bu değirmen kalıntılarının bulunduğu yerlerde ve tepenin
güneydoğusundaArkaik Dönem sur yataklarının varlığı daha önceki çalışmalar sırasın
da ortaya konmuştu. Tiyatro tepesinin birçok yerinde Tanrıça Kybele'ye ait tapım yerle
rinin varlığı çok eskiden beri billnmekteyditt. 1998 yılı kazı çalışmaları sırasında tepenin
doğu, güney ve batı bölümlerinde farklı büyüklükteki kaya blokları ve aralardaki kaya
düzlemleri üzerinde toprakla örtülmüş dokuz adet tapım yeri saptanmıştır (Resim: 6).
Bu alanlardan bazıları tek kaya kütlesinden, bazıları da birden fazla kaya kütlesi ve düz-

8 Ibid.767
9 Ibid. 789, Resim 13.
10 Ö. Özyiğit 1991 Yılı Phokaia Kazı Çalışmaları, XLV Kazı Sonuçlan Toplanlısı, ii, Ankara 1993, 1-22.
11 E. Langlotz, AA 84 (1969), 377 vd. Abb. 10-11; F. Naumann, Die Ikonographie der Kybele in der phrygisehen und der

grieehisehen Kunsl, IsI.Milt. Beihell 28, Tübingen 1983, 153-155, Taf. 20, Ayrıca Phokaia'daki Kybele (Meter) küllü
için: F.Graft, Nordionisehe Kutte (1985),419-420.
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leminden oluşur. Kaya blokları ve düzeltilmiş kaya yüzeylerinin çoğunluğu üzerinde,
değişik boyut ve derinliklerde, büyük bir bölümü dikdörtgen (Resim: 7) ve üstleri yu
varlak veya beşik çatı biçiminde olan nişler bulunmaktadır. Bunların bazılarının içinde
Kybele'ye ait olduğu sanılan kabartmalar da yer almıştır; ancak, tüf olan kaya yapısının

çok kolay tahrip olması nedeniyle, gerek nişler gerekse kabartmalar büyük oranda
aşınmıştır. Bu tapım yerlerinden bazılarının üzerinde, çatıyı destekleyen ahşap hatılla

rın kaya içerisine giren yuvarlak deliklerinin günümüzdeki varlığı, bu mekanların çatıyla

kapalı olduğunu göstermiştir.

Alan üzerinde 25.07.1998 günü çalışmalara başlanmış ve aralıklarla 05.09.1999
tarihine kadar çalışılmıştır. Saptanan dokuz tapım yerinden yalnız üçünde kazı çalışma

ları yapılmıştır. Kazılar sırasında, genellikle Hellenistik ve Roma Dönemine ait çanak
çömlek ve kandil parçalarının bololarak ele geçirilmesi ve yine bu dönemden Tanrıça

Kybele'ye ait terracotta parçalarının da bulunması, tiyatro tepesindeki Kybele'ye ait bu
tapım yerlerinin, özellikle Hellenistik ve Roma Dönemlerinde kullanılmış olduğunu

doğrular niteliktedir.

e) 3.Dereee Arkeolojik Sit Alanlannda Yapılan Kazı Çalışmalan

Foça'da 3.Derece Arkeolojik Sit Alanlarında yapılaşma amacıyla başvurulan par
sellerde kazılar yapılmış ve bu kazıların sonuçları ilgili koruma kuruluna iletiimiştir.

1) Foça Atatürk Mahallesi 8 Pafta, 29 Ada, 2 Parselde Yapılan Arkeolojik Kazılar

izmir ili, Foça ilçesi 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda yer alan Atatürk Mahalle
si 8 pafta, 29 ada, 2 parsel, 1997 yılında ızmir Arkeoloji Müzesi tarafından kazılmış; an
cak yapılan kazı i No.lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 24.04.1998 ta
rih ve 7212 sayılı kararı uyarınca yeterli görülmemiştir. Kurul kararı doğrultusunda ve
arsa sahibinin isteği üzerine söz konusu alanda yeniden kazılar yapılmıştır. Çalışmalar

16.07.1998 tarihi ile 01.08.1998 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Bilimsel nitelikli arkeolojik kazıların gerçekleştirildiği bu parsel, Foça modern
yerleşim merkezinin güney bölümünde, "Büyük Deniz" deki liman yöresindedir. 732
metrekarelik alana sahip bu parsel, dikdörtgen biçimindedir. Doğu-batı doğrultusunda

ki uzun kenarı yaklaşık 40 m. civarında, kuzey-güney doğrultusundaki kısa kenarlarının

uzunluğu 18.5 m.dir. Büyük Deniz Sahil Caddesi'nin doğusundan başlayan parsel, Ata
türk Mahallesi 2 No.lu caddeye kadar uzanmaktadır. Alanın yüzeyeğimi çok fazla ol
mayıp, doğu-batı kenarları arasında 60-70 cm.lik bir kot farkı vardır.

Söz konusu parselde 1997 yılında kazılmış olan 10 adet açma bulunmaktadır. Bu
açmaların dokuz adedi 2x2 m. ölçülerindedir. Diğeri ise 2x1 m. ölçüsündedir. Bütün bu
açmalar parselde daha önce yıkılmış olan bina temelleri arasında yapılmıştır. 1998 yı

lında ise arsanın doğusunda, suyun daha az çıkabileceği denizden uzak olan bölümün
de daha kolay çalışabilmek amacıyla toplam dört adet açma kazılmıştır.

Yapılan kazılar sonucunda çeşitli dönemlere ait çanak çömlekler ele geçirilmiştir.

Bu bölge Phokaia antik kentinin büyük limanının başlangıç bölümünde bulunmaktadır.
Günümüzdeki deniz seviyesi, Arkaik Döneme göre 80-90 cm. daha yukarıda bulunmak
tadır. Kazılan açmalardaki yoğun deniz suyu nedeniyle daha derinlere iniiememiştir.

2) Foça ismetpaşa Mahallesi 23 Pette, 1069 Ada, 1 Parselde Yapılan Arkeolojik
Kazılar

izmir ili, Foça llçesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda yer alan ismetpaşa Ma
hallesi, 23 pafta, 1069 ada, 1 parselde modern yapılanma istemiyle ilgili kazılar, 23
Temmuz 1998 ile 28 Eylül 1998 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Bilimsel nitelikli arkeolojik kazıların gerçekleştirildiği parsel, Foça'nın Yeni Foça
yol çıkışında Komando Eğitim Komutanlığı'nın hemen güneyinde yer almakta olup an
tik Phokaia kentinin kuzey bölgesindedir.
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832 metrekarelik alana sahip parsel, çok kenarlı bir sınır çizgisine sahiptir. En
uzun kenarı 36,38 metre olan parselin komşu parseldeki sınır uzunluğu 29,98 metredir.
Parselin batısında yer alan köşe, belediyenin yol hattına alınmış ve parke taşlarla dö
şenmiştir. Parsel düz bir alanda yer aldığı için uçlar arasında az bir düzey farkı vardır.

Çalışmalarsırasındaparselde toplam on adet açma kazılmıştır (Resim: 8). Ayrıca bu on
açma içinde dokuz adet de sondaj kazısı yapılmıştır. Bu açmalar parselin tamamına ya
kın bir bölümüne yayıımıştır. 8 No.lu açmanın orta kısmında bulunan taşların temizliği

yapılınca bir duvarın korunmuş en üst taşları olduğu gözlenmiştir. Temeli denizden 67
cm., en üst taş sırası ise 113 cm. olarak ölçülmüştür. Arazi içinde 21,50 m. uzunluğun

dadır. Duvarın en yüksek yerinde sekiz taş sırasının korunduğu saptanmıştır. Genişliği

50 cm.dir. Kireç harç izi yoktur. Iki yüzü düz ve orta irilikte taşlardan örülmüş, iç kısmı

ise küçük taşlarla doldurulmuştur. Taş örgüsü arasında kiremit kullanılmamıştır. Duvar
açmanın batı kesitinden çıkıp doğu köşesine girmektedir. Batı kesitinde denizden 108
cm. yükseklikte, doğu köşesinde ise 113 cm. yüksekliktedir. Devam ettiği için kazı ya
pılan alan içinde takip edilmiştir. Araziyi boydan boya kateden duvar ortada küçük bir
köşe yapmış ve araziyi batı sınırından terk etmiştir. Yalnız bazı taş sıralarının yıkıldığı ya
da korunan taş sırasının çoğaldığı görülmüştür. Duvarın bütün arazi içinde en yüksek
yeri 131 cm.dir.

Kazı sırasında açmaların yüzeylerinden yaklaşık 30 cm. derinliğe kadar modern
dolgu olduğu gözlendiği için seramik alınmamıştır. Genelolarak bütün açmalarda oriji
nal tabakalar deniz seviyesinden 1,50-1,60 m. yükseklikte başıamaktadır. 1,20 ile 1,60
m. arasında Roma Dönemi seramik parçaları yoğunluktadır. Ozellikte terra sigillata
parçaları çoktur. Bu parçalar günlük kullanım kaplarına ait olup epeyce deforme olmuş

durumdadır. Sudan dolayı da çok aşınmıştır. 0,91cm. ile 1,16 m. arasında da Hellenis
tik Döneme ait kap parçaları görülmektedir. Bu tabakalarda Roma Dönemi eserleri çok
azdır. Yine günlük kullanım kapları yoğunlukta olup eserler çok aşınıp yıpranmıştır. 0,79
m. ile 0,91 m. arasında ise siyah firnisli Klasik Dönem ve az da olsa Arkaik Dönem se
ramik parçalarına rastlanmıştır. Bu eserler daha kaliteli ve ince kaplara aittir. Aşınma az
dır; ancak küçük parçalar halinde seramikler ele geçirilmiştir. 0,65 m. derinlikten sonra
ise arazide seramik bulguya rastlanmamaktadır.

Bu parselde ele geçiri.len to. 3. yüzyıla ait duvarın, neyi çevrelemiş olduğu ke
sin olarak anlaşılamamıştır. Ileride yakın çevresinde yapılacak kazıların bu sorunu çö

zebileceğini sanıyoruz.

3) Foça ismet Paşa Mahallesi, 23 Patta, 142 Ada, 2 Parselde Yapilan Arkeolojik
Kazılar

izmir ili, Foça ilçesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda yer alan ismetpaşa Ma
hallesi, 23 pafta, 141 ada, 11 parselde arsa sahibi olan kurumun isteği üzerine
29.7.1998-10.10.1998 tarihleri arasında kazı çalışmaları yapılrruştır.

Arkeolojik kazıların gerçekleştiriimiş olduğu bu alan Foça modern yerleşim mer
kezinin kuzeyinde Eski Foça - Yeni Foça sahil yolunun başlangıcında yer almakta, an
tik Phokaia kentinin ise kuzey bölümünde bulunmaktadır.

462 metrekarelik bir alana sahip olan bu parsel, dikdörtgen biçimindedir. Kısa ke
narları 11.70 ve 13.79 metre, uzun kenarları ise 35 metre ve 34.80 metredir. Kazı ön
cesinde parselin bir bölümünde iki adet tek katlı ev bulunmaktaydı. Bahçe bölümünde
kı kazı çalışmaları tamamlandıktansonra söz konusu evler yıkılarak yerinde üç adet aç
ma yapılmıştır.

Bu parselde 4x4 metre boyutlarında 2 adet, 4x6 metre boyutlarında 1 adet ve
7.25x5.50 metre boyutlarında 1 adet olmak üzere toplam 4 adet açma yapılmıştır. Ay
rıca i No.lu ve iii No.lu açmalarda 2 adet de sondaj kazısı yapılmıştır.

23 pafta, 141 ada, 11 parselde 4. Jandarma Er Eğitim Tugayı'na ait alanda yapı

lan kazılarda, i ve ii No.lu açmalarda, taşınmaz Antik Dönem kalıntılarına çok az rast
Ianmış olup rastlanan kalıntılar i No.lu açmada doğu-batı doğruıtusundaki üç taştan olu-
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şan tek sıra temel kalıntısı ile ii No.lu açmada kuzey-güney doğrultusunda uzanan yi
ne üç taştan oluşan diğer duvar ile aynı yapıya ait bir temel kalıntısıdır. Bu temellerin
deniz seviyesine göre üst düzeyi 0,43 m. ve 0,46 m.dir. !i No.lu açmada 0,15 m. yü
zeyde, yani antik yapının temellerinin altında ele geçirilen LS. 1. yüzyılın ikinci yarısına

ait olabilecek bir unguentarium, çok az izi korunmuş olan yapının tarihlenmesine ola
nak verir. Buna qöre yapı bu unguentariumun tarihi olan LS. 1. yüzyılın ikinci yarısından
daha sonra yani LS. 2. yüzyılın içine, belki ortası veya ikinci yarısına ait olabilir.

Öte yandan antik yapının güneyinde (deniz tarafında) yer alan LV No.lu açmada
yaklaşık 60 cm. kalınlığında olan. bir kaba seramik çöplüğüne rastlanmıştır. Tamamen
türdeş nitelikte olan bu malzeme LS. 2. yüzyılın ikinci yarısına belki de üçüncü çeyreği

ne aittir. Yapının altında çöplüğün olmayışı ve bu çöplüğün deniz bölümünde bulunmuş

olması, çöplüğün yapının dışında olduğunu gösterir ve yapının altından gelen malzeme
ile yapılan tarihlemeye paraleldir. Buna göre sözü edilen bu parselde LS. 2. yüzyılın or
talarında veya üçüncü çeyreğinde bir seramik atölyesi bulunuyordu. Kaba mutfak kap
ları üreten bu atölye defolu rnallanru atölyenin deniz tarafında olan bölümüne atıyordu.

Bu atık malzeme özelliği de LS. 2. yüzyılın. ikinci yarısı özelliğini gösterir; bu nedenle i
ve ii No.lu açmalarda rastlanan temellerin LS. 2. yüzyılın ikinci yarısında üretim yapan
bir seramik atölyesinin temelleri olduğu sonucuna varılmıştır.

D) Foça Modern Yerleşimi için Arkeolojik Sit Alanlannda YapIlan Kanalizasyon
Çalışmalan

Modern Foça yerleşiminde kanalizasyon şebekesinin yapımına 16.07.1998 tari
hinde arkeolojik sit alanlarında "Kanalizasyon Kazıları" adı altında başlanmıştır.

Foça arkeolojik sit alanları içerisinde ilk olarak çalışmalar Atatürk Mahallesi'nde
başlatılmıştır. Foça Atatürk Mahallesi tüm yarımadayla birlikte modern yerleşimin güney
ve güneydoğu bölümünü içermektedir. "Büyük Deniz" diye isimlendirilen büyük koy
kentin güneyinde kalmaktadır..

Foça Atatürk Mahallesi, antik Phokaia kentinin önemli bir bölümünü oluşturmak

tadır. Bu mahallenin arkeolojik sit alanları 1. Derece Arkeolojik Sit, Kentsel Arkeolojik
Sit, Kentsel, 3. Derece Arkeolojik Sit ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı niteliğindedir. Bu
sit alanlarının büyük bir bölümü 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı'dır. Gerçekte ise 3. Dere
ce Arkeolojik Sit Alanları oldukça geniş bir bölümü kapsamakta olup 1. Derece Arkeolo
jik Sit Alanı niteliği göstermektedir. Yarımada 1.Derece ve Kentsel Arkeolojik Sit Ala
nı'dır. Kentin otobüs terminal alanı ve Osmanlı mezarlığı ve çevresi 1. Derece Arkeoto
jik Sit Alanı olarak belirlenmiştir.

11. Sokak'ta açılan kanalda ilk olarak Roma Dönemine ait bir duvar kalıntısı ele
geçirilmiştir. Devam edilen arkeolojik kazıda Hellenistik Döneme ait bir yapının tüf ta
şından tavan kasetli saçak parçası bulunmuştur.

Bu çalışmalar sırasında oldukça önemli buluntulara rastlanmıştır. Sevgi Cadde
si'ndeki kanalizasyon kazılarında elde edilen buluntu grubu buna iyi bir örnektir. Başta

Sevgi Caddesi'ndeki kanal çalışmaları kapsamında yürütülen kazı çalışmaları, işçiliği iyi
bir duvara rastlanmasıyla genişletilerek arkeolojik kazıya geçilmiştir. Açılan açmada Ar
kaik Döneme ait oldukça iyi taş işçiliğine sahip bir yapı çıkarılmıştır. Bu çalışmaları izle
yen aşamada genişletilen açmada bir arkaik yapıya daha rastlanmıştır (Çizim: 1; Re
sim: 9).

1 No.lu arkaik yapı 6,09x 5,08 m. ölçülerinde dikdörtgen planlıdır (Çizim: 2; Re
sim: 9). Bu yapının 0,40 m. doğusunda ele geçirilen ikinci arkaik yapı yine dikdörtgen
e1alılı.. ve birinci arkaik yapıya benzer taş işçiliğine sahiptir. Her iki yapının da taş işçili
gı, 1.0.590-580 yıllarına tarihlenen Phokaia kent sur duvarlarının işçiliği ile benzerdir.
Aynı zamanda bu işçilik Phokaia Athena tapınağının podium duvarında da görülmekte
dir. Bu stil birliği dört yapının da çağdaş olduğunu göstermektedir. Ayrıca gerek 1 ve 2
No.lu arkaik yapıların çevresinden gelen seramik buluntular, gerekse iki yapı arasında

ki 0,40 m.lik alanda yapılan sondajda ele geçen seramikler incelendiğinde, tümünün Ar-
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kaik Döneme ait olduğu gözlenmiştir. Her iki yapı da kuzeye bakmaktadır. Olasılıkla

bunların sunak yapısı olduğunu sanmaktayız. Arkaik yapıların doğusunda, Arkaik Dö
nemden Roma Dönemine kadar kullanım görmüş nekropolis alanı da genişletilen aç
rnadaortaya çıkmıştır (Çizim: 2; Resim: 10, 11). Bu alanda yapılan çalışmalar sonucun
da 1.0. 6. yüzyılın ilk yarısına ait arkaik yapılar ve zengin nekropolis buluntuları ele
geçirilmiştir.

Kanalizasyon kazıları sırasında elde edilen çeşitli buluntuların (Resim: 12) yanı

sıra, Atatürk Mahallesi'nin çeşitli yerlerinde cldukça yoğun ve büyük dört tane seramik
çöplüğüne rastlanmıştır (Resim: 13). Genellikle 1.8. 1.-3. yüzyıla tarihlenen bu seramik
çöplükleri kaba mutfak kapları üretmiştir. 1.8.1. yüzyıla ait bir seramik çöplüğü aynı za
manda bir koroplastik atölyesi tarafından da kullanılmıştır. Ele geçen yoğun terracotta
parçaları ve seramikler birlikte bulunduğu için hepsi aynı tarihe verilmektedirler. Çöp
lükler kontekst olmaları nedeniyle oldukça önemli buluntu alanlarıdır. Aynı bölgede ele
geçirilen lahitler ile alanın Hellenistik Dönemde nekropolis olarak kullanıldığını anla
maktayız.

Özetle, 1998 yılı kanalizasyon kazısı çalışmalarında, 1993 ve 1995 kazıları bul
gularından da anladığımız üzere, Atatürk Mahallesi'nin önemli arkeolojik bulgular suna
cağı bilinmekteydi. Kanalizasyon kazıları ile antik Phokaia Arkaik Dönem yerleşiminin

sadece yarımadayla sınırlı kalmadığını, k.eotin güneyinde oldukça geniş bir alana yayıl

dığını ortaya koymuştur. Bu çalışmalar, 1.0.590-580 yıllarında, Arkaik Dönem Phoka
ia'sında, büyük bir yapılanmanın olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Phokaia
Athena tapınağı, kent sur duvarları ve 8.eygi Caddesi'nde yer alan arkaik yapılar gibi
anıtsal yapıların yükseldiği bir Phokaia, 1.0. 6. yüzyılın ilk yarısında en büyük arkaik
kentlerden biriydi.

Ayrıca Atatürk Mahallesi, ele geçen gömülerden ve lahitlerden anlaşılacağı üze
re Arkaik Dönemden Roma Dönemine kadar nekropolis alanı olarak da kullanım gör
mekteydi.

Kanalizasyon kazıları sırasında açığa çıkarılan seramik çöplükleri ile Roma Dö
neminde, özellikle 1.8. 1. ve 3. yüzyıllarda seramik endüstrisinin Atatürk Mahallesi'nde
çeşitli bölgelerde yer aldığı görülmektedir. Bu büyük çöplüklerden bu yüzyıllarda sera
mik endüstrisinin yoğun olduğunu anlamaktayız. Genellikle kaba mutfak keramiği ve
terracotta üreten bu atölyelerin çöplükleri, kontekst nitelikli olması açısından oldukça iyi
tarih vermektedir. Bu tür alanların oldukça titiz yürütülen arkeolojik nitelikteki kazılara

gereksinimi vardır.

Atatürk Mahallesi'nden çıkan sayısız ve çeşitli dönemlere ait mimarlık örnekleri
ise, bu bölgenin her dönemde yoğun bir biçimde yerleşim alanı olarak kullanım gördü
ğünü bir kez daha göstermektedir.
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Resim 2: Foça Athena tapı

nağı alanında Geç
Osmanlı Dönemine
ait taş bir döşeme
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Resim 1: Foça Athena tapı

nağının bulunduğu

alanda Geç Os
manlı Dönemi yer
leşimine ait temel
ler

Resim 3: Foça A.thena tapı

nağının batı "adi
um duvarından bir
görünüm. ıö, Erken
6. yüzyıl



Resim 5: incir (Bakkheion)
Adası'nda 1 No.lu
kutsal alanda yapı

lan kazılardan bir
görünüm
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Resim 4: Foça Athena tapı

nağının tüf taşın

dan yapılmış Arka
ik Döneme ait sü
tun tamburlarının

in situ görünümü

Resim 6: Tiyatro tepesinde
ku Kybele'ye ait bir
tapım yeri



Resim 8: Foça ısmet Paşa
Mahallesi 23 pafta,
1069 ada, 1 parsel
de yapılan arkeolo
jik kazılardan bir
görünüm

44

Resim 7: Tiyatro tepesindeki
Kybele'ye ait bir ta
pım yerindeki nlş

ler

Resim 9: Foça kanalizasyon
kazıları sırasında

ortaya çıkarılan su
naklann görünümü
1.0. 6. yüzyıl



Resim 10: Sunakların yanındaki nekropolis alanından bir görünüm

Resim 11: Arkaik Dönem sunaklarından birinin önünde ele geçirilen Erken Hellenistik Döneme
ait kiremitlerde oluşturulmuşmezar
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1Ri<e§im ~2: Foıça kanallzasyon kazıları sırasında bulunan bronzdan bir mobilya par
çası LS. 2. yüzyı!

~ ~~~~~~~------- ---~---- ---- -~---,

Resim 13: Foça kanalizas
yon kazılan sıra

sında bulunan bir
seramik çöplü
ğünden ele geç
miş olnokhoe,
I.S.2. yüzyıl
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1998 YILI KLAZOMENAi ÇALIŞMALARI

Güven BAKIR*
Ysşer ER.$Oy

Bilge HURMUZLU
Nezitı AYTAÇ"'AR
ılkan HASDAGLI

1998 yılı Klazomenai kazıları Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdür
lüğü, Ege Üniversitesi, Urla Belediyesi ve Unilever Firması'nın maddi destekleri ile 15
Temmuz-5 Eylül tarihleri arasında qerçekleştlrllmiştlr".

A) AKPıNAR NEKROpoLisi ÇALIŞMALARI
1998 yılı Akpınar nekropolisi (Çizim: 1; 6 No.lu alan) buluntuları, Yıldıztepe nek

ropolisi (Çizim: 1; 1 No.lu alan) kazısının sonuçları ile birlikte Klazomenai lahit kronolo
jisi ile ilgili bilgileri yeniden gözden geçirmeyi gerektirmektedir.

1979-1982 yıllarında gerçekleştirilen Yıldıztepe nekropolis kazıları Klazomenai
lahitlerinin genelolarak kabul edilen kronolojisinin köklü bir şekilde değiştirilmesi gerek
tiğini açığa çıkarmıştır. Yıldıztepe nekropolisinde dalga çizgili lahitlerinv altında, ana ka
yaya oturur biçimde açığa çıkan Hannaver ve Dennis ressamiarına ait lahitler, kanonik
tipteki Klazomenai lahitlerinin, bilinenin aksine dalga çizgili lahiUerden daha erken bir
dönemde de üretildiklerini göstermişti.

1981 yılında Yıldıztepe nekropolisinde ele geçen Borelli ressamına ait bir pyksis
ve daha sonra 1996 yılında akropolis güney yamacı kazılarında bulunan yine Borelli
ressamına ait bir perirhanterion ayağı ve Münih F3 ressamı tarafından bezenmiş bir
krater parçası, Klazomenai lahit ressamlarının aynı zamanda vazo da bezediklerini or
taya koymuştur. Bu buluntular, lahit ressamlarırun seramik sanatında yaban keçisi stili
nin halen canlı olduğu bir dönemde, M.O. 6. yüzyılın ilk yarısında eser ürettiklerini gös
termektedir.

Prof.Dr.Güven BAKıR, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabi
iim Dalı, 35100 Bornova - izmirrrÜRKjYE
Bilge HÜRMÜZLÜ, AraştırmaGörevlisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, 35100
Bornova-izmirrrÜRKiYE
Nezih AYTAÇLAR, Araştırma Görevlisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, 35100
Bornova-izmirrrÜRKiYE
Sağladıklarıdestekten ötürü bu kurumlara teşekkürlerimizi sunarız. Denizli Müzesi'nden Cevdet Sevinç, Bakanlık tem
silcisi olarak görev yapmıştır. Kazı ekibi Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü araştı rrna görevlilerin
den Hüseyin Cevizoğlu, Nezih Aytaçlar, Bilge Hürmüzlü, Uzman Ümit Güngör ve bölüm öğrencilerinden oluşmuştur.

Arkaik Döneme ait nekropoliste ele geçen antropolojik malzemenin değerlendirilmesive incelenmesi Ankara Üniver
sitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erksin Güleç'in denetiminde
ki bir ekip tarafından yürütulrnüştur, Ayru üniversiteye bağlı Başkent Meslek Yüksek Okulu, Restorasyon ve Konser
vasyon Programı'ndan seçilen iki stajyer öğrenci ise buluntutann onarurum gerçekleştirmişlerdir.

2 R.M.Cook Klazomenai lahiUeri üzerine kaleme aldığ[ Clazomenian Sarcophagi adlı monografisinde, Monasterakia St
n[f[ olarak adlandırdığı bu grubun en erken lahitler olduğunu kabul eder..
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Ancak, 1995 yılında kazısına başlanan Akpınar nekropolisinde ele geçen yeni
buluntular söz konusu Klazomenai lahitlerinin en erken örnekler olmadıklarını ortaya
koymuştur. içlerinde Erken Korinth Döneminin son evrelerine ait koku kapları ile birlik
te ele geçen Akpınar nekropolisi lahitleri, Klazomenai lahit geleneğinin çok daha erken
bir tarihe, M.O. 610-590 dolaylarına kadar geriye gittiğini göstermektedir.

1998 yılında ele geçirilen yeni bir lahit ise içerisinde ele geçen GPK dönemin
sonlarına ait bir Korinth aryba/losundan dolayı M.O.630 dolaylarına tarihlenmektedir.
Buyeni buluntu ile elde edilen bugünkü bilgiler ışığında, Klazomenai lahit geleneğinin

M.O. 630 dolaylarında başladığını ve gelişerek 5. yüzyılın içlerine kadar devam ettiğini

söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak vurgulanması gereken bir nokta, erken Klazome
nai lahitlerinin, ressamları ya da grupları bilinen klasik formdaki Klazomenai lahitlerin
den çok daha farklı formlara sahip olduklarıdır. Erken lahitlerde standartlaşmış tek bir
formdan söz etmek mümkün değildir. Bugüne kadar ele geçen örnekler arasında se
merdam çatılı ev biçiminde, apsidal formlu, sandık biçimli ve düz dikdörtgen formlu la
hit örnekleri söz konusudur. Klazomenai'ın erken dönem lahitlerinin çeşitlilik gösteren
bir form repertuarına sahip oldukları anlaşılmaktadır. Bu lahitlerde rezerve teknikte hay
van figürleri, insan figürleri ve bitkisel motiflerin kullanıldığı zengin bezemeler yan yüz
lerde, kapakta ve hatta iç yüzlerde görülmektedir. Klasik lahitlerde temel bezeme alanı

olan pervazlar henüz önem kazanmamıştır.

M.Ö. 7. yüzyılm ortasında, kremasyon geleneği ile başlayan Akpınar nekropolisi
gömülerinde, M.O. 6ŞO dolaylarında ölü gömme biçiminde bir değişiklik olmuş ve bu ta
rihten itibaren de M.O. 6. yüzyılın başına dek kremasyorılar ile birlikte erken formlu la
hitlerin içine yapılan gömüler yan yana sürmüştür. OLÜ gömme geleneğindekibu ani de
ğişimin sebebi, M.O. 7. yüzyılın ortalarında Mısır ile başlayarı ilişkilerde aranmandır. He
rodotos'un bildirdiğine göre (II, 152), i. Psammatikhos (M.O.664-610) lonialı ve Karialı

paralı askerler ile anlaşarak onları, kendisinin tahta çıkma mücadelesinde kullanmıştır.

Yine Herodotos, Psammatikhos'un bu yardım karşılığında verdiği sözü tutarak, Yunan
Iıiara Nil deltasında bir yerleşme yeri sağladığını da anlatmaktadır. Bir yandan Herodo
tos'un anlattıkları, diğer yandan bugüne kadar Mısır'daki Yunan kolonilerinde yapılan

kazılarda ele geçirilen buluntulardan yola çıkarak, sözü edilen lonialılar arasında Kla
zomenailıların da olduğu bilinmektedir. Mısır lahitlerini hatırlatan apsidal ve sandık form
lu lahitler ile ölümden sonra bedenin korunmasına yönelik bu yeni gömü anlayışı, Mısır

ile gelişen ilişkiler sonrasında Klazomenai'ya taşınmış olmalıdır.

Daha önceki yıllarda da vurgulandığı gibi, Akpınar nekropolisi M.Ö. 7. yüzyılın or
talarında, alanın tesviye edilmesinden sonra bölmelere ayrılarak kullanılmaya başlan

mıştır. Yaklaşık 6 x 3.5 m. ölçülerindek] bu bölmelerden her biri belirli bir ailenin mezar
larını kuşatıyor olmalıydı. Ozellikle M.O. 6. yüzyılın ilk dörtlüğü sonlarına kadar özenle
korunan bu sistem, daha sonraki dönemlerde bozulmaya başlamıştır.

1998 yılı çalışmaları öncesinde Akpınar nekropolisinde dokuz bölme belirlenmiş,

bunlardan sekizi tamamen kazılrruştı. 1998 çalışmaları sırasında ise üç yeni bölmenin
(K, L ve M bölmelerinin) varlığı saptanmış, bunlardan K bölmesi tamamen, L bölmesi
ise kısmen kazılmıştır.

K bölmesinde de, diğer bölmeler arasında görülen, bölmeleri birbirinden ayıran

ve yürüme düzlernini oluşturan sıkıştırılmış marn parçacıklarından yapılmış diadro
mosun izlenmesine karşın, bölmeyi sınırlayan duvarlara rastlanmamıştır. Büyük olası

lıkla K bölmesi, diğer bölmelerden farklı olarak kerpiç ile yapılmış duvarlarla veya ah
şap çit ile kuşatıımıştır. Bölme içerisinde, bir lahit, bir kremasyon ve beş amphora ol
mak üzere, yedi mezar açığa çıkarılmıştır. Bölmeye ait en erken gömü ahşap bir sandı
ğın taklidi olarak üretilmiş olan 196 No.lu lahittir (Resim: 1). Bu lahit ana kaya içerisine
açılmış bir oyuğa taban kısmı büyük taşlarla desteklenerek yerleştirilmiştir.

Lahite ait Urla taşından, 2.95 x 1.30 m. ölçülerindeki kapağın üzeri yaklaşık 15
cm. kalınlığında marn ile örtülmüş ve çevresi küçük taşlarla çevrelenmiştir. Söz konusu
mezar iki ayrı lahtin birleştirilmesinden oluşmaktadır. Kısa parça 1,00 x 0,40 m. boyut
larında korunmuş ve 1cm. genişliğinde köşe çıkıntıları olan bir lahte aittir. Uzun parça-
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nın ayak ucu hafifçe yuvarlatılmıştır. Başucu kısmı kırık ve kayıptır. iki lahit parçası de
mir kenetlerle bağlanmış, uzun lahte ait parçalar dışta uzun kenar boyunca yama ola
rak kullanılmıştır. Uzun lahtin ayakucu tarafında, iç kısımda sıva izleri görülmektedir. La
hit yerleştirilirken olasılıkla hasar görmüş ve bu hasar izlerinin kapatılması için çatlak kı
sımlar ince kille sıvanarak örtülmüştür. Erişkin bir erkeğe ait olan 196 No.lu lahit dik
dörtgen formunda bir ahşap sandığı taklit etmektedir.

Uzun kenarlarda, pervazın dış kısmında ahşap sandıklar üzerinde görülen metal
kuşaklar ve kabaraları taklit eden çıkıntılar vardır; 196 No.lu lahit, içerisindeki GPK dö
nemine ait Korinth aryballosunun yardımıyla M.O. 630 dolaylarına tarihlenmektedir.

196 No.lu lahtin doğu kenarı üzerinde yer alan 197 No.lu kremasyon yüzeye ya
kın olmasından dolayı oldukça tahrip olmuştur. Yaklaşık 20 cm. kalınlığındaki çakıllı, taş

lı, kumlu söndürme toprağının altında kremasyona ait karbonlu, yanık toprak başlamak

tadır. Kremasyonun buluntuları arasında bir bandı i kase, iki kuşlu kase, bir tek kulplu
kase, Orientalizan Döneme ait bır oinokhoe ve mutfak kabı yer almaktadır. Buluntuları

na dayanarak bu kremasyon M.O. 7. yüzyılın son iki onluğuna tarihlenmektedir..Kböl
mesinde yer alan amphora gömüler ise, amphoraların formlarına dayanarak M.O. geç
7. - erken 6. yüzyıla tarihlenmektedirler.

Kısmen kazılmış olan L bölmesinde, bölmeye ait doğu ve güney sınırlar belirlen
miştir. Bu bölmede iki kremasyon, iki lahit, bir pithos, bir amphora ve iki inhumasyon
olmak üzere, sekiz gömü bulunmaktadır. 188 ve 192 No.lu kremasyonlar bölmeye ait
en erken tarihli gömülerdir. Her iki kremasyon da bugüne kadar Akpınar nekropolisin
de açığa çıkarılan kremasyonlardan farklı olarak, fazla derin olmayan bir kuyu biçimin
dedirler ve çevrelerinde yaklaşık 35-50 cm. genişliğinde, yanmadan dolayı tuğlalaşmış,

sert bir toprak vardır. Bu iki kremasyonun üzerinde de çakıllı, taşlı, kumlu söndürme
toprağı belirlenmiştir. 188 No.lu kremasyonun, kuzeybatısı 190 No.lu lahit, güneybatısı
ise 194 No.lu pithos tarafından tahrip edilmiştir.

188 No.lu kremasyona ait on mezar hediyesi arasında iki mutfak kabı, bir bantlı

kase, bir oinokhoe, köşeli profilli bir kase, iki kuşlu kase, bir ağırşak, bir ağırlık v~ bir
bronz fibula yer almaktadır. Kremasyon bantlı ve kuşlu kaselerden yola çıkarak M.O. 7.
yüzyılın son dörtlüğüne tarihlenmektedir.

192 No.lu kremasyona ait mezar hediyeleri arasında ise balık pulu bezeli üç Ko
rinth üretimi aryba/los, bir Korinth alabastronu, üzerinde el ele tutuşmuş dans eden ka
dınların (epikarpos) betimlendiği bir pyksis, koç şekilli bir rhyton, iki oinokhoe, üç kuşlu

kase, üç elektron spiral, bir gümüş kolye ucu (Resim: 2), üç mutfak kabı, bir fayans ta
bak, bir bantlı kase, beş aşık kemiği, 19 oyun taşı, bronz bir kaba ait dağınık parçalar
vardır. 192 No.lu kremasyonu buluntularına dayanarak M.O. 630-610 dolaylarına tarih
Iemek mümkündür.

B) ZEYTiNYAGI işLiGi
Klazomenai'da 1992 yılında açığa çıkarılan ve iki evreli olduğ\,J belirlenen zeytin

yağı işliği daha önceki kazı sonuçları toplantılarında özetlenmiştl. M.O. 6QO yılları dolay
larında kullanılmaya başlanan ve büyük olasılıkla M.O. 546'da Perslerin Iyonya'yı işgal
leri sırasında terk edilen Klazomenai işliğinin, yaklaşık yirmi yıl aradan sonra tekrar ça
lışır duruma getirildiği anlaşılmaktadır. Yeni evrede de işlik olarak aynı mekan kullanıl

mış, ancak pres ve polim'de, yani yağ ayrıştırma düzeneğinde, bir yandan üretim kapa
sitesini arttırmaya, öte yandan da daha ileri tekniklerin kullanılmasına yönelik yenilikler
getirilmiştir.

Zeytinyağı teknolojisinin tarihsel süreci içinde M.Ö. 6. yüzyılda Klazomenai işli
ğinde ilk defa uygulanmaya başlanan üç gözlü ayrıştırma düzeneği, pres kolunun bu
curgat yardımıyla indirilip kaldırılması ve tek taşlı değirmenle ezme işleminin yapılması

gibi buluşların varlığı çağdaşı işliklere göre ayrıcalıklı bir konum kazanmasını sağlar.

Bunlar yapılan işin doğasının rasyonel bir şekilde gözlemlenmesi ve bu gözlem sonuç
larının hidrolik ve mekanik alanlarında elde edilmiş olan bilgilerle bütünleştirilmesinden
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sonra ulaşılan teknolojik yeniliklerdir ve günümüzde pek çok işlikte hala kullanılmakta

olan teknolojinin temelini oluşturmaktadırlar.

Hamdi Balaban'ın tarlasında (Çizim: 1; D alanı) yer alan zeytinyağı işliğinde 1998
yılında gerçekleştirilen çalışmaların amacı işliğin 2. evresine ait büyük deponun tama
men açığa çıkarılması idi. Içine, güneydoğu köşede yer alan sekiz basamak ile inilen
deponun tamamı kazılmıştır (Resim: 3). Ana kayaya oyulan bu depo 5 x 8 m. ölçülerin
dedir. Ancak, içerisine Bizans Döneminde açılan kuyudan dolayı, işliğe ait depoda in si
tudurumda herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.

Söz konusu kuyu (Resim: 4) kuru duvar örgüsüne sahiptir ve doğusundaki altı

basamak ile içine inilmektedir. Taş örgünün alt sıralarında ortaya çıkarılan künkler çev
rede biriken suyun kuyuya akmasını sağlamaktadırlar. Bu niteliği ve doğusundaki mer
diven sistemi ile bir samıç-kuyu işlevi görmüş olmalıdır. Hem kuyu içinde, hem de ba
samaklar ve duvar taşları arasında ele geçen buluntular, kuyunun Bizans Döneminde
inşa edildiğini belgelemektedirler.

e) FERiDE GÜL SEKTÖRÜ ARKAiK DÖNEM ÇALIŞMALARI

1998 yılı etkinlikleri arasında, Feride Gül'ün tarlasında (Çizim: 1; C alanı) M.Ö. 4.
yüzyıla ait Hippodamos tarzında inşa edilmiş kent dokusunun altında yer alan Arkaik
Dönem evlerine yönelik çalışmalar da yapılmıştır. Bu alanda kuzey yarısı 19Ş9 yılı ça
lışmalarında açılan F yapısında, kısmen üzerine gelen ve muhtemelen de M.O. geç 7.
erken 6. yüzyıla ait olan C yapısında, E avlusunda (Resim: 5) ve J yapısında sondajlar
açılmıştır.

1998 yılı çalışmaları sonucunda F ve J yapılarının daha önceki yıllarda, yine bu
sektörde açığa çıkarılan H ve D yapıları gibi apsidal planlı yapılar oldukları görülmüştür.

Kısmen daha geniş bir alanda kazılan F yapısının batı ve güney duvarları açığa çıkarıl

mıştır. Güneybatı köşesinde belirgin bir kavise sahip olan ve güney uzun kenarı ile or
ganik bir şekilde kaynaşarak devam eden batı duvarı, sözü edilen F yapısının apsidal
plana sahip olduğunu göstermektedir (Resim: 6).

F yapısı içerisinde yürütülen çalışmalar, yapının iki kullanım evresine sahip oldu
ğunu göstermektedir. Yapıya ait avluda da benzer evreler ile karşılaşılmıştır. Ele geçen
Subgeometrik karaktere sahip kuşlu kase parçaları ve bir kuşlu oinokhoe parçasından

yola çıkarak, F yapısı kuruluş evresinin M.O. 670-650 yıllarına ait olduğu düşünülmek

tedir. Uç ayrı evrede de plaka taşlarla döşendiği anlaşılan E avlusunun en alt tabakası,
F yapısının kuruluş evresiyle çağdaş olmalıdır.

F yapısının ikinci evresi balık pulu motifi ile bezeli sivri dipli Korinth üretimi bir ary
bal/os yardımıyla M.O. 630-600 yıllarına tarihlenmektedir. E avlusunun orta tabakası F
yapısının son evresiyle çağdaştır. Bu evrede yapı içinde oluşturulan bir seki ile güney
duvarı desteklenmiştir.

F yapısının kullanımdan çıkmasından sonra, üzerine inşa edilen dikdörtgen plan
Iı C yapısında iseçok sayıda tezgah ağırlığı ve parçalar halinde M.O. geç,? - erken 6.
yüzyıla ait beyaz astarlı Khios amphorası, üç nokta rozetli kase, erken tip lonia kasesi.
Meanderli küçük pyksis parçaları ele geçmiştir.

Çok küçük bir kısmı açığa çıkarılan J yapısı ile C yapısı arasında bir peristhasis
yer alır. J yapısının incelenebilen apsidal ucunun duvar karakteri, en az iki evresinin ol
duğunu düşündürmektedir. Ancak henüz yapı içinde çalışılmamıştır.

Daha önceki yıllarda Feride Gül ve ..Mehmet Gül sektörlerinde yürütülen kazılar

da dikkate alınpığında Klazomenai'da M.O. 7. yüzyıl evlerinde sıklıkla apsidal planın

kullanıldığı, M.O.]. yüzyıl sonlarından itibaren dikdörtgen ev planının yaygınlaştığı an
laşılmaktadır. M.O. 6. yüzyılın sonlarında ise apsidal ev planı tekrar canlanmış ve dik
dörtgen ev planı ile birlikte yeniden kullanılmıştır.

F yapısının kuruluşu altındaki düzlemler ve bitişiğindeki E avlusunun en erken
döşemesi altındaki bulgular, herhangi bir mimarı ile ilişkilendirilemeyen iki ayrı tabaka
ya daha işaret etmektedir. Bunlardan altta yer alanı MGT sektörü buluntularındanda ta-

50



nınan askı yarım daireli skyphosiar ve içbükey profil taşımayan tek kulplu rnaşrapalar
la, M.O. 8. yüzyılın ilk yarısına, üstteki tabaka ise içi taralı Meander ve kum saatlerı ıle

bezeli bir kraterden yola çıkılarak aynı yüzyılın sonlarına tarihlenmektedir.
1998 çalışmaları M.Ö. 7. - erken 6. yüzyıl kentinin yayılım alanı ile ilgili sorunla

ra da katkılar sağlamıştır.

DJ FERioE GÜL SEKTÖRÜ M.Ö. 4. YÜZYıL KENTi ÇALIŞMALARI
1998 yılında Feride Gül sektöründe (Çizim: 1; C alanı), M.Ö. 4. yüzyıl evlerinin

araştırıldığı alanda da çalışmalar yürütülmüştür. Söz konusu alanda, M.O. 4. yüzyıla ait
Hippodamos tarzı plana göre inşa edilen kentteki evlerin yapım evreleri araştırılmakta
dır. Bu amaçla halen yürütülen çalışmalarda yaklaşık M.O. 400'lerde inşa edilen evle
rin tümünde üç ayrı yapım evresi belirlenmiştir. Bu evrelerde izlenen değişiklikler birim
birim ele alınmakta, plana aktarılmakta ve sonuçta her bir evredeki plan değişiklikleri

ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır.

Bu amaçla 1998 yılında yürütülen çalışmalar III No.lu insulanın içerisinde yer
alan D evinde sürdürülmüştür. Evin güneybatı köşesindeki 4 No.lu mekan içinde 149
gümüş sikkeden oluşan bir gömü ele geçmiştir. Söz konusu sikkeler küçük bir olpenin
içinde, üzerleri 3-4 cm.lik toprak ve amphora parçaları ile örtülü olarak bulunmuşlardır.

Derinlik itibarıyla ele geçirildikleri düzlem kral barışı ve bir Atina dekretine daya
narak M.O. 387/6 - 360 yılları arasına tarihlenen evrenin düzlemi ile uyum içindedir. An
cak, böyle bir sikke grubunun bir evin tabanı üzerinde bırakılarak evin terkedilmesi dü
şünülmemelidir. Bu haliyle sikke gömüsü ya M.O. 4. yüzyıl evlerinin son evresi ile ve
ya 1,80 m. kodunda ele geçirilen ve buluntu grubunun üzerini örten çömlekçi evresine
ait kiremit enkazı ile ilişkili olmalıdır.

Bu durumda sikkeler için düşünülen en erken gömü tarihi M.Ö. 4. yüzyıl evleri
nin son evresiyle ilişkilidir. Bu evre Aineias Taktikos un bize aktardığı Python adlı bir
tyran'ın kenti zapt etme öyküsü ile bağlantılıdır. Aineias Taktikos, kent içerisinde işbirlik

çileri olan Klazomenai'li Python'un, günün en sakin saatlerini dikkatlice kollayıp, planı

nın bir parçası olan pithos yüklü arabalar sayesinde Klazornenai kentini ele geçirişini

anlatmaktadır. Sözü edilen kent Khyton olmalıdır. M.O. 4. yüzyıl yerleşiminin bir bölü
münün yer aldığı Karantina Adası'nda hiçbir zaman sur duvarı olmamıştır ve adayı ka
raya bağlayan yol da o tarihlerde henüz inşa edilmemiştir. Bu durumda arabalarla gidi
Jip kapısı hileyle açılabilecek, askerlerin de yakınlarda pusuya yatmış olabileceği yer
ana karada yer alan Khyton'dur. Satrap ayaklanmaları sırasında yaşanan bu olay
Khyton'da kurulmuş yerleşmenin ikinci evresinin yıkım tarihi ve son evrenin de başlan

gıç tarihi olan M.O. 360-350 yıllarına işaret etmektedir.
Phyton'un kente hakim olduğu bu dönem pek uzun sürmemiş, satrap ayaklan

malarının bastırılması sonrasında, yüzyılortalarında, Atina-Sparta çekişmesinin de so
na ermesiyle halk ana karayı büyük ölçüde terk edip tekrar adaya dönmüştür.

Diğer bir olasılığa göre sikkeler, kentin terkedilmesinden hemen sonra Khyton'da
faaliyete geçen seramik atölyesi evresinde gömülmüş olabilirler. Eski evlerin duvarları

nı yer yer sökerek kendi duvarlarını inşa eden ve kent planıru bozarak alana yerleşen

seramik atölyesinin, ele geçen arkeolojik malzemeye göre M.O. 4. yüzyılın üçüncü dört
lüğünden sonra faaliyetini sürdürmediği anlaşılmaktadır.

Bu tarihi olaylarla ilişkilendirildiğinde, sikkelerin gömülüşü için M.Ö. 360 ile 330
tarihleri arası önerilebilir.149 adet gümüş sikkeden oluşan bu gömü içerisinde ön yüz
lerinde Athena başı, arka yüzlerinde baykuş bulunan 7 Atina tetradrakhmisi (Resim: 7),
ön yüzlerinde Apolion başı, arka yüzlerinde kuğu figürü bulunan 3 Klazomenai tetrad
rakhmisi (Resim: 8) ve aynı şekilde bezeli 6 Klazomenai drakhmisi, ön yüzünde pen
çesini amphora üzerine basan sphinks, arka yüzünde quatratum incusum bulunan 1
Khibs drakhmisi ve ön yüzlerinde kanatlı domuz protomu, arka yüzlerinde quatratum
incusum bulunan 132 adet Klazomenai 1112 obolosu bulunmaktadır.
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E) ARKEOMETRi ÇALIŞMALARI
Klazornenai kazısı arkeometrik araştırmaları Bochum-Deutsches Bergbau Muse

um'dan Doç.Dr. Unsal Yalçın'ın koordinatörlüğünde sürdürülmüştüre.

Klazornenai çevresinde, batıda eski Urla-izmir yolu, doğuda DSi-Kanall ve ku
zeyde ızmir Caddesi ile sınırlanan yaklaşık 1 km21ik alan içerisinde sismik ölçümler ya
pılmış ve konumu yaklaşık olarak belirlenen antik kıyı şeridi üzerinde farklı uzunluklar
da 6 profil alınmıştır. Ayrıca, Ferjde Gül sektöründe yer alan M.O. 4. yüzyıl yerleşim ala
nı ve akrepolis güneyindeki M.O. 6. yüzyıl seramik fırınlarının bulunduğu alanda da je
omanyetik araştırmalar gerçekleştirilmiş, duvar yapıları ve fırın alanlarının yol açtığı

manyetik anomaliler tespit edilmiştir.

Klazomenai Geometrik ve Arkaik dönem seramiği iz element spektral analizleri
ile ilgili çalışmalar DoçDr. Unsal Yalçın yönetiminde yürütülmektedir. Arkaik dönem Kla
zomenai amphoraları çalışmaları başlatılmış ve kuşlu/rozetli/bantlı kaseler ikinci çalış

ma grubu olarak seçilmiştir.

3 Antik döneme ait eski kıyı şeridinin jeofiziksel yöntemlerle ortaya çıkarılması çalışmaları Kiel Üniversitesi'nden Prof.Dr.
Wolfgan\j Rahbel ve Dr. Filiz Demirel ile Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü öğretim üyelerinden
Prof.Dr. ılhan Kayan yönetiminde yürütülmüştür. Bu çalışmalarda retrektlon sismiği ve kuyu sismiği ölçüm metotları

kullanılmıştır.
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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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Resim: 8
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MAGNESIA AD MAEANDRUM
MENDERES MAGNESiASI (1998)

Orhan BiNGÖL *

20.7.1998 - 28.9.1998 tarihleri arasında 39 gün süren 1998 yılı Magnesia kazı

sı, Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve ..Kültür ve Tabiat Varlıkları

nı Koruma Genel Müdürlüğü ile Aydın Valiliği'nin; Ankara Universitesi, Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi ile Başkent Meslek Yüksekokulu'nun ve ayrıca Batısöke Söke Çi
mento Sanayii A.Ş. nin maddi katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Adı geçen bu kurumlarla,
çalışmalarımız sırasında maddi ve manevi desteklerini gördüğümüzAydın Valisi Muhar
rern Göktayoğlu'na, Germencik Kaymakamı Ergün Güngör'e ve Aydın ii Kültür Müdürü
Ozgen Karaca'ya, Kültür Bakanlığı temsilcisi Ertan Yılmaz'a teşekkürlerimi sunmak is
terim. Ayrıca tüm katkılart için Batısöke Söke, Çimento Sanayii A.Ş Yönetim Kurulu'na
ve Yönetim Kurulu Uyesi Tufan Unal ve Genel Müdür Onur Altınışık ile diğer yetkilile
re içten teşekkür borçluyuz.

1998 yılı Magnesia kazısına tüm kazı süresi boyunca ya da zaman zaman katı

lan aşağıda isimleri yazılı tüm uzmanlara ye öğrencilere özverili çalışmalarından ve kat
kılarından ötürü teşekkür ederim: O.D.T.U. Mimarlık Fakültesi ögretim üyelerinden res
terasyon uzmanları, Yüksek Mimar Doç. Dr. Emre Madran ve Yüksek Mimar Dr. Nimet
Qzgönül; Almanya Bachum, 'peutsches Bergbau Museum'dan Arkeometrist Doç. Dr.
Unsal Yalçın; Almanya, Köln Universitesi'nden Epigrafi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Ham
di Sayar; Ankara Unlversltesi Başkent Meslek Yüksekokulu Oğr. Gör. Arkeolog/Resto
ratör Işık Bingöl; Ankara Universijesi D.T.C.F. Arş. Gör. Arkeolog Musa Kadıoğlu;Arke
olog Nursel Kaya; OS[11an Gazi Universitesi Mimarlık Bölümü Arş. Gör. Yüksek Mimar
Hakan Anay ; O.D.T.U. Mimarlık Fak. yüksek lisans öğrencileri,Yüksek rv.ıimar Ayça
Akın, Yüksek Mimar Oya Bakacak, Yüksek Mimar Serpil Uyar; Ankara Universitesi
B.M.YO. Uzman Konservatör Selçuk Şener, Uzman Konservatör Ayşe Gültekin,Uz
man Konservatör Bekir Eskici, ALmanya, Münih Bayerisches National Museum'dan
Konservatöj Janeıla Boriq; O.D.T.U. Mimarlık Fakültesi öğrencileri Çağın Başaran, Bil
ge Nilgün Oz; Ankara Universitesi D.T.C.F. Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 9ğrencileri
Görkem Kökdemir, Ersoy Köse, Duygu Altan, Demet Sabuncuoğlu;Ankara Universite
şi B.M.YO. Hesterasyon Konservasyon Programı öğrencisi Yıldırım Haberal, Murat
Ozdemir; ,O.D.T.U. Fotogrametri Teknisyeni Kemal Gülcen; Taş Ustaları Zeynel Bay
raktar ve ısmail Çelimli.

1998 yılı Magnesia kazısında yapılan çalışmalar şu ana başlıklar altında top/an
maktadır:

1- KAZı ÇALIŞMALARI

a) "Tören Yolu" Kazısı

b) "Propylon" Kazısı

Prot.Dr. Orhan BiNGÖL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Klasik
Arkeoloji Anabilim Dalı 06100 Slhhiye-AnkarafTÜRKiVE
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2- YAPI ELEMANLARINA YÖNELiK RESTORASYON ÇALIŞMALARI

a) Propylon'a ait yapı elemanlarının restorasyonu
b) Artemis tapınağı alınlık bloklarının restorasyonu

3- YAPıLARA YÖNELiK DÜZENLEME ÖN RESTORASYON VE RESTORAS-
YON ÇALIŞMALARI

a) Propylon, batı nef
b) Propylon, doğu cephesi
c) Latrina oturma bloklarının restorasyonlarına ilişkin işlemlerin tamamlanması

d) Latrina, opus sectile dekorasyonu restorasyonu

4- KONSERVASYON ÇALIŞMALARI

Latrina küçük buluntularına ilişkin konservasyon çalışmaları

5- ÇEVRE ARAŞTIRMASI

6- YAYıNLAR, BELGELEME, ESER TESLiMi
a) Yayınlar

b) Plan, çlzim, bilgisayar çalışmaları

c) Eser teslimi

7- DiGER ETKiNLiKLER

1- KAZı ÇALIŞMALARI

a) Tören Yolu KazI51(Resim: 1, 2)
Geçen yıllarda propylonun doğusunda yapılan çalışmalarda yer yer Artemis kut

sal alanının tabanına ulaşılmış, propylon ile Artemis sunağı arasında tören yolu niteli
ğinde bir döşemenin olduğu saptanmış, aradaki organik bağın yeniden kurulması ama
cıyla, bu iki yapı arasındaki alanda kazılar sürdürülmüştü.

1998 yılında burada yapılan kazılarda amaç, önce tören yolunun kapsamını, yan
lardaki bağlantılarını, taban üzerinde geçen yıllarda ortaya çıkarılan yazıtların durumla
rını saptamaya ve iki yapı arasındaki bu bağlantının görselliğini arttırmaya yönelik ol
muştur.

Her iki yapı arasındaki bağlantı geçen yıl çok dar bir alanda gerçekleştirilmişti.

Bu nedenle, Artemis altarının hemen batısında geçen yıl kazılan TY12 açmasının gü
neyinde TY 13 (17 x 4.5 m.) ve TY 14 (17x 6.5 m.) açmalarında, daha sonra bu açma
ların batısında kalan TY15 ve TY 16 (13 x 3,20 m.) açmalarında başlatılan kazılar so
nunda bu alanlarda tabana ulaşılmıştır. Çalışmaların bundan sonraki bölümünde tören
yolunun güney kenarını saptamak amacıyla kazılara TY 17'de devam edilmiş, tabana
ulaşılarak tören yoluna ait bölümler ortaya çıkarılmıştır.

Bu çalışmalar sonunda
a) Tören yolunun, genelde propylon ve Artemis tapınağı arasında ve tüm propy

lan genişliğince uzandığı, fakat sunağa yaklaştıkça mermer döşemenin, yerini bir alt ta
bakadaki traverten bloklara bıraktığı saptanmıştır.

b) Bu çalışmalar sonucunda kazı alanının güney sınırı tören yoluna paralel bir
hale getirilmiştir.
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c) Döşemenin iki yanındaki yazıtlardan yeni örnekler ortaya çıkarılmıştır.

d) Artemis tapınağı ya da sunağına ait olabilecek mermer yongalar ortaya çıka

rılmıştır. Bunların arasında bazı mimarı eleman parçaları saptanmıştır.

e) Küçük buluntu olarak bir kaç sikke, bazı metal parçaları ile çok az sayıda ve
genellikle geç dönemlere ait döküntü ve karışık seramik sayılabilir.

TY17 açmasının doğusunda, altarın güneybatısındaki GBA açmasında çalışma

lara devam edilmiştir. Bu açmada; diğer açmalara paralelolarak traverten döşemenin

devam ettiği gözlenmiştir. Bu açmada yapılan çalışmalarda altara ait bir adet giriandiı

friz-arşitrav bloğu ile Artemis tapınağına ait olduğu düşünülen 1 adet sütun tamburu,
hangi yapıya ait olduğu saptanamayan bir adet silme parçası, bir adet niteliği anIaşıla
mayan mimarı blok ve traverterı bloklar ortaya çıkartılmıştır. Fakat sezon sonu olduğu
için, bu blokların envanterlenmesi ve çizimlerinin yapılması gelecek kazı sezonuna bı

rakılmıştır.

b) "Propylon" Kazısı (Resim: 3, 4)
Propy/on, batı nef kazılarında nefin batı yarısında 20,40 x 10,50 m. lik bir alanda

çalışılmıştır. Artemision'u çevreleyen tel örgü, açmanın batıya doğru daha fazla geniş

letilmesini engellemiş, bu nedenle açma sınırını, yapının batı sütun sırasının stylobatı

nın hemen arkasında oluşturmak zorunda kalınmıştır. Genelde batı sütun sırasına ait ol
makla birlikte orta sütun sırasına da ait.olabilecek çeşitli mimarı bloklar ortaya çıkarıl

mıştır. Bunlar, on adet farklı boyutlarda lan sütun tamburu, pir adet Dar sütun tamburu,
üç adet fil ayağı parçası, iki adet fil ayağı kaidesi, bir adet lan sütun kaidesi iki parça
ya ayrılmış durumda konsol başlığı ve bir adet Dorik yarım sütun plasterdir. Ayrıca, Bi
zans suru içinde dolgu malzemesi olarak kullanılmış olan, fakat bu surun 100 yıl önce
ki kazılar sırasında yıkılmasıyla ortaya çıkan traverten bloklar yeniden bulunarak, surun
güneydeki uzantısının batısına taşınmıştır. Propylona ait olmayan tüm parçalar kazı ala
nı dışına çıkarılmışlardır. Propy/on batı nef açmasında zemine kadar iniimiş (derinlik:
1,66 m.) ve bu seviyede sadece sütunların stylobatlarının korunduğu görülmüştür.

2- YAP/ ELEMANLAR/NA YÖNELiK RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Magnesia'da restorasyon çalışmaları 26.07.1998 - 27.08.1998 tarihleri arasında

yaklaşık bir ay sürmüştür. Yapı elemanlarının birleştirilmelerine yönelik tüm bu çalışma

larda paslanmaz çelik ve Araldit M ve sertleştirici HY 956 ile aralditin akıcı olmaması

için yoğunlaştırıcı bir madde olan Salotex kullanılmıştır. 1998 yılında yapılan bu çalışma

lar şunlardır:

a) Propy/on'a Ait Yapı E/eman/annm Restorasyonu
Propy/on Doğu Net (Resim: 5)

Propy/onun doğu cephesine ait olan ya da oldukları varsayılan ve geçen yıllarda
restorasyonları yapılamayan mimarı elemanların tümünün birleştirilmeleri 1998 yılında

gerçekleştirilmiştir.

1) PA8a PA8b : 80 cm. uzunluğunda, 20 mm. kalınlığında (26 mm. matkap ucu),
4 adet inox çelik dübel kullanılmıştır.

2) PA14 PA15: 80 cm. uzunluğunda, 20 mm. kalınlığında (26 mm. matkap ucu),
2 adet inox çelik dübel kullanılmıştır.

3) PAL1 GDP4 : 30-35 cm. uzunluğunda, 20 mm. kalınlığında (26 mm. matkap
ucu), 2 adet inox çelik dübel kullanılmıştır.

4) PGP2: Diş sırasındaki 4 adet diş, dübelsiz; araldit ve sertleştirici yardımıyla
yapıştırılmıştır.

~ 5) PA2IPA9: Geçen yıl birleştirilmesi ve tamamlaması yapılmış olan arşitrav blo-
gunun, bu sene sofit kısmı murç, kalem, mucarta gibi aletler yardımıyla işlenmiştir.
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6) ST 2: Tamamlamasıyapılmışolan bu tamburun yivleri ve torus kısmı bu se
ne işlenmiştir.

1998 yılı tamamlama çalışmaları olarak bu yıl sadece ST24' ün tamamla~ası ya
pılrruştrr. Bu tamamlama sırasında 4 adet, 70 cm. uzunlugunda 16 mm. kalınııgında; 2
adet, 105 cm. uzunluğunda 16 mm. kalınlığında ve 4.5 m. uzunluğunda, 8 mm. kalınlı
ğında inox çelik kullanılmıştır. Ayrıca, mozaik ve mozaik tozu ile 1/5 oranında çimento
karıştırılmış, sütunu çevreleyen sacdan bir kalıp içine dökülerek, kurumaya bırakılmış

tır.

Propylon Batı Net
1)PBN4a PBN4b : 44-32 cm. uzunluğunda, 16 mm. kalınlığında (20 mm. mat

kap ucu), 2 adet inox çelik kullanılmıştır.

2)PBN14a PBN14b : 45-46 cm. uzunluğunda, 20 mm. kalınlığında (26 mm. mat
kap ucu), 2 adet inox çelik kullanılmıştır (Resim: 14).

b) Artemis TapmağıAlmlık Bioklerırııtı Restorasyonu (Resim: 6)
1)A- 51 A- 56 : 51-76 cm. uzunluğunda, 20 mm. kalınlığında (26 mm. matkap

ucu) 2 adet inox çelik kullanılmıştır.

2)A- 66 A- 38 : 30-50 cm. uzunluğunda, 16 mm. kalınlığında (20 mm. matkap
ucu) 2 adet inox çelik kullanılmıştır.

3)A- 72 A- 87b : 35 cm. uzunluğunda, 16 mm. kalınlığında (20 mm. matkap ucu)
2 adet inox çelik kullanılmıştır.

4)A-72/A- 87b A- 63 : 63 cm. uzunluğunda, 20 mm. kalınlığında (26 mm. matkap
ucu), 2 adet inox çelik kullanılmıştır.

5)A- 86 A- : 40 cm. uzunluğunda, 16 mm. kalınlığında (20 mm. matkap ucu) 2
adet inox çelik kullanılmıştır.

6)A- 32 A- : 95,5-95-78 cm. uzunluğunda, 20 mm. kalınlığında (26 mm. matkap
ucu), 3 adet inox çelik ile 72 cm. uzunluğunda, 16 mm. kalınlığında (20 mm. matkap
ucu), 1 adet inox çelik kullanılmıştır (Resim: 15).

7)A- 32/A- A- 53/A- 70: 110-100-78-78 cm. uzunluğunda, 20 mm. kalınlığında

(26 mm. matkap ucu ), 4 adet inox çelik ve 30-31 cm. uzunluğunda 16 mm. kalınlığın

da (20 mm. matkap ucu) 2 adet inox çelik kullanılmıştır.

3- YAPıLARA YÖNELiK OÜZENLEME, ÖN RESTORASYON VE RESTORASYON
ÇALIŞMALARI

a) Propylon Batı Net (Resim: 7)
Batı Söke Çimento Sanayii tarafından tahsis edilen vinç yardımıyla, propylonda

"Batı Nef"te bu sene bulunan mimari bloklar kaldırılmış daha sonra da vinç yardımıyla

bu elemanlar elden geldiğince özgün yerlerine yerleştirilerek ilk düzenleme yapılmıştır.

b) Propylon Ooğu Cephesi (Resim: 8)
Propylonun doğusunda, tören yolu üzerinde duran ve propylona ait olan sima ve

geison blokları; tören yolunun dışına (güneye) taşınmıştır. Doğu cephede orta girişin gü
neyindeki kaidenin plinthesinin restorasyon çalışmalarını engelleyecek .derecede eğik

olduğu tespit edilmiş, bunun üzerine plinthe kaldırılarak stylobat yüzeyi temizlenmiş ve
plinthe teraziye alınarak 35 cm. uzunluğunda, 16 mm. kalınlığında (20 mm. matkap
ucu) iki adet inox çelik aracılığıyla stylobata yeniden bağlanmıştır. Daha sonra da tam
buru geçen yıl birleştirilmiş ve tamamlanmış olan ve kaidenin üst torusuyla tek bir blok
tan oluşan alt sütun tamburu yerine yerleştirilmiştir. Propylon doğu nefte yapılan diğer

bir çalışma ise üçüncü sütun kaidesinin üzerine bir adet sütun tamburu (ST1) oturtul
masıdır. Bu çalışmalar sonucu hem yapının doğu cephesi daha görünür bir hale getiril-
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miş, hem de geçici olarak yerleştirilen sütun tamburlarıyla yapının dikey hatlarının da
vurgulanması sağlanmıştır.

Propylon doğu alınlığa ait bloklar, propylonun güneyindeki sur duvarının doğusu
na taşınmıştır. Burada AL1 ve GDP4 birleştirilmiş;daha sonra AL5 bu blokların üzerine,
X13 ise bu blokların arkasına konularak kalkan bezemeli alınlığın büyük bir bölümü
oluşturuımuştur. Daha sonra ise alınlığa ait diğer bloklar ( GDP3, AL?, AL4, AL 10, AL3,
AL11, AL9, AL6 ) doğu - batı yönünde, olası yerlerine konularak alınlığın görselolarak
da oluşturulmasına çalışılmıştır.

c) Latrina Oturma Bloklannın Restorasyonlanna ilişkin işlemlerin Tamamlanması
(Resim: 9)
Geçen yıllarda imitasyonu yapılmış olan latrinanın kuzey duvarı önündeki oturma

blokları üzerine, 1998 yılında, yerleri olasılıklara dayanarak belirlenen 18 kubur deliğin

den üçü tüm olarak açılmış (doğudan, çeşme yönünden 3. ve 4.), geri kalanlar ise, bir
fikir vermelerini sağlamak amacıyla, sadece hafif bir çukur haline getirilmiştir. Böylece
yapının latrina olarak algılanmasına katkı sağlamış olmaktadır.

d) Latrina, "Opus Sectile" Dekorasyonu Restorasyonu (Resim: 10)
Geçmiş yıllarda ortaya çıkarılmış olan latrinanın duvarlarında yer aldığı saptanan

opus sectile dekorasyonu restorasyonunu tamamlamak amacıylaAnkara Universitesi
Başkent Meslek Okulu uzmanlarınca yapılan çalışmalar 1998 yılında sona ermiştir. Ola
sı opus sectile kompozisyonu tekrar hazırlanarak, Eurolom (cam elyaf ve alüminyum
petekten oluşan levha) adı verilen bir pano üzerine; yapay bir harçla parçaların arka
yüzleri tesviye edilerek, Araldit M yoğunlaştırıcı ve kuartz kumu yardımıyla yapıştırılmış

tır. Pano üzerinde hazırlanan bu kompozisyon, daha sonra latrinadaki özgün yeri ola
rak düşünülen bölüme geçici olarak taşınarak, sergileme aşamasına getirilmiştir. Bu
pano sadece yaz aylarında sergilenmekte, kış aylarında depoda korunmaktadır.

4- KONSERVASYON ÇALIŞMALARI

Latrina küçük buluntularına ilişkin konservasyon çalışmaları konservatörler Işık

Bingöl, Ayşe Gültekin ve Janelle Borig tarafından sürdürülmüş; seramik, cam, metal
buluntular üzerinde çalışılmıştır.

5- ÇEVRE ARAŞTIRMASI

1998 yılında Doç. Dr. Ünsal Yalçın'ın yönetiminde çevre araştırması yapılmıştır.
Magnesia'daki yapılarda kullanılan mermerlerin getirilmiş oldukları ocakları saptamak
amacıyla yapılan bu araştırmalar çok başarılı geçmiştir. Çalışmalar önümüzdeki yıl da
sürdürülecektir.

6- YA YINLAR, BELGELEME, ESER TESLiMi
a) Yayınlar

15 yıldan bu yana kazılarını sürdürmekte olduğumuz Magnesia antik kentine ait
en kapsamlı ikinci yayını, ilk yayından (C. Humann. Magnesia am Maander-1904) 94
yıl sonra gerçekleştirmenin onurunu ve mutluluğunu taşımaktayız. Teşekkür etmekle
onur duyduğumuzAydın Vqliliği'nin baskı masrafını üstlendiği bu yayın, üç dilde, üç ay
rı kitap halindedir (Türkçe, Ingilizce, Almanca) ve her biri 108 sayfa, 149 renkli ve siyah
beyaz fotoğraf, çizim ve plandan oluşmaktadır. Kitabın "Menderes Magnesiası" adlı
Türkçe nüshası Genel Müdürlük Kitaplığı'na teslim edilmiştir.

b) Plan, Çizını Bilgisayar Çalışmalan

THEATRON YAPıSıNıN BELGELENMESi
Maqrıesia kentine ait theatron yaprsırun belgelenmesi işinde 3 kişi görevaldı (Ke

mal Gulcen, Hakan Anay, Çagın Başaran). Olçüm ve belgeleme teodolit ve fotogramet-
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rik kameralar yardımı ile yapıldı. Plan çizimlerinin yapılabllmesl için 177 adet teodolit
noktası alındı. Bu amaçla 12 tane poligon noktası belirlendi. Olçümler ve çekimler bir
gün içinde tamamlandı. Teodolit noktaları, Kemal Gülcen tarafından hesaplanarak Au
tocad formatına çevrildi. Bu noktalar çizimler sırasında oluşturulan noktaların belirtildi
ği eskiz yardımı ile asıl belgelemeye taban teşkil edecek şekilde bir ön çizime çevrildi
(Bkz. Menderes Magnesiasl1998, No.105).

PROPYLON YAPıSıNıN çiziMiNiN AUTOCAD FORMATıNA

DÖNÜŞTÜRÜLMESi

Propylon yapısının restitüsyonunda ve daha sonraki eklemelerde ve değişiklik

lerde kullanılmak üzere mevcut çizim Autocad formatına çevrildi (Bkz. Menderes Mag
nesiası 1998, No. 60). Scanner'dan raster image formatında bilgisayara aktarılan çizim
daha sonra vektör formatına çevrilmiştir.

ARTEMis TAPINAGININ ALıNLIK BLOKLARININ AUTOCAD FORMATıNA

DÖNÜŞTÜRÜLMESi

Artemis tapınağı restitüsyonunda ve daha sonraki eklemelerde ve değişiklikler

de kullanmak üzere mevcut parça çizimleri Autocad formatına çevrildi. Bu işlemde bir
önceki işlemden farklı bir yol izlenerek digitizer kullanıldı. Bu sistemde çizimler herhan
gi bir çevrime gerek kalmadan doğrudan vektörel olarak bilgisayar ortamına aktarıldı

lar.

ÇARŞı BAZiLiKASI PLANıNıNAUTOCAD FORMATıNA ÇEVRiLMESi
Mevcut vaziyet planında eksik olan bazilikanın planı, Autocad formatına çevrildi.

Bu işlemde çizim scanner yardımı ile raster image olarak bilgisayara aktarıldı. Daha
sonra bu çizim vektöre çevrildi (Bkz. Menderes Magnesiası 1998, No.90).

KENT VAZiYET PLANıNıN GÜNCELLEŞTiRiLMESi

Vaziyet planı yayına hazır hale getirildi. Bu dosyada katmanlar halinde yer alan
birçok bilgi süzülerek sadece gerekli olanları ile bir yeni dosya oluşturuldu. Muhtemel
yol sistemi çizime eklendi (Bkn. Menderes Magnesiası 1998, No.24, 126).

LATRiNANIN 3 BOYUTLU MODELiNiN BiLGiSAYAR ORTAMINDA OLUŞTU
RULMASı

Opus sectile panolarının oluşturulması: Yapı zemininde dağınık olarak bulunan
ve daha sonra Musa Kadıoğlu tarafından yüksek lisans tezi olarak ele alınan, ancak
hiçbiri tamam olmayan opus sectile panoların parçaları bilgisayar ortamına aktarıldı.

Burada panolar tamamlandı. Ayrıca çeşitli başka parçalar da bilgisayar ortamına geçi
rilerek tamamlandı ya da elden geçirildi.

Yapının 3 boyutlu modelinin oluşturulması: Bu amaçla hem mevcut çizimler kul
lanıldı bem de yeni ölçüm ve çizimler yapıldı. Yeni ölçüm ve çizimlerde Emre Madran,
Nimet Ozgönül, Hakan Anay, Bilge Nilgün Az ve Serpil Uyar görevaldılar. Autocad R14
ortamında yapının 3 boyutlu modeli oluşturuldu. Bu, 1/1 ölçeğinde ve tüm detayları ile
yapılmaya çalışıldı.

Yapının render edilmiş görüntülerinin oluşturulması: Hazırlanan model 3dsmax
ortamına aktarıldı. Gerekli malzeme kaplamaları ve uygun kamera, ışık ayarları yapıldı.
Bu ortamda çeşitli "render image'ler elde edildi (Bkz. Menderes Magnesiası 1998,
NO.81 ).
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çestrıı ÖLÇÜM VE BELGELEME iŞLERi

Kazı süresince çeşitli ölçüm ve belgeleme işleri de yapıldı. Yeni kazılan yerlerin
in situ belgelenmesi işleri yapıldı. Ayrıca belgelendikten sonra yerlerine taşınan parça
ların belgelenmesi ve envanteri yapıldı.

c: Eser Teslimi
1998 yılında Aydın Arkeoloji Müzesi'ne 20 adet etütlük nitelikte bronz sikke tes

lim edilmiştir.

6- DiGER ETKiNLiKLER
Bu kapsam altında Tekin Köy çocuklarına yönelik olarak Magnesia'da üç yıldan

beri yapmakta olduğumuz Işık Bingöl tarafından organize edilip yürütülen "çocuk şen

liği" yer almaktadır. "Magnesia Çocuk Şenliği ve Cemal Bingöl Çocuk Resim Yarışma

sı" adı altındaki etkinliklerde, bu yıl da çocuklara kazı alanı gezdirilmiş, antik giysiler
içindeki ekip üyeleri çocuklara antik yaşamdan bir kesit aktararak o dönemde tuvalet
kullanımına ilişkin bilgi vermişlerdir. Şenliğin yarışma bölümünde çocuklardan Magne
sia'ya ilişkin resim yapmaları istenmiş, yarışma sonunda yapılan bir törenle tüm çocuk
lara değişik ödüller verilmiştir.
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Resim 1: Tören yolu kazısı, 1998 sonu tüm propylon genişliğincealtara kadar uzanan tören cad
desi (tören alanı?)

Resim 2: Tören yolunun mermerle kaplanmış batı bölümü
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Resim 3: Batı net kazısı (güneyden)

Resim 4: Batı net kazısı, (güneyden) propylona ait eleman
ların bulunuş durumu
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Resim 5: Batı nete ait til ayağının iki parçasının birleştirilmesi

Resim 6: Artemis tapınağı alınlığınaait bir blokun parçalarının birleştirilmesi
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Resim 7: Batı nefin, bulunan elemanlarının geçici olarak üst üste konulmasından sonraki
görünüm (kuzeyden)

Resim 8: Doğu cephenin 1998 yılındaki görünümü
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Resim 9: Latrina oturma bloklarının restorasyon sonrası görünümü (1998)

Resim 10: Duvar dekoras
yonu (opus see
tile) panosu
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PERGAMON 1998 YILI KAZı RAPORU

Wolfgang RADT*

Z YAPıSıNıN BATıSı ve KUZEYBATISINDAKi KAZıLAR
Z yapısının batı ucunda, yani maske mozaikli mekanın dikdörtgen nişinin dış ta

rafında, bir kontrol kazısı yapıldı. Kazı, Z yapısıyla herhangi bir biçimde ilişkisi olabile
cek tüm mevcut duvar kalıntılarının araştırıldığından emin olmak ve bu yapının restoras
yonunu gerçekleştirmek için yeniden örülen batı duvarının 15 m. batısına kadar geniş

letildi.

Maske Mozaikli Mekamn Nişi (Resim: 1-3)
Kazı sırasında maske mozaikli mekanın dikdörtgen nişinin önceleri, dış tarafı ba

tı yönünde 5 m. çıkma yapan ve hiç de küçük olmayan bir mekan olduğu ortaya çıktı.

Planda Podestolarak işaretlenen Hellenistik duvar kuşağı bu yılki kazıda önce oldukça
kaba, sadece üst kısmının cephesi işlenmiş taşlardan örüldüğü bir geç dönem yapısı gi
bi göründü. Aynı duvar kuşağının batı tarafından kayaya kadar kazılması, en alt sırası

nın özenli olarak ve büyük nişli mekanın Hellenistik kuzey ve güney duvarına belirgin
şekilde bağlanarak inşa edildiğini gösterdi. Batıda Hellenistik kaide duvarının arkasın

da kaba, işlenmemiş kırma taşlardan oluşan bir dolgu bulunuyordu. Dolgu "Podest" ya
zılı Hellenistik duvarın korunan yüksekliği kadardı. Buradan, kalın duvarın nişli mekan
la aynı zamanda inşa edildiği ve bu duvarın aynı inşaat döneminde ayrıca kaba taşlar

dan oluşan bir dolgu ile örüldüğü sonucu çıkıyor. Planda "Podest" ve "Füllung" sözcük
leri ile belirtilmiş tüm bu taş kitlesi belki bir kült heykeline, hatta bir heykel grubuna ka
ide görevi görüyordu. Kaidenin ("Podest" ve "Füllung") iç malzemesi orthostanarla bel
ki de üstünü örten mermer bir tabaka ile örtülmüş olabilir, örneğin Hera tapınağının eel
lasında karşılaştığımız gibi. Hellenistik nişli mekanda bir zamanlar büyük bir kült heyke
li kaidesinin bulunma olasılığı Z Yapısının yorumlanmasında yeni sorunlar getiriyor. Bu
nunla birlikte Z Yapısının kült işlevi taşıyan resmi bir yapı olduğu kesindir.

Nişin batıdaki duvarının üst bölümü Roma Döneminde bozulmuş. Bu sırada gü
neybatı köşesindeki kesme taşlar çıkarılmış, ancak duvarın güney yarısı küçük taşlarla

onarılmış (planda siyah) (Resim: 2). Onarım, maske mozaikli mekanın aynı mekana
adını veren mozaikle dekore edildiği evrede yapılmış olabilir. Aynı onarım, batı kesi
minin bir çeşmeye dönüştürüldüğü Geç Roma evresine (aşağıya bkz.) tarihlenemez.

Büyük dikdörtgen nişin batıya doğru çıkma yapan bölümünün hangi nedenle kul
lanım dışı bırakıldığı saptanamadı. Bunun nedeni deprem olabilir. Korunagelen mozaik
lerin de tarihlendiği Roma Döneminin büyük çaplı tadilatıda nişin kısaltılmasının nede
ni olabilir. Sebebi her ne olursa olsun, Roma Dönemi maske mozaikli mekana ait olan
ve kerpiç tuğla duvarıyla kapatılan nişin büyük oranda küçültüldüğü kesindir (planda si
yah).

Son kazı sonuçlarına göre, bir Roma duvarının (planda "Podest" yazısı üzerinde)
maske mozaiği evresinin, kerpiç tuğla nişinin de yerleştirildiği zamanda dış duvarı oluş-
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turduğu düşüncesine ulaşılabilir. Bu sırada eski Hellenistik nişli mekanın batı ucunun
hafifçe bozulduğu düşünülebilir (Resim: 3). Dış duvarın en alt bölümü yamandığı için
üst bölümü bütünüyle tahrip olmuş olabilir.

Z YAPıSıNıN MASKE MOZAiKLi MEKANıNINBATıSı iLE KUZEYBATISINDAKi
ROMA SU TESisLERi
Maske mozaikli mekanın batısındaki niş kesimi kazılırken kuzeydeki kayalık ya

macın hemen önüne çekilmiş, üzerinde dar ancak yüksek bir çeşme nişinin yer aldığı

bir Roma duvarı açığa çıkarıldı (Resim: 3). Nişin korunmuş üst kenarına kuzeyden ge
len bir toprak boru şebekesi açılıyor. Mekandan ve eski genişliğinden doğudaki yan du
varından başka hiçbir şey kalmamış. O zaman nişli mekanın Roma Dönemi batı duva
rı, aynı zamanda su tesisatlı mekanın doğu duvarı olarak kullanılmıştı. Bu amaçla du
var kuzeye doğru uzatıldı. Uzantı Hellenistik nişli mekanın kuzey duvarının alçak kalın

tıları üzerinden geçiyordu.
Çeşme nişinin kazılmasından sonra bu çeşmenin suyunu nereden ve nasıl aldı

ğı sorusu ortaya çıktı. Bu soruyu yanıtlamak amacıyla kısmen henüz kazılmamış, kuze
ye doğru dikleşen arazide kontrol kazıları yaptık. Daha önce teşhis edilen bir sarnıcın

(Z) kuzeybatısında yıkıntı halinde bir Roma su havuzu bulundu (Resim: 1). Havuz, et
rafını duvarların çevirdiği düzlenmiş bir kaya zemininden oluşuyordu ve orijinal boyut
ları yaklaşık 3 x 4 m. idi. Havuzdan çıkan bir toprak boru şebekesi sözü edilen ve da
ha aşağıdaki kaya sarnıcına (Z) gidiyordu. Bu sarnıç fazla suyu akıtan ara havuz ola
rak kullanılıyordu.

Su tesisatının tarihlenmesinde ne havuzdan ve ne de sarnıçtan kesin ipuçları el
de edilemedi. Tarih veren keramik ve sikke bulunamadı. Su teknesindeki caementici
um eklenti genelolarak Roma imparatorluk Dönemine, yaklaşık 2. veya 3. yüzyıla işa
ret ediyor.

KORUYUCU YAPıDAKi ÇALIŞMALAR

Z yapısının antik duvarları üzerindeki koruyucu yapıda epeyce ilerleme kaydedil
di. Gelecek yıl da yine bu yılki kadar çok duvar işleri yapılmak zorundadır (Resim: 4).

Traianeum eski şantiyesinde büyük ve sağlamca monte edilmiş jeneratör bura
dan sökülerek, Z yapısının kuzeybatısındaki mekanda kuruldu. Mekan geçici bir ondü
le saç çatı ile kapatıldı ve bir de çelik kapı takıldı. Mekan böylece depo ve atölye olarak
kullanılabiidi. Artık her zaman kullanılabilen elektrik, şantiyede birçok bakımdan gerek
li idi.

Dış tarafları bütünüyle elle işlenmiş üç beton ve bir de taş lento konuldu. 7,5 met
reden daha uzun, serbest taşıyıcı beton kirişin Silen mozaikli mekanın cephesine yer
leştirilmesi (Resim: 5) çok önemliydi. Kiriş alt kenarıyla Silen mozaikli mekana açılan

eşiğin yaklaşık 3,5 m. üzerinde duruyor. Boyalı sıva kaplı iki Roma payesinin mevcut
parçaları bu kirişin altına yerleştirilecek. Kiriş, şantiye çalışmalarının bitirilmesinden ön
ce kalıplarından çıkarılarak dış tarafları elle işlendi. Böylece lentolar gibi kirişin yüzeyi
de duvarlarda kullanılan doğal andezite çok benzeyen bir görünüm aldı.

Geçen yıl da yapıldığı gibi merdivenin büyük iki basamağı ile ziyaretçi giriş yeri
nin eşiği yapıldı. Eşikle merdivenlerden biri yerlerine kondu.

. Maske mozaikli mekanın kuzey duvarıdış tarafı taş, iç tarafı ise tuğla olarak mo-
zaık seviyesinden 4,7 m. yukarı yükseltildi. Iç tarafı düzgün tuğlalarla örülen duvara
(Resim: 5, 6) daha sonra antik duvarın restorasyon uygulanan stuko bezemeleri konu
lacaktır. Beş beyaz pilaster ile aralardaki kırmızı simetrik kesme taşlar ve sarı renkli
alanlardan oluşan duvarların meydana getirdiği bu 1. Pompeii stili stuko bezemeler Ro
ma Döneminde korunduğu biçimiyle parça parça duvara uygulanacaktır.

Şantiyede dışarıdan görülmeyen, ancak hiç durmaksızın çalışılarak çok sayıda
çelik parça yerel bir döküm işletmesi tarafından çatının taşıyıcı konstrüksiyonu ile yapı-
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nın kapatılması ve aydınlatılması için öngörülmüş duvar lamelleri teknik çizimlerine gö
re yapılarak eskiden vincin durduğu yerde toplandı (Resim: 7). Burada bu parçalar özel
bir koruyucu boya ile boyandı.

Mimari çizimlerin, özellikle de çelik parçaların çizimlerine devam edildi.

SOKAK SONDAJLARI
Philetairos Dönemi kentindeki Hellenistik cadde planının araştırılmasına yönelik

sokak sondajlarına devam edildi. Geçen yıldan bu yana özellikle iki soru yanıtsız kal
mıştı.

Birbirine paralelolarak yamaç yukarısına doğru uzanan ve atık su kanalları ile
donatılmış "X" (khi) ve "E" (epsilon) sokakları arasında bir bağlantı var mıydı? Şimdiye

kadar bilinmeyen yatay sokaklar nasıl uzanıyordu?

Bu soruların aydınlatılması için arazide toplam 10 sondaj yapıldı. "X-E" sokağın

da aranan sokak kanalına her defasında rastlandı. 8/97 f sondajının kuzey ucunda bek
lenen sonuç elde edildi. Burada sokak kanalının X bölümünden E bölümüne doğru kıv

rıldığı açık bir biçimde saptandı. Hellenistik kenar yerleşmesinin sınırı burada sokağın

doğrultusuna uygun olarak dönemeç yapıyordu ve aynı zamanda kanal da yine bura
da kıvrılıyor ve devam ediyordu. Böylece, bu sokağın yaklaşık olarak orta kesiminde
özellikle belirginleştiriimiş bir sapma yaparak devam ettiği anlaşılıyor. Sondajlarda ka
rakteristik E harfini taşıyan başka kesme taşlar bulundu.

X'in E'ye açıldığı ve yeni ortaya çıkarılan yerin hemen aşağısında daha önceki
yıllarda bulunan çok büyük havuzun ne amaçla kullanıldığı ve ne zaman inşa edildiği

hala bilinmiyor.
Diğer bütün sondajlar, atık su kanalı bulunmayan ve aşağı yukarı yamaca para

lel giden ara sokakların son derece zor olan aranması amacıyla yapıldı. Geniş arazide
ki kenar yapılaşmasını ortaya çıkarmadan bir ara sokağı tanımak çok zor ve bazen de
imkansızdır. Dar sondaj kesiti buna karşılık örneğin, bir sokağa veya bir avluya da ait
olabilecek bir yürüyüş alanı gibi görünen düzeltilmiş kayadan oluşan bir yola rastlaya
bilir. Yamaç aşağı inen atık su kanallı sokakların izlenmesi sırasında karşılaşılan tüm
belirsizlikler göz önüne alındığında ara sokaklardan bu kazı sezonunda elde edilen so
nuçlar yine de iyi olarak nitelendirilebilir. Hemen hemen tüm sondajlardan elde edilen
sonuç şudur: Burada bir yan sokak eskiden bulunuyor olabilir, ancak küçük sondajlar
la böyle bir sokağın varlığı kanıtlanamıyor. Böylece sokak sondajları kazı programına
şimdilik kapanmış gözüyle bakılabilir.

DiGER ÇALIŞMALAR

Stuko Restorasyonu (Resim: 8, 9)
Yine Almanya'dan gelen uzmanlarla ve yerel yardımcı personelle maske moza

ikli mekanın restorasyonu, restorasyon atölyesinde devam etti. Ağırlıklı olarak kırmızı
simetrik stuko blokların içindeki boşluklar özel macunlarla kapatıldı, eskiden kırmızı
kesme taş sırası altında bulunan sarı çerçeveli alanlar için özel bir alet ile yeni alçı kor
nişler (Resim: 9) çekilerek bunlar büyük aralıkların kapatılması amacıyla orijinal levha
lara yerleştirildi.

Pergamon Sunağı

Pergamon Sunağı'nın, yerinde duran tüm mermer mimari parçalarınin çizilmesi
amacıyla yapılan kapanış çalışmasında Gigantomakhia firizinin üst kornişlerinin, stylo
bat fragmanlarının ve galeri tavanıarının kaset fragmanlarının 1:5 oranında çizimleri ya
pıldı. Ayrıca kaide profilleri, orthostatlar, büyük frizin alt profilleri ile birkaç tek parça 1:10
oranında çizildi.
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Küçük Çaplı Restorasyon ve Bakım Çalışmalan

Demeter tapınağı önündeki, 1968 yılında E. Boehringer tarafından restore edilen
ancak bu arada yeniden tahrip olan büyük sunak (Resim: 10), kopan parçaların yapış

tırılması ve üst taş tabakası ile kornişlerin yeniden harçla yerleştirilmesi yoluyla onarıl

dı (Resim: 11). Traianeum önündeki atölye evinin ondüle saç çatısı büyük ölçüde pas
lanmıştı. Bu çatı kırmızı bir antipas ile boyandı. -iki yıl önce Diodoros Pasparos He
roon'unun koruyucu çatısı gibi- Traianeum tonazlarının kasten kırılan demir kapısı ona
rıldı. Traianeum'un restorasyonunun tamamlanması sırasında dikilen ağaçlara yoğun

bir bakım uygulanarak yeni koruma önlemleri alındı.
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PERGAMON BERICHT ÜBER DIE KAMPAGNE 1998

Wolfgang RADT*

GRABUNGEN WESTLlCH UND NORRDWESTLICH VON BAUZ
Am Westende von Bau Z, d.h. an der AuBenseite der rechteckigen Nische des

Maskenmosaikraumes, wurde eine Kontrollgrabung durchgeführt. Die Grabung wurde
bis zu 15 m. weit westlich von der im Rahmen der Restaurierung bereits wieder
hochgemauerten Westwand von Bau Z ausgedehnt, um sicher zu gehen, daB aıle evtl.
noch varhandenen Mauerreste, die in irgendeinem Zusammenhang mit Bau Z stün
den, erfaBt würden.

Nische des Maskenmosaikraumes (Resim: 1, 3)
Bei der Grabung ergab sich, daB die rechteckige Nische des Maskenmosaikra

umes selbst die Form und die GröBe eines nicht kleinen Raumes hatte, der mit seiner
AuBenseite 5 m. nach Westen vorsprang. Der hellenistische Mauerriegel, der im Plan
die Aufschrift Podesttragt, erschien bei der diesjahrlqen Ausgrabung zurıachst wie ein
spaterer Einbau aus ziemlich rohen, nur im oberen Bereich an ihrer Vorderseite bear
beiteten Bruchsteinen. Die Ausgrabung dieses Mauerzuges an seiner Westseite bis
auf den Fels hat aber ergeben, daB seine unterste Schicht gut und deutlich einbindend
in die hellenistischen Nord- und Südmauern des groBen Nischenraumes gebaut ist.
Westlich hinter der hellenistischen Podestmauer befand sich eine Füllung aus groben,
unbearbeiteten Bruchsteinen, die so hach anstand, wie die hellenistische Mauer mit
der Bezeichnung 'Podest' selbst erhalten war. Daraus ergibt sich der SchluB, daB man
die starke Mauer in einem Zuge mit dem Nischenraum errichtet und sie auBerdem in
demselben Bauvorgang mit einer Packung aus groben Bruchsteinen hinterfüllt hat.
Diese gesamte Steinmasse, die im Plan durch die Worte 'Podest' und 'Füllung'
gekennzeichnet ist, bildete den Unterbau vermutlich für eine Kultstatue, vielleicht sogar
für eine Statuengruppe. Die Kernmasse des Unterbaus ('Podest' und 'Füllung') dürfte
mit Orthastaten und mit einer Abdeckschicht, vielleicht aus Marmor, verkleidet gewe
sen sein, wie wir dies z.B. aus der Cella des Heratempels kennen. Die
Wahrscheinlichkeit des einstigen Vorhandenseins einer groBen Kultbildbasis in dem
hellenistischen Nischenraum bietet neue Probleme für die Deutung von Bau Z. DaB es
sich um ein öffentliches Gebaude mit kultischer Funktion gehandelt hat, scheint aber
nunmehr sicher.

Die westliche AbschluBmauer der Nische erlitt in römischer Zeit eine Störung,
bei der die Quadern der Südwestecke herausgerissen, die Mauer aber in ihrer
südlichen Halfte mit kleineren Steinen repariert wurde (schwarz im Plan) (Resim: 2).
Die Reparatur dürfte in die Phase der Ausstattung des Maskenmosaikraums mit dem
namengebenden Mosaik gehören. Der spaten römischen Phase mit dem Umbau des
Westbereichs zu einem Laufbrunnen (s.u.) kann die Reparatur nicht angehören.

Es war nicht festzustellen, welchem Ereignis die Tatsache zuzuschreiben ist,
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daB der weit nach Westen vorspringende Teil der groBen Rechtecknische auBer
Gebrauch gesetzt wurde. Möglicherweise handelte es sich um ein Erdbeben. Möglich
ist aber auch, daB die groBe Umgestaltung der römischen Zeit, der auch die erhalte
nen Masaiken zu verdanken sind, die Verkürzung der Nische bedingt hat. Zu dem
römischen Maskenmosaik gehörte jedenfalls eine drastische verkürzte Nische, die mit
einer Lehmziegelmauer (schwarz im Plan) abgeschlossen war.

Man möchte nach den neuen Grabungsergebnissen zu dem SchluB kommen,
daB eine römische Mauer (über dem Wort 'Podest' im Plan) die AuBenmauer der
Maskenmosaikphase gebildet hat, als auch die Lehmziegelnische eingebracht wurde.
Es ware dabei das Westende des ehemaligen hellenistischen Nischenraumes flach
abgetragen zu denken (Resim: 3). Da die AuBenmauer in ihrem untersten Bereich
geflickt wurde, dürfte ihr Oberbau ganz zerstört gewesen sein.

Römische Wasseranlagen westlich und nordwestlich des Maskenmosaikraumes
von Bau Z
Bei der Ausgrabung des Nischenbereichs westlich des Maskenmosaikraumes

wurde eine unmittelbar var den nördlichen Felsenhang gesetzte römische Mauer mit
einer schmalen aber hohen Brunnennische freigelegt (Resim: 3). Am oberen erhalte
nen Ende der Nische mündete eine von Norden kommende Tonrohrleitung. Von dem
Raum und seiner einstigen Ausdehnung ist nichts erhalten als die Andeutung seiner
östlichen Seitenmauer. Man hat die römische Westwand des Nischenraumes dann
zugleich als Ostwand des Raumes mit der Wasseranlage benutzt. Zu diesen Zweck
hat man sie nach Norden verlanqert. Die Verlanqerunq ging über die niedrigen Reste
der Nordmauer des hellenistischen Nischenraumes hinweg.

Eine Frage nach der Ausgrabung der Brunnennische war, woher und auf welche
Weise dieser Laufbrunnen mit Wasser gespeist worden ist. Wir haben deshalb im noch
teilweise unausgegrabenen, steil aufwarts gelegenen Gelande nach Norden hin
entsprechende Kontrollgrabungen durchgeführt. Nordwestlich einer bereits früher
identifizierten Zisterne (Z) konnte ein römisches Wasserbecken in Resten aufgefunden
werden (Resim: 1). Das Becken bestand einst aus dem qeqlatteten Felsboden mit
umgebenden Mauern und hatte ursprünglich eine GröBe von rund 3 x 4 m. Aus dem
Becken führte eine Tonrohrleitung in die erwahnte, tleter Iiegende Felszisterne (Z).
Diese Zisterne diente offenbar als Zwischenspeicher mit Iberlauf.

Für die Datierung der Wasseranlage haben sich auch aus den Becken und der
Zisterne keine prazisierenden Hinweise ergeben. Datierende Keramik ader Münzen
wurden nicht gefunden. Ein caementicium-Einbau in dem Wasserbecken weist allge
mein in die römische Kaiserzeit, etwa ins zweite ader dritte Jahrhundert.

Bauarbeiten am Schutzbau
Der Schutzbau über den antiken Mauern von Bau Z machte gute Fortschritte. In

der nachsten Kampagne werden etwa noch einmal so viele Maurerarbeiten notwendig
sein wie in dieser (Resim: 4).

Der groBe, fest installierte Generatar der ehemaligen Trajaneumsbaustelle
wurde dort abgebaut und im nordwestlichsten Raum von Bau Z, wo schon in der
varigen Kampagne ein Fundament dafür aus Beton gegossen worden war, installiert.
Der Raum wurde mit einem vorlaufiqen Wellblechdach und einer Stahltür versehen
und konnte so als Arbeitsdepot und Werkraum genutzt werden. Der nun jederzeit ver
fügbare Strom war auf der Baustelle in vielfacher Weise unentbehrlich.

Es sind nunmehr drei Türstürze aus Kunststein und einer aus Naturstein
aufgelegt, die aıle von Hand überarbeitet wurden. Von besonderer Bedeutung war das
Aufbringen des über 7,5 Meter langen, frei tragenden Sturzbalkens aus Beton an der
Front des Silensmosaikraumes (Resim: 5). Der Sturzbalken befindet sich mit seiner
Unterkante rund 3,5 m. über der Schwelle zum Silensmosaikraum. Die varhandenen
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Teile der beiden römischen stuckierten Pfeiler werden darunter wieder aufgestellt wer
den. Der Sturzbalken konnte noch rechtzeitig var Ende der Baustellenarbeiten wieder
ausgeschalt und von Hand überarbeitet werden, so daB er, wie die Türstürze, ein weit
gehend dem für die Mauern verwendeten Natur-Andesit ahnliches Aussehen seiner
Oberflache hat.

Von einem besonders versierten Steinmetzen wurden, wie schon im Vorjahr,
groBformatige Treppenstufen für zwei Treppen und die Schwelle des Besuchereingan
ges hergestellt. Die Schwelle und eine der Treppen wurden bereits verlegt.

Die Nordmauer des Maskenmosaikraumes wurde auf 4,7 m. über Masaikniveau
hochgeführt, und zwar auf der AuBenseite in Steinmauerwerk und auf der Innenseite
als Ziegelmauer (Resim: 5, 6). Das auf der Innenseite aus Vollziegeln hachgeführte
Mauerwerk salı spater die restauratorisch wiederhergestellte Stuckverkleidung der
Wand aufnehmen. Diese aus fünf weiBen Pilastern und dazwischenliegenden
Wandpartien mit roten Spiegelquadern und gelben Feldern gebildete Stuckverkleidung
des sog. Ersten Pompejanischen Stils salı in ihrer aus römischer Zeit erhaltenen Form
in Einzelteilen wieder an die Wand gebracht werden.

An der Baustelle unsichtbar, aber standig fortschreitend, wurden weiterhin
groBen Mengen von Stahlteilen durch einen örtlichen Schlosserbetrieb nach den
Werkzeichnungen für die Tragkonstruktion des Daches und für die zum VerschluB und
zur Belichtung des Baus vorgesehenen l.arnellenwande hergestellt und in der ehema
ligen Kranhalle eingelagert (Resim: 7). Dort wurden sie mit einer speziellen Schutz
farbe gestrichen.

Die Herstellung von Werkzeichnungen für die Bauarbeiten, var allem für die
Stahlteile, wurde kontinuierlich fortgeführt.

GA SSENSONDAGEN
Die Gassensondagen zur Erforschung des hellenistischen StraBensystems im

philetairischen Stadtgebiet wurden fortgesetzt. Vom Varjahr her waren var allem zwei
Fragen offengeblieben:

Gab es eine Verbindung der parallel zueinander versetzt hanqabwarts führen
den und mit Abwasserkanalen versehenen Gassenstrecken 'X' (Chi) und 'E' (Epsllon)
miteinander? Wie waren die bisher noch nicht bekannten Horizantalgassen geführt?

Zur Klarunq dieser Fragen wurden insgesamt 10 Sondagen im Gelande
angelegt. Der in der Gasse "X-E" gesuchte Gassenkanal konnte immer wieder erfaBt
werden. Der entscheidende Durchbruch gelang am Nordende von Sondage 8/97 f., wo
das Umbiegen des Gassenkanals aus dem Abschnitt X in den Abschnitt E eindeutig
festgestellt werden konnte. Dort fand sich sowohl die entsprechend kurvig geführte
Begrenzung der hellenistischen Randbebauung, wie auch die Einbiegung und
Fortführung des Kanals. Damit ist klar, daB diese Gasse einen besonders betonten
Versatz etwa in ihrem mittleren Verlauf gehabt hat. Weitere Ouadern mit dem charak
teristischen Buchstaben E fanden sich in den Sondagen.

Wozu das sehr groBe Wasserbecken unmittelbar unterhalb der jetzt gefundenen
Einmündung von X in E diente und wann es erbaut wurde, ist weiterhin unklar.

Aıle übrigen Gassensondagen dienten der überaus schwierigen Suche nach
den etwa hangparallel geführten Ouergassen, die ja keine Abwasserkanale hatten. Es
ist nur sehr schwer und oft gar nicht möglich, eine Ouergasse zu erkennen, ahne die
entsprechende Randbebauung auf gröBerer Hache freizulegen. Der eng begrenzte
Sondageschnitt kann dagegen z.B. auf eine Strecke geglatteten Felsens treffen, die
ganz wie .eine Gehflache aussieht, die aber dennoch genauso gut zu einer Gasse, wie
z.B. zu eınem Hof gehört haben kann. Bedenkt man aıle Unsicherheiten, die bei der
Verfolgung von hanqabwarts führenden Gassen mit Abwasserkanal nicht gegeben
?ind, so kann man die diesjahriqen Ergebnisse an den Ouergassen noch als gut beze
ıchnen. Bei fast alien Sondagen war das Ergebnis, daB das einstige Vorhandensein
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einer Ouergasse dort möglich, aber mit kleinraurnlqen Sondagen nicht zu beweisen ist.
Das Grabungsprogramm der Gassensondagen ist damit vorerst als abgeschlossen
anzusehen.

WE/TERE ARBE/TEN
Stuckrestaurierung (Resim: 8, 9)
Wiederum mit Spezialkraften aus Deutschland und mit örtlichem Hilfspersonal

wurde die Restaurierung der Stuckdekoration aus dem Maskenmosaikraum in der
Restauratorenwerkstatt fortgeführt. Es handelte sich überwiegend um SchlieBung von
Lücken in den roten Spiegelquadern durch Spezialkittungen und um das Ziehen von
neuen Stuckleisten (Resim: 9) für die gelben gerahmten Felder, die einst unter der
Zone der roten Ouader saBen, mit dem Stuckkateurschlitten und deren Anbringung an
den Originaiplatten zur SchlieBung gröBerer Fehlstellen.

Pergamon-A/tar
In einer abschlieBenden Aktion zur Aufnahme aller am Ort verbliebenen mar

mornen Architekturteile des Pergamonaltars wurden im MaBstab 1:5 aufgenommen:
Deckgesimse des Gigantomachiefrieses, Stylobatfragmente und Kassettenfragmente
der Hallendecken. Dazu kamen: Sockelprofile, Orthastaten, FuBprofile des GroBen
Frieses und einige Einzelstücke, im MaBstab 1:10.

K/einere Restaurierungs- und Pflegearbeiten
Der neuerdings wieder beschadiqte groBe Altar var dem Demetertempel (Re

sim: 10), der schon einmal unter E. Boehringer im Jahre 1968 wiederhergestellt wor
den war, wurde durch das Ankleben abgebrochener Teile sowie durch Wiederauflegen
und erneutes Vermörteln von Deckplatten und Gesimsen repariert (Resim: 11). Das
Wellblechdach des Werkstatthauses auf dem Vorfeld des Trajaneums hatte durch Rast
betrachtllch gelitten und wurde mit einem Korrosionsanstrich in einem warmen Rat ver
sehen, wie schon var zwei Jahren das Schutzdach des Heroons für Diodoros Paspa
ros. Eine aufgebrochene Gittertür aus den Trajaneumsgewölben wurde beim Schlos
ser repariert. Die beim AbschluB der Restaurierung des Trajaneums gepflanzten Ba
ume und Straucher wurden einer intensiven Pflege und neuen SchutzmaBnahmen un
terzogen.
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Resim 2: Westende von Bau Z, von Nordosten gesehen
Z yapısının batı ucu, kuzeydoğudan görünüşü

Resim 3: Westende von Bau Z mit Graben der
westlichen Peristasis und römischer
Brunnennische
Z yapısının batı ucu, batı peristasisin
hendeği ve Roma Dönemi çeşme nlşl
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Resim 4: Blick auf Bau Z von der Demeter-Terrasse aus
Z yapısına Demeter terasından bakış

Resim 5: Maskenmosaikraum mit Ziegelmauer für die Anbringung der
Stuckdekoration
Stuko bezemelerin yerleştirileceği tuğla duvar ve maske mozaikli
mekan
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Resim 6: Bau ı, Bauarbeiten
ı yapısı, inşaat çalışmaları

Resim 7: Lamellenteile für die Südseite von Bau ı

ı yapısının güney tarafına ait lamel parçaları
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Resim 8: Restaurierung einer gelben Stuckplatte
Sarı stuko bir levhanın onarımı

Resim 9: Neu hergestellte Profilleisten für
die Rekonstruktion der Stuckwand
Stuko duvarın rekonstrüksiyonu
için yeniden üretilen profilli öğe
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Resim 10: Zerstörungen am Demeter-Altar
Demeter sunağında tahribat

Resim 11: Demeter-Altar nach der Wiederherstellung
Onarımdan sonra Demeter sunağı
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BERICTH DER GRABUNGSKAMPAGNE IN LlMYRA 1998

Jürgen BORCHHARDT*

Die Kampagne dauerte vom 17. August bis zum 26. September 1998.
Der Dank des Grabungsleiters gilt den Archaoloqen: Herrn. Mag. F. Blakolmer,

Herrn Dr. A. Konecny, Frau Dr. Z. Kuban, Frau S. Kucher, Frau S. Lematre, Frau Mag.
B. Marksteiner, Herrn Dr. Th. Marksteiner, Frau Dr. A. Pekridou, Herrn Dr. A. Pülz, Frau
Dr. E. ReuB, Herrn Dr. P. Ruggendorfer, Herrn Mag. L. Schachner, Frau Mag. Ch.
Sokolicek, Frau Mag. J. Vroom, Frau Mag. A. Wetzer; den Byzantinisten: Frau Dr. S.
Möllers, Herrn Prof. Dr. U. Peschlow; dem Sprachwissenschaftler' Prof. Dr. G.
Neumann, dem Epigraphiker Prof.Dr. M. Wörrle; dem Numismatiker Herrn Dr. J.
Gorecki; den Architekten und Bauforschern: Herrn Dipl.lng. C. Menz, Frau Dipl.lng. L.
Mühlbauer, Herrn Dipl.lng. K. Schulz; den Anthrapologen Herrn Dr. K. GroBschmidt,
Frau E. GroBschmidt-Thierer; dem Metallurqen S. Şişmanoğlu; dem Geodaten Herrn
S. Atasü; dem Geomorphologen Herrn Dr. E.Oner; den Restauratoren: Frau A. Badde,
Frau E. Hausegger, Herrn M. Ohnesorge; den Graphikern: Frau Dr. B. Borchhardt,
Herrn R. Jurtitsch; dem Modellgestalter Herrn Prof.Dipl.lng. F. Hnizdo sowie dem
Photographen Herrn N. Gail.

Für die gute Zusammenarbeit gilt mein herzlicher Dank den Regierungsvertretern
Herrn Soner Ateşoğulları und Herrn Murat Süslü.

Die Durchführung der Kampagne wurde ermöglicht dank der Genehmigung
durch die Generaldirektion für Bauten und Museen im Kultusministerium in Ankara.

Im Namen aller Mitarbeiter danke ich dem Fonds zur Förderung der wis
senschaftlichen Forschung, Wien, für die graBzügige Unterstützung. Herzileher Dank
gilt auch Herrn Ing. Peter Glass von Spectra Precision Wien für das Uberlassen geo
datischer Gerats.

Die Grabung in Nekropole V
F BLAKOLMER

Die diesjahriqen Grabungsarbeiten in der 2,2 km. östlich von Limyra gelegenen
Nekrapole V konzentrierten sich auf die Freilegung des südöstlich vorgelagerten
Terrassenbereiches sowie des Innenraumes des monumentalen, freistehenden
Grabhauses Nr. 881 (Abb. 1, 2). Das Grabinnere weist einige Besonderheiten auf: Der
Boden ist durchgehend plan abgearbeitet, und die für Iykische Fassadenkammerqrabsr
typische rechtwinklige Ausnehmung im Zentrum fehlt. Die einzige noch erschlieBbare
Grablege befand sich entlang der Ostwand, sie wurde durch eine eingesetzte trape-

Prof.Dr. Jürgen BORCHHARDT, Institut tür Klassische Archaoloqie, Universitat Wien, Franz Klein-Gasse 1, A-119D
WIEN.
s. dazu zusammenfassend F. Blakolmer in: Steine und Wege. Festsehrift im Druek.
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zoidale Holzbohle gebildet. An dieser östlichen Seitenwand war die schadhafte
Felstlache nicht nur mit Kalkmörtel verputzt, sondern dieser weist auch noch Spuren
eines Farbüberzugs auf, der sich heute blauschwarz prasentiert. Der noch in situ
anqetroftene untere Teil des Türsteins besitzt an seinem quadratischen 'Hebelloch'
zwei Osen aus Blei, die wohl ein seitliches Verschieben des Türblockes verhindern
sollten.

Der nun zur Ganze freigelegte Innenraum von Grab 88 laBt konstruktive Details
erkennen, welche deutlich bezeugen, daB der GroBteil des Grabmals aus dem anste
henden Felsen gewonnen wurde, wahrend schadhafte Felspartien an der W-, S- und
O-Seite durch eingeschobene, oftmals schraq geschnittene Quader, T-förmige
Klammern und BleiverguB angestückt wurden, wie dies in der spatklassischen
Architektur Lykiens generell gut bezeugt ist. An Funden barg die bereits geplünderte
Grabkammer neben reichem humanem Knochenmaterial unter anderem Keramik aus
spatklassischer und frühhellenistischer Zeit2, ein polychromes Glasqefafs, eine
Bronzefibel sowie eine Strigilis.

Bei der Freilegung des Vorraumes und des südöstlichen Teiles der Vorterrasse
von Grab 88 wurde nicht nur keramisches Grabinventar, das bei der mehrfachen
Beraubung in der Antike und in jüngerer Zeit hierher geworfen wurde, angetroffen, son
dern etwa auch eine tönerne theriomorphe Lampe oder ein Lampenfüller in Gestalt
eines Delphins sowie das Fragment einer steinernen AusguBschale mit
Rosettendekor. Die zahlreichen Architekturfragmente der vorgeblendeten, ca. 4,79 m.
hohen Fassade, die auf der tiefen Vorterrasse geborgen wurden, erlauben eine
Rekonstruktion in Form eines Iykischen Gebalkes, d.h. mit 'Rundbalkenreihe' und
Faszien, sowie eines bekrönenden Giebels, dessen Tyrnpanonflache schmucklos
biieb.

Dem Restaurator und Steinmetz Marco Ohnesorge gelangen Detailbeobachtungen
zu Baustatik, Arbeitsvorqanqen und bereits im Zuge der Anlage aufkommenden Problemen.
So dürften bereits wahrend der Bauphase von Grab 88 Risse in der Felsstrukturaufgetreten
sein, die zur Anwendung improvisierter Techniken wie dem Anstücken von Bauteilen an
Nord- und Westwand (Abb. 2) geführt haben. Das Studium der Bearbeitungsspuren der
auüeren Seitenwande könnte AufschluB über einen möglichen Abbruch der
Fassadenbearbeitung wahrend der Errichtung dieses Felsgrabes erbringen, das zweifellos
eines der spektakularstensepulkralen Monumente in den Nekropolen Limyras bildet.

Die Grabungen im Bereich der Sondagen 17, 21 und 22 in der Oststadt

P RUGGENDORFER

Die im Zuge der Kampagne 1998 im Bereich der StraBenkreuzung südlich der
Basis mit den Inschriften des Aetios und des Flavius Theodosius (SO 17, 21 und 22)
durchgeführten Nachuntersuchungen dienten zur Vorbereitung der Publikation der
Grabungen in der Oststadts. Die Zeitstellung des Apsidenqebaudes, das sekundar in
die Kreuzung zwischen der Saulenstrafse, Ost-WeststraBe und der nach Norden
Richtung Theater abzweigenden StraBe eingebaut wurde, konnte naher bestimmt wer
den. Es wurde vermutlich im 5. Jh. n. Chr. errichtet und bis in das 7. Jh. n. Chr. genutzt.
Neben den Keramikfunden bestatiqt dies auch eine Kupfermünze aus dem frühen 7.
Jh. n. Chr. Die Münze wurde in der SO 17 im Boden des Apsisraumes, in den Fugen

2 Die Bearbeitung der Fundkeramik aus Nekropole V wird ab dem kommenden Jahr Frau Anastasia Angelinoudi über
nehmen.

3 Zu den Grabungen in der Oststadt zusammenfassend H.S. Alanyalı - A. Pülz - P. Ruggendorfer, ÖJh 66, 1997 Beibl.
374 If.
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der Ziegel- und Kalksteinplatten steckend, gefunden. Obwohl die SO 17 bereits 1993
geöffnet wurde, konnte der Boden des Raumes erst in der diesjahriqen Kampagne aut
grund des günstigen niedrigen Wasserstandes und des massiven Einsatzes von
Pumpen freigelegt werden.

Von dem StraBenzug, der nach Norden Richtung Theater abzweigt, wurde 1996
in der SO 22 der Südstylobat freigelegt, die Breite dieser StraBe und die Lage des
Nordstylobats blieben jedoch unbekannt. Der Nordstylobat konnte nun unter dem
Ziegelboden im Norden des Apsiderıqebaudes nachgewiesen werden (Abb. 3). Er tragt
an seiner Unterkante eine doppelte Faszierung, die in ahrılicher Form schon an der
Saulenstrafse festgestellt werden konnte, und diente teilweise als Auflager für die
aufgehende Architektur im Bereich des Apsidenqebaudes. In der Hinterfüllung des
Ziegelbodens wurde u. a. Keramikmaterial aus frührömischer Zeit geborgen. Die Breite
dieses StraBenzuges kann nunmehr mit 11,13 m. - gemessen von Stylobatkante zu
Stylobatkante - angegeben werden.

Die Grabung westlich var dem sog. Bischofspa/ast (SO 20/3A und SO 20/5)

A. PÜLZ
L. SCHACHNER

Ziel der Kampagne war die vollstandiqe Freilegung des bereits 1996 und
1997 untersuchten Mosaiks (SO 20/3 und SO 20/4) vor der Westwand des sog.
Bischotspalastes-:

Im Norden (SO 20/3A) endet der musivisch dekorierte Boden an einer 0,60 m.
starken Bruchsteinmauer, die an der Nordwestecke des Bischofspalastes ansetzt. Das
opus tesselatum weist auch hier das bereits bekannte geometrische Muster auf.
Nördlich der Mauer schlieBt eine 4,65 m. tiefe, mit Kalksteinplatten gepflasterte
Porticus an. Die Vielzahl der hier geborgenen Tegulafragmente gehört zum her
abgestürzten Dach des Ganges, der die auf das Osttor zulaufende HauptstraBe
flankierte .. Ein groBer, heute gebrochener Quaderblock auf der StraBe kann eventuell
als Kanalabdeckung interpretiert werdens,

Das südliche Ende des Raumes mit Mosaikboden hatte sich bereits im let
zten Jahr (in SO 20/4) abgezeichnet: im Südprofil war noch der Ansatz eines Mosaiks
zu erkennen, dessen Motiv auf ein Halbrund schlieBen lieB6. Im Zuge der Grabung (SO
20/5) wurde eine kleine gesüdete Apsis aus Bruchsteinen mit einem Innenradius von
nur 0,93 m. und einer Mauerstarke van 0,52 m. freigelegt. Ein palychromes Mosaik mit
dem Mativ eines ausgebreiteten Fachers schmückt den Boden der Exedra (Abb. 4).

Da das Mosaik des vorgelagerten Raumes nicht nur auf die Westwand des
Bischofspalastes, sondern ebenso auf die Begrenzungsmauer im Narden und die
Apsis im Süden Rücksicht nimmt, müssen auch diese var der Verlegung des Bodens
errichtet worden sein.

In SO 20/5 konnte ferner der Oststylobat der 1995 angeschnittenen StraBe (SO
20/1 und 2) nachgewiesen werden", der südlich der Apsis als Unterbau einer früh
byzantinischen, 0,50 m starken Bruchsteinmauer diente. Eine östliche Parallelmauer
mit zahlreichen Ziegellagen darf vielleicht als östliche Begrenzung einer 4,50 m. breit
en Porticus angesehen werdens.

4 Vgl. dies., a. O. 378 I. Abb. 22; dies., in: XiX Kazı Sonuçlan Toplentsı II (1998) 11 If. Abb. 10 I., in der Folge wird tur
den KongreBberiehl Kazı Sonuçları Toplantısı die Abkürzung KSTverwendet.

5 Zur SlraBe siehe H.S. Alanyalı - A. Pülz - P. Ruggendorfer, ÖJh 66, 1997 Beibl. 378 mil den Anm. 110 f. GroBe
Ouaderblöeke dienlen im übrigen aueh bei der naeh Süden verlaulenden SıraBe als Abdeekung eines
Abwasserkanals.

6 Vgl. H. S. Alanyalı in: XX KST II (1999) (im Oruek).
7 H. S. Alanyalı - A. Pülz - P. Ruggendorfer in: XVIIi KST /i (1996) 170 I.
8 Das Laulniveau konnle hier aIJerdingswegen des Grundwasserspiegels niehl naehgewiesen werden.
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Den östlichen AbschluB der SO 20/5 bildet eine rnachtiqe, an den Bischotspalast
angesetzte, wuchtige Ouadermauer mit einer 0,90 m. breiten Türe, in deren Offnung
der Ansatz eines Ziegelgewölbes zu erkennen ist. Die Ouaderwand war ursprünglich
mit dünnen, an Eisenstiften befestigten, Marmorplatten verkleidet. Von diesen haben
sich einige in situ erhalten.

Der Survey auf dem Bonda Tepesi
A.KONECNY

B. MARKSTEINER
T. MARKSTEINER

Wahrend der Kampagne 1998 konnte der Field-Survey im Bereich des Banda
Tepesi fortgesetzt werden'', Die Arbeiten waren in erster Linie der Dokumentation der
Ruinen von Dinek-Harabesi gewidmet. Daneben wurden die Gelandeerkundunqen in
noch nicht begangenen Gebieten des Banda-Tepesi fortgesetzt. Die Resultate können
wie folgt zusammengefaBt werden:

Dinek-Harabesi (so der Name der Siedlung auf türkischem Kartenmaterial; im
örtlichen Sprachgebrauch der Bewohner des Bonda-Massivs heiBt der Platz Kara
Tepesi) Iiegt in fast 1000 m. Seehöhe auf einer der höchsten Kuppen des Banda
Tepesi. Eine kleine, das Gipfelplateau einnehmende Befestigung bildet ihren Nukleus.
Sein kompartimentierter, zusammengefügter Charakter weist diesem Kasteli einen
Platz in der inzwischen gut dokumentierten Gruppe der agglutinierenden
Kleinbefestigungen in der Chora von Limyra zu. Keramikfunde und mauerstilistische
Vergleiche lassen es angebracht erscheinen, sein Entstehungsdatum in hellenistisch
er Zeit anzusetzen.

Südlich der Festung erstreckt sich ein Hang bis zu einer Gelandemulde, über
diesen Hang dehnt sich das Ruinenfeld der Siedlung von Dinek-Harabesi aus. Mehrere
Dutzend Hauser, die meisten auf elnraurniqem GrundriB, fügen sich zu einem
unregelmaBigen Siedlungsplan, der sich in erster Linie an den Gelandeqeqebenhelten
orientiert. Das bebaubare Gebiet legte den Bewohnern von Dinek keine
Platzbeschrankungen auf, Baugrund stand wahrend der gesamten Nutzungsperiode in
mehr als ausreichendem MaB zur Verfügung. Als Konsequenz entstand ein Dorf, in
dem die Hauser in einem offenen GrundriBschema über den Südhang des Dinek
Tepesi verteilt lagen. Die Wasserversorgung der Siedlung, die hoch über alien
eventuell varhandenen Ouellhorizonten Iiegt, wurde durch mehrere gewaltige, in den
Fels gebaute, ursprünglich überdachte Zisternen qewahrleistet. Sie waren offenbar so
ausreichend bemessen, daB sie auch den Betrieb eines kleinen, zweiraumiqen
Badehauses ermöglichten.

Südlich des Dorfs liegen am Hang mehrere Dutzend Sarkophage (Abb. 5).
Einige tragen Reliefschmuck, mehrere besitzen eine vorgelagerte Bank, die einen
Andachts- und Totenopferplatz konstituiert. In einem Fall konnte ein kleines
Steinaltarchen gefunden werden. Aıle Sarkophage wurden aus dem lokalen, schnell
verwitternden Kalkstein gefertigt, was die an mehreren von ihnen varhandenen
Grabinschriften schwer lesbar macht.

Zum Inventar von Dinek zahlte, wie auch ir). alien anderen Siedlungen des
Banda-Tepesi üblich, eine betrachtliche Anzahl von Olpressentv. Zwei von ihnen sind
groBteils erhalten. Zwei dem Trapetum-Typ anqenaherte Mahlbecken, eine dislozierte

9 Vgl. A. Koneeny - Th. Marksteiner, XVi KSr ii (1995) 237 I.; dies., xvıı KSr ii (1996) 1461.; dies., XVIII KSr (1997)
173 ll.; dies., XIX KSr ii (1998) 25 ll.; dies., XX KSr (1999) (im Oruek); dies., ÖJh 96, 1997, Beibl. 390 ll.; A. Pülz,
Milteilungen zur christliehen Arehiiologie 1, 1995, 60 ll.

10 Zu Auslormungen, die Ölpressen in Lykien annehmen konnten vgl. A. Diler, Lykia 2, 1995, 83 ll. (dort als Weinpressen
angesproehen) und A. Koneeny, ÖJh 67, 1998, Beibl. 121 ll.
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ryıahltrammel und fünf quadertörmige PreBgewichte belegen die Existenz von weiteren
Olmühlen. Die Pressen und verwandte Einrichtungen beschranken sich in ihrem
Vorkommen nicht auf das Dort, sie gehörten ebenso zum Inventar auBenliegender
Gehöfte, von denen es rund um Dinek mehrere gab. Auffallend ist in diesem
Zusammenhang, daB Dinek in einer Höhe Iiegt, die gemeinhin als Obergrenze für die
erfolgreiche Kultivierung von Oliven gilt 11. Als Anbaugebiet bot sich der Südhang des
Dinek-Tepesi an.

Dinek wurde im Hellenismus gegründet. Der früheste an den Bauten faBbare
Mauerstil ist typisch für diese Epoche 12. Den Nukleus der Siedlung bildete die kleine
Befestigung auf der höchsten Kuppe, südlich davon erstreckte sich die Bebauung den
Hang hinab. Das Dorf scheint noch in der römischen Kaiserzeit floriert zu haben. Die
kleine Therme ist in ihrem Baumuster wie in der angewandten Mauertechnik ein deut
Iiches Anzeichen dafür. Anhand der Mauerstile einiger Hauser laBt sich fortgesetzte
Bautatiqkeit bis in die Spatantike hinein dokumentieren, jedoch fehlt das in anderen
Siedlungen des Bonda-Tepesi für die byzantinische Epoche typische Mauerwerk aus
nur grab zugerichteten Bruchsteinen in Mörtelbettung. Dies indiziert ein AbreiBen der
Siedlunqskontinultat wahrerıd der Spatantike, Das Fehlen eines als Kirche ansprech
baren Bauwerks scheint darauf hinzuweisen, daB Dinek noch vor Einsetzen der
groBflachigen Christianisierung Lykiens, das heiBt im Zuge des 4. nachchristlichen
Jahrhunderts, aufgegeben wurde.

Nördlich des Dinek-Tepesi schneidet ein tiefes, von Finike bergan führendes
GieBbachtal den Bonda-Tepesi vom Massiv des Gülmez-Dai ab. Im Norden dieses
Tals steigt das Bergland zu über 1200 m. Seehöhe an und die Landschaft wechselt
ihren Charakter. Die tieferen Hanqe des Bonda-Tepesi tragen Macchiabewuchs,
wahrend einige Yaylas noch heute zum Getreideanbau genutzt werden. Ab etwa 600
m. Seehöhe beginnt besonders im zentralen und östlichen Bonda-Tepesi ein dichter
Pinienbewuchs, der Dinek Harabesi praktisch vollstandiq zurückerobert hat. In den
Höhenlagen des Gülmez- Dai andert sich die Vegetation. Vereinzelte Büsche und
Baurne in schütterem Grasland sind typisch für eine Almlandschaft. Dieses Terrain war
mit Bestimmtheit nicht dazu geeignet, eine von Landwirtschaft nach mediterranem
Muster lebende Siedlung zu tragen. Sie bildet dadurch eine natürliche Grenze für das
Siedlungsgebiet des Bonda-Tepesi nach Norden zu.

Fragment eines Reiterreliefs
J. BORCHHARDT

Nach den Angaben von Herrn Muzaffer Doğan wurde im Mai 1998 in der osman
ischen Nekrapole nordwestlich der Tekke in Limyra ein Fragment eines Reliefs aus
Kalkstein gefunden, das durch langes Liegen im Wasser stark versintert ist. Das auf
alien Seiten gebrachene Fragment weist eine Höhe von 36,00 cm., eine Breite von
33,00 cm. und eine Tiefe von 24,5 cm. auf (Abb. 6-7).

Von dem Relief ist die rechte Vorderhand, die Bauchkontur und die linke
Hinterhand eines im Schritt nach rechts gehenden Pferdes erhalten geblieben. Vom
Reiter des Pferdes sind nur der rechte Unterschenkel und in Kontur der stark nach
unten weisende FuB erhalten geblieben.
. Der Reitsitz mit nahe an der Vorderhand angedrückten Beinen schlieBt eine klas-

sısche Darstellung aust-und verweist auf frühklassische Reiterbilder wie z. B. den berit
tenen Krieger auf einem Boiotischen Grabrelief in Boston um 480/470 v. Chr.14 . Bei

11
12

13

14

Vgl. zur Thematik RE XVii 2, 2005, s.v. Ölbaum (Sehulten); und A. Koneeny, ÖJh 68, 1999, Beibl. (im Oruek).
Zu Ansatzerı einer auf mauerteehnisehen und -stilistischen Kriterien fuBenden Chronologie von Bauten in der
Iykisehen Chora vgl. Th. Marksteiner, Die befestigte Siedlung von Umyra (1997) 111 If. 165 If.; A. Konecny,
Hellenıstısehe Turmgehöfte in Zentral- und Ostlykien (1997) 71 If.
Zu klassischen Reitern im Relief von den Friesen des Heroons von Limyra vgl. J. Borehhardt, Limyra, Zemuri Taşlan
(1999) Taf. 21. 91.
J. Boardman, Griechische Plastik. Die klassische Zeif3 (1993) 102 Abb. 59.
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archaisehen Reiterdarstellungen der attischen Kunst sitzt der FuB viel höher 15. Dies gilt
auch für die ostgrieehisehe Kunst, wie ein Bliek auf die Reiter vom Südfries des
Siphnier-Sehatzhauses in Delphi beweist16. Noeh die frühklassisehen Pagen hinter
dem Bartiqen im Wagen vom Heroon G von Xanthos um 470/460 v. Chr. halten die weit
vorne angewinkelten Beine mit waagreeht auf Höhe der Bauehkontur gestellten
FüBen17 naeh archaisehen Vorbildem, wie z.B. der Reiter auf dem Iykisehen Relief im
British Museumw oder der Reiter vom Löwengrab von Xanthostv. Die Reithaltung mit
naeh unten hangendem FuB und das Proportionsverhaltnls zwisehen Pferd und Reiter
entspreehen weitgehend dem Relief mit den reitenden Persern von Daskyleionw im
Istanbuler Museum 21. Dazu kommt die Beobaehtung, daB in beiden Reliefs die Pferde
als PaBganger konzipiert sind22. Eine Datierung in frühklassisehe Zeit kann somit
begründet werden.

Dieses beseheidene Relieffragment belegt damit zum ersten Mal in der
Reliefkunst von Limyra eine Epoehe des Strengen Stils, die bislang nur in Xanthos
naehgewiesen werden konnte. Ob das Relief einen freistehenden Grabbau, ein
Heroon als Bestandteil eines Frieses oder aber als slnqulare Reiterdarstellung eine
Grabstele zierte, laBt sieh nieht bestimmen.

15

16

17

18
19
20
21

22

J. Boardman, Gtiectıiscne Plastik. Die archaische Zeil (1981) Abb. 229, 240; W Fuchs, Die Skulptur der Griectıen"
(1993) 426 Abb. 486 zur marmornen Slelenbasis um 550 v. Chr, aus dem Dipylon.
Boardman, a. O. Abb. 212, 3. Vgl. dazu auch die bronzene Reilgruppe aus Lukanien um 550/40 v.Chr. im Brilish
Museum: Fuchs, a. O. 333 Abb. 369.
H. Melzger, Fouil/es de Xanthos II (1963) 49 ff Abb. 14 Taf.XXXIX 1.; P. Coupel-H, Melzger, RA 1969, 225 ff Abb. 2.;
dies., RA 1976, 247 ff. Abb.16.; C. Bruns-Özgan, Lykische Grabreliefs des 5. und 4. Jh. v. Chr. (1987) 20 ff Kat.M4,
Tal.1,4.
E. Akurgal, Die Kurıst Anatoliens (1961) 156 Abb. 107.
J Boardman, Griechische Plastik. Die spatklassischa Zeil (1998) 236 Abb. 208, 3.
P. Bernard, RA 1969, 22 Abb. 5; J. Borchhardl, IstMitt 18, 1968, 201 Tal. 45, 2.
Zur Rekonslruktion des Ireistehenden Monumentes vgl. S. Karagöz, Graeko-Persische Kunstwerke im
Archaologischen Museum von Istanbul (im Druck).
Andere Proportionsverhaltnisse zeigt der im Schritt Reilende au! der grako-persischen Grabstele im Museum von
Bergama: W. Radı, IstMitt 33, 1983, 53 ff. Taf. 6, 1. 7, 1. 8, 2. Dem gleichen Horizonl isı wohl auch die Slele mil dem
Reiler aus Bolu-Gerede im Archaoloqlschen Museum von lstanbul zuzuordnen: S. Karagöz, Anadolu'dan Mezar
Stel/eri (1984) Abb. 2.
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PATARA 1998

Havva iŞKI)N*
Nevzat ÇEVIK

Patara kazıları başkanı Prof. Dr. Fahri Işık'ın bilimsel çalışmalar amacıyla yurt dı

şında bulunması nedeniyle, bu yıl kazılara Doç. Dr. Havva lşkan ve Doç. Dr. Nevzat
Çevik vekalet etmişlerdir. lşkan'ın 15 Temmuz-15 Ağustos, Çevik'in de 15 Ağustos-20

Eylül tarihleri arasında yönettiği kazıların i. döneminde Tepecik nekropolü, ii. dönemin
de de meclis binası, tapınak ve Tepecik yapısı kazıları ve koruma ve temizlik çalışma

ları gerçekleştirilmiştir. Bakanlık temsilciliğini başlangıçta Efes Müzesi'nden Bekir Tu
luk, 02.09.1998'den itibaren de Eskişehir Müzesi'nden Mehmet Katkat yürütmüştür.

Tepecik Nekropolü

Hawa işkan

1989-1993 yılları arasında yapılan kazılara bu sezon da devam edilmiştir. Bu sü
reçte açılan alanın yaklaşık olarak ortalarında 35.00x5.40 m.lik ve 1'den 8'e kadar nu
maralanan toplam sekiz açmada ana kayaya kadar iniimiştir (Resim: 1,2). Açmalar ku
zeyden güneye doğru TN 1-TN 8 olarak adlandırılmıştır.

TN 1-TN 2: Bu açmalar mimarisı ve buluntularıyla ortak bir yapı göstermişlerdir.

L 18 No.lu lahtin batı cephesindeki toprak dolgusu tümüyle kaldırılmıştır. L 18 ve L 19
lahitleri ile birlikte bunların doğusundaki üç mezar podyumunu da içine alan, geniş bir
mezarlık parselinin güney sınırını belirleyen bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Açmada sta
tigrafik verilere ulaşabilmek amacıyla ana kayaya kadar iniimiştir. Yaklaşık 2.5 m.lik bu
sondaj çalışması sonucunda açma alanı içinde üç farklı kullanım zemini ile karşılaşıl

mıştır. Bunlardan ilki, güney toprak kesitinde kül yoğunluğu ile harç ve sıva parçalarının

ele geçtiği -0.50/0.60 m.de kendini göstermektedir. Bu harçlı ve küllü tabakanın

0.20./0.30 m. kadar altında Erken Bizans Dönemine tarihlenen oldukça sağlam durum
da bakraç formlu2 kap ile günlük kullanıma yönelik, kalın cidarlı seramik parçaları ele
geçmiştir. Bu seviyenin altında, -1.05 m.de, özellikle..açmanın batısında oldukça iyi du
rumda korunmuş harçlı bir zemin ile karşılaşılmıştır. Uzerindeki dolgu toprak içinden ele
geçen amphora parçalarına göre zemin Geç Roma Dönemine ait olmalıdır. 1.45 m.de
hem kahverengi hem de küllü toprak içerisinden bol miktarda ele geçen özenle kesil
miş kemikler dinsel ritüeller için yakılan ateş ve kurban törenlerinin kalıntıları olmalıdır.

2.20 m.de ana kayanın biraz üzerinde, sıkıştırılmış kırmızı toprak ile birlikte bir diğer yü-

Doç. Dr. Havva iŞKAN, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Kampüs/AntalyafTÜRKiYE
Doç. Dr. Nevzat csvlx. Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Kampüs/AntalyafTÜRKiYE
Bu dönem kazılarımıza destek veren, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı DÖSiM,
Antalya ii Kültür Müdürlüğü, Antalya Müzesi, Antalya Koruma Kurulu, Antalya Mimarlar Odası, Akdeniz Medeniyetleri
Araştırma Merkezi, Kaş Kaymakamlığı, Ova Belediye Başkanlığı, istanbul Tarihi Anıtları Koruma Vakfı-Monuments

Rescue Funds'a (Verkin Arıoba-Sam Green) ve Gaye Doğanoğlu ile Kamil Oral'a unutulmaz katkılarından dolayı tüm
Patara ekibi adına içtenlikle teşekkür ederiz.
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rüme zemini ile karşılaşılmıştır. Bu zeminin biraz üst kotlarında daha çok Roma Döne
mi kırmızı zeminli seramikler ele geçmiş, açmanın güneybatı köşesinde ise bir define
ait kafatası ve iskelet kemiklerinin yanına bırakılmış cam kase parçaları bulunmuştur.

Bu katmanın hemen altında ise, Geç Hellenistik Dönem terra sigillata türü seramikler
ile, yine bu döneme ait küçük kozrnetik kaplarina ait parçalar ele geçirilmiştir. Ana ka
ya çevresinden toplanan malzeme ise, 1.0. 8.yüzyll - \.0. ô.yüzyıl özelliklerini gösteren
akıtma boyalı, metoplu ya da iç içe çemberli küçük parçalardan oluşan sayıca az bir se
ramik grubudur.

TN 3: TN 2'nin güney duvarı ile TN 4 açmasının kuzey duvarı arasındaki

4.00x2.50 m. genişliğindeki bu açmada da ana kaya seviyesine kadar iniimiştir. Meka
nın güneydoğusunda bulunan ana kaya üzerinde IT ve ~ harflerine rastlanması, kaya
dan blok taş kesilerek kullanıldığını göstermektedir. Bu durum, nekrapolün içerisindeki
podyumlu lahitlerin basamaklarında da gözlemlenen benzer taşçı işaretlerinin varlığı ile
desteklenmektedir. Açma içerisinden gelen seramikler genelolarak değerlendirildiğin

de, malzemelerin ilk grubu geç Roma Dönemine tarihlenen niteliksiz günlük kullanım

kapları ve kırmızı zeminli seramiklerdir. Ikinci grubu oluşturan ve erken dönem sera
miklerine örnek olarak ince cidarlı kırmızı zemin üzerine siyah boyalı küçük bir parça ör
nek olarak gösterilebilir. Ana kaya seviyesinde ele geçen kalın cidarlı açık renk zemin
üzerine kalın kırmızı çizgili seramik parçaları Hellenistik Dönem öncesi olup üçüncü
grubu oluşturmaktadır.

TN 4: Bu alanda 4.10x4.75 m. ölçülerinde ve kireçtaşı bloklarla örülrnüş bir me
zar ortaya çıkarılmıştır (Resim: 3). Yan duvarları kısmen korunmuş olan yapının mima
risi, içinde ve etrafında ele geçen az sayıda malzemeyle, kağıt üzerinde tamamlanabi
lir durumdadır. Doğu yönde in situ durumdaki eşik taşının izlerinden, girişin sürgülü bir
kapı ile sağlandığı bellidir. Giriş yönünde dolgu podyumun başlangıç seviyesinde, kü
çük taşlarla sıkıştırılarak sabitlenmiş bir libasyon künkü ölü kültü ile ilgilidir ve Pata
ra'dan başka örneklerle bilinmektedir. Gömütün batı duvarına bitişik bir başka mekan
tespit edilmiştir. Triclinium düzenindeki mezar odasının içi tümüyle sıva ile kaplıdır. Bu
kline düzenlemesinin ortasında kalan dar alanda hareket çukuru bulunmaktadır. Çukur
zemini plakalarla kaplanmış olup bu alandan ele geçen terra-cotta figürin parçalarına

ve bir adet de sikkeye göre mezar 1.8. 3.yüzylla tarihlendirilmiştir. Yapı açığa çıkarıldık

tan sonra kırık blokları ve bozulan sıvaları onarılmıştır.

TN 5: 5.40x3.30 m. ölçülerindeki mekan, TN 4 mezarının güney bitişiğindedir.

Birbirini farklı açılarla kesen yan duvarlara sahip mekanın zemini moloz taşlarla örülü
olup üzeri 0.08 m. kalınlıkta harç ile sıvanmıştır. Açma, zemin altında ana kaya seviye
sine kadar indirilmiş, terra-cotta parçaların yanı sıra kentin erken dönemine ışık tutan
içiçe çember bezekli seramik parçaları ile karşılaşılmıştır.

TN 6: 2.00x4.00 m. ölçülerinde ve dört tarafı duvarla çevrili olan açma alanında

yaklaşık - 3.00 m. derinlikteki ana kayaya kadar iniimiştir. Duvarlarla ilişkili mekanın ze
mini -1.70/-1.80 m.de karşılaşılmıştır. Zemin üzerinde ele geçen buluntulara göre bu
alan, Geç Roma. Döneminde kullanılmış olmalıdır. Zeminin altında tondosundaki
E RMH8 yazıtıyla 1.8. z.yüzyıua tarihlendirilen seramiklere rastlanmıştır. Mekanı çevre
leyen duvarların temel seviyesi olan - 2.20 m.de, bir başka yürüme zeminiyle daha kar
şılaşılmıştır. Bu seviyeden gri-siyah hamurlu Knidos tipi kandiller ve Hellenistik Dönem
özelliği gösteren kozmetik ya da krem kapları ele geçmiştir. Daha alt kotiarda - 2.85/
3.00 m. arasında siyah glazür üzerine kırmızı ve beyaz bOY9-Iı.. Gnathia seramiği türün
den küçük parçacıklar ile kırmızı figür tekniği ile yapılmış ve 1.0. 400 yıllarını veren 4 ay
rı bodur lekythosa ait parçalar ele geçmiş, bunlardan bir tanesi tümlenerek Antalya Mü
zesi'ne teslim edilmiştir (Resim: 4).

-3.00 m.de açmanın kuzeybatısınadoğru kuzey-çüney doğrultusundadüzenlen
miş, Patara nekropolü için yeni bir mezar tipinin kapağına ait üst blok taşları ile karşı la
şılmıştır. Gömü alanı etrafı düzgün olmayan üst üste iki sıra taşla sınırlandırılmış ve is
kelet ana kaya üzerine ince bir tabaka halinde serilmiş toprak üzerine yatırılmış olarak
bulunmuştur. Gömü yanında bir bronz ayna ile çene kemiğinin altında yoğun korozyo
na uğramış bir sikke ele geçmiştir. Mezar üst yapısı 6 adet düzgün kesilmiş kireçtaşı
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bloğun karşılıklı yerleştirilerek üçgen biçimli bir çatı oluşturacak biçimde kapatılmasıyla

örtülmüştür. Bu örtünün üzerinde kapak derzlerini örtmek amacıyla yer yer korunmuş

kalın bir sıvanın varlığı gözlemlenmiştir.

TN 7: L 20 No.lu lahtin kuzeybatısında 1.70 m. seviyesindeki 7.32x4.52 m. ölçü
lerinde bir ana mekandan oluşur. Duvarların iç yüzleri sıva ile kaplıdır.1.60 m. uzunlu
ğunda ve yaklaşık 0.30 m. yüksekliğe sahip bölme duvarları arasında ikinci odaya ge
çiş sağlayan bir eşik taşı bulunmaktadır. Ilkinden küçük olan bu oda, daha düzgün bir
dikdörtgen yapı göstermektedir. Bölme duvarının yanında işlevi tam olarak belirleneme
yen büyük bir künk bulunmaktadır. Mekanın içinde farklı katlarda iki ayrı zemin belirlen
miştir. Genelolarak buluntular Geç Roma ve Erken Bizans Dönemlerine tarihIenebile
cek günlük kullanıma yönelik keramik kaplardır. Ayrıca yine bu dönem tarihi veren 3
adet sikke de ele geçmiştir. Ikinci odanın kuzeybatı köşesinde ise, küçük bir çocuk is
keleti üzerine yatırıldığı pişmiş toprak ölü yatağı ile birlikte ele geçirilmiştir. Yoğun tuğla

yıkıntısının bulunduğu bu odada, kireç taşından yapılmış olan ve Erken Roma Dönemi
ne tarihlenen "Sandalını Bağlayan Aphrodite" yontucuğu (Resim: 5) ve iskeletin baş

bölgesinde yine Roma Döneminden bir adet altın küpe bulunmuştur. Mekanın işlevi

tam olarak bilinmemekle beraber, özellikle keramik buluntularının ışığında Geç Roma 
Erken Bizans Dönemine tarihlenebilir.

TN 8: 4.80x3.40 m. ölçülerindeki yapı doğu-batı doğruıtuludur. Moloz taşlardan

örülü yapının ortasında 1.95x2.50 m. ölçülerindeki alan, pişmiş toprak plakalarla kapIı

dır. Alanın doğu ve kuzey yönlerini 0.40 m. genişlik ve 0.32 m. derinlikte blok sıraları

çevirir. Blokların ortasından 0.10-0.035 m. genişlikte bir kanal geçer. Bu alanın kuzey,
doğu ve batı kısmını ortalama 0.45 m. genişlikte içi sıvalı bir kanal kuşatır. Kanal, yapı

nın kuzeydoğu köşesinden dışarı açılır ve 0.30 m. genişlikte etrafı bir sıra moloz taş ile
çevrili ve üzeri enine moloz taşlarla kapalı bir kanalolarak devam eder. Kanalın kuzey
batı köşesinde çıkış deliğinin iç kısmında bir sifon tespit edilmiştir. 0.26 m. genişlik ve
0.54 m. yükseklikteki sifon iki parçadan oluşur. Kanal içinden sürüklenerek gelmiş ter
ra-cotta figürin parçaları, bronz toynak, yaka iğneleri, saç tokaları, alta uçları, cam yü
zük taşları ve sikkeler ile ve yapıya özgü olduğu düşünülen sağlam tek kulplu testi cik
ler ele geçmiştir. Yapı özgün bir Erken Bizans Dönemi tuvaletidir.

TN9: Bu yıl sadece 0.50 m. inilen açmanın ortasında bir duvar ortaya çıkarılmış

tır. 1999'da devam edilmek üzere bırakılan açmada 1 Roma sikkesi ele geçmiştir.

2. Meclis Binası

Nevzat çEViK
Max KUNZE

Götz GROSCHE

1996'da kum tepelerinin alınmaya başlamasıyla başlayan çalışmalar, bu yıl yine
güney yönden içeriye girilerek (Resim: 6) ve ön yüzden taş bloklar çekilerek sürdürül
müştür. Bizans Çağında bu yönler tamamen sur duvarına dönüştürüldüğünden dış ta
raf ?Iduğu gibi Bizans Dönemine aittir. Yapının güneybatı köşesinde yapılan kazılar, bu
kesimde bir Bizans kulesinin yükseldiğini göstermektedir. On yüz boyunca da, yapının
gırıntılı çıkıntııı anıtsal cephesi Bizans sur duvarı oluşturmak amacıyla örülmüştür. Tüm
Patara'da olduğu gibi meclis binasının Bizans Dönemindeki sur duvarı amaçlı reorga
n!zasyonuna yönelik yapısallığı da Prof. Dr. Max Kunze tarafından değerlendirilmekte
dır. Prof.Dr.Kunze'ye göre meclis binasındaki Bizans yapılaşması 6.-7. yüzyıllara veril
mektedir.

Sur duvarları aşılıp içeriye girildiğinde Roma Çağı meclis binasının orijinal duvar
larına ulaşılmıştır. Güney yan duvarı boyunca yapının arkasına uzanan bir tam ve bir de
yarım taşıyıcı tonoz belirlenmiştir. Bu kesim giriş çıkışların sağlandığı koridorlardan
oluşmandır (Resim: 6). Yapının mimarı çözümüne ilişkin en önemli bulgulardan biri gü
neydeki giriş tonozunun doğu yan duvarında ortaya çıkarılmıştır. Burada dışa açılan ka-
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pı açıklığı yer alır. Ön planı, cephe yıkıntısı nedeniyle çok az bilinen yapının en azından
bu kesimde ve simetrisindekiyle birlikte en az iki girişli olduğu anlaşılmıştır. Yapıda ge
çen dönem başlattığımız fotogrametrik taş-plan çalışmaları klasik yöntemlerle destekle
nerek sürdürülmüş ve bu dönemki kısmı tamamlanmıştır. Bu çalışmalar Magdeburg
Teknik Yüksek Okulu öğretim üyeleri ve öğrencileriyle birlikte yürütülmüştür. Yapıdaki

çalışmalar özellikle cephenin kuzey kesimi önünde yoğunlaştırılmıştır. Bu kesimde çok
sayıda yazıtiı blok çıkarılmış ve bunlar diğer mimarı bloklarla birlikte daha önce hazırla

nan taş tarlasına taşınmıştır. Bu iş için günlüğü 225 DM'tan kiralanan bir kamyon-vinç
ve bir traktör-kepçe 9 gün çaıışmıştır. Katılımcılar ise 2'si Türk 6 bilimci, 6'sı Türk 11 öğ

renci ve 4 işçidir. Bu programın tüm giderleri Alman üyeler tarafından karşılanmıştır. Or
taya çıkan yazıt bloklarının her biri önemli bilgiler içermektedir. Yazıtlar, Patara'nın "baş

kentiik" yaptığı pek çok kentten, Likya'nın Büyük Meclisi'ne adanmış heykellere ait alt
Iıklar ve dikmelere ilişkindir. Yapıya ait heykellerden biri iki parça halinde, güneybatı kö
şedeki Bizans kulesinde devşirme malzeme olarak bulunmuştur (Resim: 7). Her yeni
yazıt, binanın ve Patara'nın önemini bir kez daha vurgular niteliktedir. Bunların bir kıs

mı yapının cephe düzenlemesinde yer alan mimarı bloklardadır. Ele geçen bloklardan,
iki katlı anıtsal bir cephe oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Yapıdaki çalışmalar gelecek yıl

larda yoğunlaştırılarak sürecektir.

3. Korinth Tapmağı

ŞevketAKTAŞ

Tapınaktaki çalışmalar tamamen korumaya ve restorasyana yönelik başlatılmış

tır. Bunun yanında çalışmaların sonucunda tapınağın tam bilinemeyen ön düzeninin de
belirlenmesi amaçlanmıştır. WMF'un (World Monuments Funds), 100 Most Endange
red Sites 1998-1999' listesine soktuğu Patara'da korumada öncelikli ilk yapı tapınaktır.

Tapınağın anıtsal girişinin ortadan tehlikelice kırılmış lentosunun biran önce onarılması

gerekmektedir. Bu amaçla WMF'un başlattığı ilgiyle, Monuments Rescue Funds'dan
(Sam Green) sağlanan finans desteğiyle bu yıl çalışmalara başlanabilmiştir. Finans
arayışında ve kullanımında, Tarihi Eserleri Koruma Vakfı'nın gayretleri büyük önem ta
şımaktadır. Parasal destek 19.150$'dır. Bu dönem, parasal kaynağın % 15'Iik kısmı,

restorasyona yönelik, işin de % 30'unu tamamlayacak verimlilikte kullanılmıştır. Kalanı

restorasyon aşamasında kullanılacaktır.

Tüm yapının restorasyonu ileriki yıllarda daha büyük bir projeyle gerçekleştirile

cektir. Düşmekte olan kapı lentosunun sağlamlaştırılıp yerine konması ise 1999 sezo
nunda tamamlanacaktır. Tapınak kapısı restorasyon programı iki ana bölümde ele alın

mıştır. Çalışmanın ilk ayağı ulaşımın sağlanmasına yöneliktir. Kentin bu yakasında ilk
kez bir çalışma yapılacağından önceden hazır bir ulaşım yolu bulunmamaktaydı.

1999'da gerçekleştirilecek restorasyon projesinde kullanılacak olan traktör, vinç gibi
araçların tapınağa yaklaşabilmesi ve restorasyon malzemesinin taşınabilmesi amacıy

la ilk etapta bir yololuşturulması zorunluydu. Bu nedenle öncelikli yol seçimi yapıldı.

iç limanın kıyısında bulunan tapınak, kuzey ve doğusu boyunca tamamen batak
Iıkla çevrilidir. Batısı ise Bizans suru içinde ve günümüzde bataklığa dönüşen liman yö
nünde kaldığı için araç yolunun açılması olanaksızdır. Tapınağa ancak güney ya da gü
neydoğusundan ulaşmak olasıdır. Güneyde bulunan pek çok Bizans yapı kalıntıları bu
yönden yaklaşmayı zorlaştrrdığrndan, geriye yol seçeneği olarak sadece güneydoğuda

ki yoğun cangıl içi kalmaktadır. On çalışmalarla saptanan seçenekler içinde en uygun
olarak çizilen qüzerqah şöyledir: Gelemiş Köyü'nden gelip antik kent içinden sahile
inen asfalt yolun, Vespasianus hamamına dönen tali bağlantısı batı yönünde izlenerek
ana caddeye dönmektedir. Onceki yıllarda 100 m.si açılan güney-kuzey doğrultusun

daki ana caddenin bitiminde kazmadan bırakılan 10 m.lik kısım, caddeye zarar verme
mek amacıyla doğal köprü olarak bırakılıp batıya geçildikten sonra hemen kuzeyinde
bulunan tapınağa yönlenir. Cangıl içinden toprağa dokunulmaksızın açılan bu ulaşım

yolu hiçbir yapı kalıntısıyla kesiştirilmemiştir. Ulaşım yolunun son noktası tapınağın do-
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ğu yan duvarıdır (Resim: 8). Yapının bu yüzüne ulaşmaktaki neden ise, sadece bura
dan tapınağın ön yüzüne geçilebilir olmasıdır. Çünkü, kuzeyden ve batıdan gelen Bi
zans sur duvarları yapıda buluştuğundan diğer yanlardan geçit vermemektedir. Yalnız

bu kesimde kuzeyden gelen surun, tapınağın ön cephesiyle birleştiği kesimde yaklaşık
10 m.lik duvar yıkıktır (Resim: 9). Daha önce yapılan statik ölçümlere göre her metre
kareye 8 tonluk bir baskı oluşturan sur yıkıntısı kaldırılarak tapınağın ön kesimine geçi
lebiimiştir.

Bu plan çerçevesinde ilk olarak, cangıl içinde sürpriz bir kalıntıolup olmadığını

öğrenebilmek için bir yaya izlencesi oluşturulup sonra da bataklık bitkileri temizlenerek
araçların geçebileceği genişliğe ulaştırılmıştır. Bu işlem yapılırken toprağa dokunulma
dan, yer yer bataklıkolan gevşek toprağa araçların batmamasını sağlamak üzere kesi
len bitkiler yere serilip yol zemini güçlendirilmiştir. Yolun uzunluğu yaklaşık 200 m.dir.
Tapınakla buluşulduğu noktada da genişçe bir alan yine bitkilerden temizlenerek araç
dolaşımını sağlamak ve taş blok tarlasını oluşturmak üzere düzenlenmiştir. 1999 sezo
nunda tapınağın önünde vinçle çalışma yapılacağından kazılıp açılan düzey buna göre
programlanmıştır. Orneğin, sur duvarının molozları temizlenirken çıkan molozlar, yapı

nın doğu kısmında bir rampa oluşturmak için doğaıda var olan rampamsı eğimin üstü
ne serilerek kullanılmıştır. Tapınağın ön podyum bloklarının çoğu sökülmüş olmasına

karşın, bütün ön bölümde en az 0.40-0.50 m. olmak üzere kalın bir toprak katmanı, vinç
tekerleklerinin yapıya dokunmaması amacıyla kazılmadan bırakılmıştır. Molozlardan
arındırılan tapınak ön alanı, restorasyon amaçlı kullanılacak iki vincin birlikte iş görebi
leceği düşünülerek temizlenmiştir.

Çalışmanın bu aşamasından sonra sur duvarı döküntülerinin temizlenerek tapı

nağın kuzeydoğu köşesinden önüne geçilebilmesi sağlanmıştır. Bu çalışmalar sürer
ken, çevreye dağılmış yapı blokları numaralandırılıp taş plana işlenmiş ve taş tarlasına

taşınmıştır. 1998 programında hedeflenen çalışma gerçekleştirilmiştir. Böylelikle Ko
rinth tapıngğı çalışmalarının ikinci bölümü olan restorasyon için tüm ön hazırlık tamam
lanmıştır. On çalışmaların en önemlilerinden biri, daha önce bu amaca yönelik olarak
tapınağın her duvarını içten ve dıştan ayrıntılıca veren rölövesinin tamamlanmış olma
sıdır.

Yol ve alan hazırlanması çalışmaları sonucunda elde edilen arkeolojik bilgilerin
ise en önemlisi, tapınağın prostylos plana sahip olduğunun kesinlikle ortaya konuIma
sıdır. Ayakta kalmışlığı ve anıtsallığıyla 1.8.2. yüzyılda yaygın olarak kullanılan küçük
Roma tapınaklarının en iyi örneklerinden biri olan tapınağın ön düzenindeki 4 sütunun
doğudan ikincisine ait postament in situ bulunmuştur. Bu kesimden geçen Bizans sur
duvarının iç tarafı tam postamente denk geldiğinden, Bizanslı ustalar tarafından sökül
meyip duvar taşı olarak yerinde değerlendirilmiştir. Postamentlerden ikincisi de yine ay
nı duvarda devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. Bizans sur döküntüsü içinde bulu
nan pek çok mimarı ve plastik parça da özelliklerine göre gruplandırılmıştır. Mimarı par
çalardan bazıları tapınağa aittir. Diğerleri ise yakınlarda var olan pek çok önemli yapı

dan iz vermektedir. Tapınak duvar bloklarının onarım ve montaj yuvalarına uyan bazı
parçalar yanında, yapının baz: eksik blokları da sur döküntüleri içinde bulunmuş ve ori
jinal yerleri tespit edilmiştir. Ilk bulgular, eksik olan kısımların tamamına yakınının kazı
lar bittiğinde rahatlıkla tamamlanabileceği yolundadır. Tapınak çalışmalarında en büyük
sorun, tüm kentte olduğu gibi burada da yüksek bir taban suyu olmasıdır. Yüksek pod
yumun yaklaşık üçte ikisi sular içindedir. Ve su kotuna denk gelen derinlikler çalışma
ların ilerlemesini engelleyeceğinden şimdilik kazılmamaktadır.

4.Tepecik Yapı Kompleksi

Burhan VARKIVANÇ

.1997 kazı sezonunda Tepecik anıt mezarı adı altında çalışmalarına başlanan
Tepecık akropolü kuzey yamacı eteğindeki mekanların kazı araştırmaları bu yıl da sür
dürülmüştür. Çalışmaların kapsadığı alan kalın duvarlara sahip kare planlı bir yapı ka-
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lıntısı ile kaplı olup, değişik dönemlerde yeni ve ek yapılaşmalar ile işlev ve plan deği

şikliğine uğratılmıştır. Çalışmalar mekanların yapım evreleri ve işlevlerini belirlemeye
yönelik olarak, kalın duvarlarla çevrili ana mekanın avluyu andıran bölümünde ve doğu

duvarı dışında yoğunlaşmıştır (Resim: 10). Avluda yapılan çalışmalarda geçtiğimiz yıl

daki kazılarda ulaşılan seviyenin 0.30 m. altına inilerek, batıda yer alan yuvarlak ve dik
dörtgen mekanlar ile güneydeki yatık dikdörtgen formlu yapıya ait merdivenin temel dü
zeyleri bulunmuş, kuzeydoğu köşede ise tahrip edilmiş iki adet kiremit mezarla karşı la
şılmıştır. Avlunun ortasında, kuzey ve güneydeki geç yapıların tarihlenmesinde etken
olacak bezemeli bir lahit parçası ile çoğu niteliksiz seramikler bulunmuştur. Bunlar ara
sında olasılıkla giriandiı bir lahte ait Medusa başı kabartması ve değişik dönemlerden
kandiller yer almaktadır. Kuzeyde yer alan mekanlarda gerçekleştirilen temizlik çalış

malarında yuvarlak mekanda yoğun kil ve kirece, dikdörtgen mekan duvarlarında kireç
tortularına rastlanması bu mekanların kireç ocağı ve atölye olarak kullandıklarını gös
termiştir. Ana mekanın doğu duvarı dışında yapılan kazılarda, bu mekan la organik bağ

ları bulunup, kuzey ve doğu yönlere uzanan kalın duvarların varlığı saptanmıştır ki, bu
da araştırılan alan içinde henüz kesin niteliği saptanamayan, olasılıkla barınma, depo
lama ve ticarı amaçlı, olasılıkla çok katlı ve büyük bir yapı kompleksi ile karşı karşıya ol
duğumuzu göstermiştir.

Çalışmalar sonucunda elde edilen verilere göre, bugüne değin araştırılan bölge
ve katmanda farklı yapım evrelerine sahip mekanlar saptanmıştır ve bu mekanlar n~k

ropol içinde yer almalarına karşın, günlük yaşamla bağlantııı olarak kullanılmışlardır. Iş

lev, buluntular ve yapım malzemesi açısından değerlendirildiğinde, büyük yapı komp
leksinin oluşturulduqu dönemde (I.S.4. yüzyıl) nekropolün eski işlevini yitirdiği qörül
mektedir. Ikinci yapım evresine ait olan ve taşıma bloklarla oluşturulan güneydeki yapı
nın, gerek genel tasarımı gerekse tarih ve içerik olarak farklı mezar yazıtları ile donatıl

ması, mezar olarak kullanıldığı olasılığını çok aza indirmektedir. Bu ve daha sonra ku
zeye eklenen iki mekan, büyük yapı kompleksinin işlevini yitirmesi ve yıkılması sonrası

inşa edilip atölye olarak kullanılmış olmalıdır.

Kazı ve temizlik çalışmaları yanında güneyde yer alan yapıda kullanılan in situ ve
dağınık taş malzeme incelenmiş, bunların tamamının çevredeki mezarlardan taşınarak

yeniden kullanıldığı ve yapının tahribi sonrası bir kısmının tekrar henüz bilinmeyen yer
lere taşındığı ortaya çıkmıştır.

5. Doğucasan Akropolünde Topografik Çalışmalar

Burhan VARKIVANÇ
Max KUNZE

Prof. Max Kunze ekibiyle birlikte planlanan çalışmalar Patara haritasının bitiril
mesine ve Doğucasarı kalıntılarının ön tespitine yöneliktir. Doğucasarı kalıntıları da iş
lendiğinde tüm kentin 1:1OOO'lik ayrıntılı haritası tamamlanmış olacaktır. Bu sezonda kı

sa bir dönemde gerçekleştirilen çalışmalarda, önümüzdeki yıl tümüyle ele alınacak pro
jenin çerçevesini belirlemek ve ön bilgileri oluşturmak amaçlanmıştır.

6. Koruma Çaltşmalan

Süleyman BULUT
Şükrü ÖZÜDOGRU

1998 yılı Tepecik nekropolü kazı çalışmalarında TN4, TN? ve TN8 açmalarından
çıkarılan, Roma Çağı anıt mezar, Erken Bizans Dönemi tuvalet ve işlevi henüz belirle
n.~meyen diğer yapı birimlerinln geçici örtme ile korunması, 1992 yılından beri açılan
tum alanın da kafes telıle çevrelenmesi planlanmıştır. Ilk olarak TN4 açmasından çıka

rılan anıt mezarın, duvar ve zeminindeki sıvaların konservasyonu yapılmıştır. Sıvalar,
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bitki kökleri ve topraktan tamamen arındırıldıktan sonra, salt kireç ve kum karışımı ile
tahrip olan kısımlar doldurularak sıvaların patlaması engellenmiştir (Resim: 3). Ayrıca

sıva ile duvar arasındaki boşluk topraktan arındırılıp, koyu kireç şerbeti ile boşluklar dol
durularak, sıvaların duvardan ayrılması önlenmiştir. Mezarın kuzey duvarına ait olduk
ları saptanan kırık blok parçaları, taş yapıştırıcı ile yerlerine monte edilmiştir. Aynı duvar
üzerinde, bitki kökleri ve doğal etkenler sonucu düşme tehlikesi geçiren iki blok yerle
rinden kaldırılıp, duvar üzerinde gerekli temizlik yapıldıktan sonra tekrar yerlerine kon
muştur. TN7 ve TN8 açmalarındaki sıvalı bölümler için aynı işlemler tekrarlanmıştır. Anıt

mezar ve diğer açmaların doğal etkenler yanında insan ve hayvan tahribatından kurta
rılması amacıyla, Bakanlık temsilcisi Bekir Tırluk'un onayı ve de Antalya Koruma Kuru
lu tarafından onaylanan proje gereğince üstleri geçici örtme ile kapatılmıştır (Resim:
11). 1992 yılından beri açılan tüm Tepecik nekropolü 400 m.lik kafes tel ile çevrilerek
bu alanda yapılan koruma işlemleri tamamlanmıştır.

Daha önce ortaya çıkarılan "Yol Kılavuz Anıtına" ait blokların çevre çitinin pasla
nıp dökülmesi ve ziyaretçiler tarafından büyük oranda deforme edilmesi nedeniyle, yi
ne kaliteli ve demir çerçeveli kates-tel çitle çevrelerıerek yenilenmiştir. Bu projenin
470.000.000. TL tutan maliyeti,DASIM ve Akdeniz Universitesi Likya Araştırma Merke
zi tarafından karşılanmıştır.

Kent kilisesinde ortaya çıkarılan duvar resimlerinin tahribatı ve doğa deformas
yonun önlemek amacıyla, Almanya'dan getirilen özel çerçeveli cam malzeme kullanıla

rak tüm resimli kesim korumaya alınmıştır. Ancak, kazıdan sonraki ay içinde koruma ca
mı, bilinmeyen kişilerce ne yazık ki parçalanmıştır.

7. Temizlik Ça/ışma/an

Bataklık taban suyu etkisiyle her yıl yeni baştan boy veren yoğun bitkilerin bir yıl

da görünmez hale getirdiği ana cadde ve Tepecik nekropolü 4 kişilik bir öğrenci ekibiy
le bitki ve döküntülerinden temizlenmiştir. Bu çalışmalar öncelikle kalıntıların sağlığını

korumaya yönelik olarak ve de göz önündeki bu alanların görsel niteliğini yitirtmemek
amacıyla en geç iki yılda bir yenilenmektedir.

8. Eğitim Ça/ışma/an

a. BAÇEP Toplantısı: Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Likya Araştırma
Merkezi Patara Araştırma Istasyonu olarak Patara'da bulunan ekibimiz çevre halkını bi
Iinçlendirmek ve bu yolla "koruma" misyonunda gerekli yere varabilmek için öncelikle
inandığı, devlete destek olarak halk korumasının sağlanması amacıyla bir toplantı dü
zenlemiştir. Batı Akdeniz Çevre Platformu ile birlikte yapılan koordinasyonla, Fethiye
Çevre Derneği, Fethiye Mimarlar Odası ve Akdeniz Universitesi birlikteliğinde, 5 Ey
lül'de köy meydanında yapılan toplantıda üç konuşmacı (Doç.Dr. Nevzat Çevik, Doç.Dr.
Tuncay Neyişçi ve Yrd.DoçDr. Mustafa Akıllı) tarafından halka, eko-tarım, eko-turizm
ve kültür değerleri, korunmaları ve önemi anlatılmıştır. Amaç, halkın hiç bir çevresel de
ğer kaybına yol açmadan kendilerine iyi bir gelecek sağlamalarının yollarını anlatmak
ve üretilen fikirleri yaşama geçirmektir. 5 saat süren toplantı halk üzerinde oldukça
olumlu etki bırakmıştır. Bu sonuç kültürel kalıntıların ve doğal çevrenin korunması konu
sunda geleceğe yönelik ümit vermiştir. Eko-tarım konusunda ilk projeler üretilmiştir bi
le. Bu çalışmaların yerli halk ve tüm katılımcılar tarafından benimsenmiş olması bu tür
çalışmaların ilerideki yıllarda da sürdürülmesi gerektiğini göstermiştir.

b. Mimarlar Odası Antalya Şubesi ile birlikte yapılan 1998 kazı açılış töreninde,
"Patara'nın Mimarlar Odası'nın gözetiminde olduğu" vurgulanmıştır. Bu amaçla açılışa
gelen yerli yöneticiler, halk, mimarlar ve basına Patara ve çevre sorunları yerinde anla
tılmıştır. Korumada, sivil toplum örgütleri halk ve yerli yöneticilerin desteği sağlanmaya
çalışılmaktadır.

c. ARKHE Toplantısı.ARKHE Toplantılarının ikincisi, kazı ekibimizde yer alan öğ

rencilerimizin organizasyonuyla pek çok Türkiye üniversitesi arkeoloji öğrencilerinin ka-
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tılımıyla, 25 Eylül'de Patara'da düzenlenmiştir. Kazı bitiminden sonra başlayan konfe
rans ve atölye çalışmalarıyla arkeoloji öğrencilerinin ufuklarının genişletilmesi amacıyla

öğrencilere olanak tanınmış ve destek verilmiştir. Bu destekle öğrenci insiyatifini geliş

tirmek ve Türkiye arkeolojisinin insan kaynağını oluşturmaya katkıda bulunmak amaç
lanmıştır.
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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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Resim: 7

Resim: 8
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Resim: 9

Resim: 10
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KAUNOS ARAŞTIRMALARI 1998

Cengiz IŞIK*

15 Temmuz-15 Eylül 1998 günleri arasındaki araştırmalarımız, 3 ayrı kent doku
sunda sürdürülmüştür: Apolion kutsal alanı, stoa ve palaestra terası. Bunun yanında

Protogenes exedrasının onarımı tamamlanmış; yeni bulunan epigrafik malzeme değer

lendirilmişve kazı evi deposunda korunan etütlük malzemenin bilgisayar kayıtlarına ge
çilmesine devam edilmiştir. Kazı çalışmaları kadar önemsediğimiz iki büyük proje de bu
mevsim tamamlanmıştır: Roma hamamının müze olarak değerlendirilmesi; Teras tapı

nağı dolgusu altında yatan "Kutsal Taş"ın ziyaretçilere açılması ve yeni seramik deposu.

APOLLON KUTSAL ALANI
B. ÖGÜN*

C. IŞIK
i. TANRIKULU

E. OÖKÜ
O. BAYKARA

8toa'nın arkasında, doğudaki palaestra düzlüğü altından başlayarak batıya doğ
ru alçalarak bir dil gibi uzanan ve bu yönde Aphrodite Euploia kutsal odasıyla sınırla

nan ana kaya yükseltisi, son dört yıldan bu yana burada sürdürdüğümüz araştırmaları
mızia elde edilen arkeolojik malzemenin yanı sıra, yine bu alanda ele geçen yazılı me
tinlerle de desteklenmiştir ki, kentin baş tanrısı "Basileus Kaunos"un ve de Geç Klasik
Çağdan itibaren Roma Dönemine kadar yerini alan Tanrı Apolion için ayrılmış açık bir
kutsal alandır; alanı kuzeyden sınırlayan 29.80 x 10.80 m. boyutundaki 5 odalı yapı

kompleksi de, bir "ziyafet binası"dır.

işte bu alanda, bu kazı mevsimindeki araştırmalarımız üç ayrı programla yürütut
müştür: 1- Andron 3; 2- Artemis kayalığı; 3- Yol.

1- Andron 3: "Ziyafet binası"nın doğu yönündeki 3 numaralı andron, diğer and
ronlar gibi dolgu toprağıyla tamamen kapalı durumdaydı. Yüzeyden görüneni, yalnızca

kuzey duvarı üzerinde sonradan açılmış olan bir giriş; orijinal mekanı doğu yönde bö
len geç dönem duvarının izlenen taş sırası ve de önceki yıllarda temizlenen doğu uçta
ki mekanın zemini üzerinde, andronun doğu duvarına kaidelik eden toichobat kalıntısı.

Odanın çoğu yerde 1.20 metreye varan dolgusu alındığında belirlenmiştir ki, orijinal öl
çüleri, batısında kalan diğer iki androna uyan (6.28 x 6.36 m) bu oda, andron 3, tüm
alanın en son sakinleri tarafından plan yapısında değişikliğe uğratılarak kendi amaçları
doğrultusunda yeniden kullanılmıştır: Bir zeytinyağı işliği. Bu nedenle odayı, hem son
raki ve hem de orijinal fonksiyonundaki konumuyla ele almak gerekmektedir: Zeytinya
ğı işliği ve andron.

ProfDr.Cengiz IŞIK, Akdeniz Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Bölümü, AnlalyarrÜRKiVE
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Zeytinyağı işliği: Bu evrede andron, doğu yönde bir duvarla daraltılmıştır. Duvar,
doğrudan orijinal yürüme zemini üzerine oturmaktadır ve aralarında tuğla ve kiremit
parçalarının da kullanıldığı tamamı toplama malzemeyle örülmüştür. Böylece mekan, iç
ten içe 4.95 (kuzey); 4.75 (güney) x 6.36 (doğu); 6.38 (batı) m. boyutuna getirilmiştir.

Kuzey, batı ve güney yöndeki duvarlar, orijinal yapının 38 cm. yüksekliğindeki alt blok
sırası üzerinde yükselmektedir. Karakterini diğer odalardan tanıdığımız yükselen orijinal
duvar örgüsü, her üç yöndeki duvarda çok az yerde korunmuştur. Güneydeki orijinal gi
riş kapatılmış, yerine kuzey terası üzerinden yeni bir giriş verilmiştir. 165 x 78 x 44 bo
yutlarında spolyen mermer bir bloğun kapı eşiği olarak kullanıldığı kapı aralığından, top
lam yüksekliği 71.5; genişliği 94 ve derinliği 105 cm. olan, spolyen blok taşlarla örül
müş üç basamaklı bir merdivenle inilmektedir odaya. Oda, güney duvarı önüne yapıl

mış bir platform ve batı yöndeki devamı bir havuzla birlikte, doğrudan zeytinyağı işliği

ne yönelik fonksiyonel iki ayrı mekana ayrılmıştır: Platform ve atölye. 2.85 x 3.85 m. bo
yutundaki platform, kuzey duvarından 3.55 m. uzaklıkta, spolyen malzemeyle özensiz
örülmüş, 70 cm. yükseklikteki duvar ile güney duvarı arasında kalan mekanının doğru

dan yürüme tabanı üzerine atılan irili-ufaklı toplama taşlarla, bağlayıcı eleman kullan 11
maksızın oluşturulmuştur; gelişi güzel yerleştirilen tuğla parçalarıyla da üzeri düzgün bir
zemin konumuna getirilerek, kireçle sıvanmıştır. Batısında, güney-kuzey yönünde uza
nan havuz, derinliğinin platform yüksekliğinde olmasından belli ki, birlikte planlanmış ve
yapılmıştır. Batı ve güney duvan, andronun orijinal duvarıdır; doğu ve kuzey duvarı ise
spolyen bloklarla ötülmüştür. Içten içe 2.28 x 0.90 m. ölçüsündeki havuzun iç yan yüz
leri ve tabanı kireç sıvalıdrr. Kesitinden belli ki, üç kez sıvanmıştır. Doğu duvarının he
men önüne, kuzey duvarına daha yakın bir yerde tabana bir hazne açrlrruştır, Hazne,
yarım konik formdadır; ağız çapı 50, derinliği 48 cm.dir ve taban, her yönden bu hazne
ye eğimlidir. Bu özelliğinden anlaşılmaktadır ki, havuz bir "dinlendirme havuzu"dur:
Presle elde edilen ham zeytinyağı, öncelikle bu havuza boşaltılmaktadır ve içinde ka
lan atık malzeme de dinlendirme süreci içinde hazneye süzülmektedir. Dinlendirilerek
atıklarından arınmış zeytinyağı, pişmiş topraktan kaplara doldurularak, platform üzerin
de depolanmış olmalıdır. Bu düşüncenin arkeolojik belgesi de, havuz içinde yoğunluk

la ele geçen kalın cidarlı kap parçalarıdır.

Platformun kuzeyinde kalan 3.55 x 4. 95 metrelik mekan, pres atölyesi olarak
hizmet vermiştir. Kuzeyden inen merdivenin 0.50 metre kadar hemen önünde, taban
dan 25 cm. aşağıya iri bir mermer blok, doğu-batı yönünde yerleştirilmiştir. 1.50 x 0.79
x 0.72 m. ölçüsündeki spolyen mermer blok, alt ve üst kenarlarda profiılidir. Bu mermer
blok, "ezme taşı" kullanımına getirilmek için sonradan yeniden işlenmiştir, üst yüzeyin
de boydan boya bir kanal (der.: 5; gen.: 6.5 cm.) ve yan dar yüzlerine de alta doğru ge
nişleyerek inen birer yuva açılmıştır (üst gen.: 22; alt gen.: 32 cm.). Güney duvarı içine,
yaklaşık duvarın ortasına örülerek yapılmış hatıl yuvası da, kuşku yok ki presleme sis
teminin bir diğer parçasına yöneliktir. Sistemin konstrüksiyonu, bu konunun uzmanı Ad
nan Diler tarafından yapılmaktadır.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu kullanım, Apollan kutsal alanınında hazır bulduk
ları mekanları değiştirerek ve de her türden malzemeyi kullanarak bir iskarı yeri konu
muna getiren Kaunos'un en son sakinlerine aittir. Kazılarımızia ele geçen tarihlenebilir
malzemeye göre de zaman, LS. 6. yüzyıldır.

Andron: Kazılan mekan bir "işlik" konumuna getirilmeden önce, orijinal yapısın

dan kalan mimari yapısından belli ki, Apollan kutsal alanını kuzey yönden sınırlayan "zi
yafet binası"nın 3 numaralı odasıdır. Doğu yöndeki hariç "ziyafet odası"nın, diğer üç
yöndeki alt sıra blok taşları korunmuştur; doğu duvardan günümüze kalan ise toicho
bata ait kalıntılardır. Bu da, yalnızca güney ve kuzey uçta korunabilmiştir. Buna göre
andronun orijinal ölçüsü saptanabilmektedir: 6.28 x 6.36 m. Bu, "ziyafet binası"nın di
ğer iki adasının ölçüsüne uymaktadır. Böylece binanın mekanları da belirlenmiştir: Do
ğu ve batı uçtaki dar mekanları arasında 3 oda. Bunlar aynı ölçüye sahiptirler; yaklaşık
kare planlıdıriar; stoaya açılan güney yöndeki eşit ölçüdeki girişleri (1.80 x 0.60 m.) or
ta aks üzerinde değil, yana kaymıştır. Bu özelliklerinden bellidir ki, odalar açık alanda
ki kurban seremonisinden sonra kutsal ziyafetin tadına varılan 'andron'lardır. Girişin he-
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men solundan, saat yönünde dönen klinelerin uzunlukları, özellikle kapı genişliği dikka
te alınarak belirlendiğinde, bu andron içine de 1.70 m. uzunlukta 11 kline yerleşmekte

dir.
Odanın 1.80 m. genişlikteki kapı aralığı, kapı eşiği bloğu sökülüp alınarak son

kullanım evresinde kapatılmıştır. Yapı işçiliği diğerlerine uyan eşik bloğuna ait büyük bir
parça, yukarıda, dolgu tabakasının üzerinde açıktaydı. Belli ki, bu da kırılarak spolyen
olarak kullanılmıştır. Alttaki blok sırası üzerinde yükselen duvarların teknik özellikleri
dikkatle incelendiğinde ise, orijinal üst duvara ait korunan çok az bir kısım vardır ki, o
da çok az bir bölümde, salt alttaki blok sırası üzerinde en fazla iki taş sırasıdır. Bunlar,
toplama taşların üzerinde oturduğu blok sırasının ön kısmında 3-4 cm.lik sıva payını

açıkta bırakarak toprak harçla örülmesiyle karakterize edilmiştir; aralarında kiremit ya
da tuğla kırığı parçaları yoktur, küçük taşlarla da bağlanmamışlardır.

Andran, yukarıda belirttiğimiz amaç için kendi fonksiyonu dışında kullanıldığın

dan, önceki yıllarda açığa çıkarılan andraıııarda cevapsız kalan soruların çözümüne bu
da tam olarak yardımcı olamamaktadır. Orneğin, tabanının orijinal yapısı daha belirle
nememiştir. Bugünkü durumunun, yani düzeltilmiş ana kaya ve boşlukları dolduran sı

kıştırılmış ana kaya mıcırının kendi orijinal tabanı mı olduğu veya üzerinin balçıklı döşe

me ya da mozaik ile mi kaplandığı sorusu, henüz açıktır.

Andron'un önünde yaptığımız kazılar sonunda, bu bölümdeki stoa da temizlene
rek açığa çıkartılmıştır. Saptanmıştır ki, stoaya ait stylobat bloklarının hepsi kaldırılmış,
yalnızca oturtuldukları 70-75 cm. genişlikteki toichobat döşemi bırakılmıştır.

2- Artemis Kayalığı: "Ziyafet binası"nın yaklaşık 6 m. kadar batısında, '70 li yıllar

daki kazılarımızla ortaya çıkarılmış ana kaya yükseltisinin fonksiyonu, alanda son dört
yıldan bu yana sürdürdüğümüz araştırmalarımızın sonuçlarıyla birlikte değerlendirilerek

ancak bu mevsim belirlenebilmiştir: Apolion kutsal alanı içinde, kızkardeşi Artemis için
de ayrılan bir ikinci kutsal alan.

Bu düşünceye ilk kez, geçen kazı döneminin sonlarına doğru varılmıştır. Çünkü,
Apolion kutsal alanının kuzeyden sınırlayan "ziyafet binası"nın kuzey teras duvarı, bina
batı yönde sınırlandığı halde bosajlı görkemli duvar, açıldığı kadarıyla batıya doğru ha
la daha devam etmekte ve bu kayalığı da içine alıyor görünmekteydi. Çünkü, alandaki
ana kaya her yerde düzeltilmişken, burada olduğu gibi bırakılmış ve de kuzey ile batı

yönde, bir temenos gibi birer duvarla sınırlandırılmıştı. Bu nedenle kayalığın araştırılma

sı ve bu alanın gerçekten Tanrıça Artemis için ayrılmış olup olmadığının belirlenmesi,
bu kazı mevsiminin programına alınmıştı.

Ana kayanın jeolojik dokusu serpantindir. Kesitten anlaşıldığı kadarıyla bu ana
doku, geçirilen şiddetli deprem ya da depremler sonucu çoğu yerde sıkışıp parçalana
rak mıcır dokusu haline gelmiştir; aralarına ise saf mil malzeme sızmıştır. Tüm alanı
oluşturan bu oynak jeolojik yapının kolayca işlenebilirliğinin nedeni de bu olmalıdır.

Araştırmalarımıza öncelikle ana kaya yükseltisini kuzey ve batı yönden kuşatan
tek sıra mermer bloklardan örülmüş duvar kalıntılarının önlerinde başlamıştır. Amaç, bu
duvarların karakterini belirlemek ve birbirlerine olan konumlarını saptayabilmekti. Ku
zey teras duvarının 2.85 m. arkasında inşa edilmiş olan kuzey duvardan, toplam uzun
luğu 4 m.ye varan tek sıra yedi blok korunabilmiştir; her bir blok yüksekliği 26 cm.dir ve
bloklar, doğrudan ana kaya üzerine oturan 20 cm. yüksekliğindeki hafif bosajlı ve yine
tek sıra taştan örülen bir toichobat döşemi üzerinde durmaktadır. Mermer blokların üst
yüzleri düz traşlanrruştır: anathyrosis yoktur; düzensiz arka yüzleri ana kaya içine sap
Ianmıştır. Bütün bu özelliklerinden belli ki, üzerlerinde bir başka blok sırası yük
selmemekte, yalnızca ana kaya yükseltisini sınırlamaktadır. Batı yöndeki duvarından
kalan bölümünün uzunluğu yaklaşık 4.40 m.; yine tek sırası, ama bu defa daha büyük
ve dikdörtgen bloklarla yapılmıştır. Batı yönde, kendine bitişik olarak spolyen malze
meyle yapılan döşeme, duvarın altına inmemize bu çalışma dönemi içinde engel olmuş
tur. Blokların teknik özelliklerinden belli ki, üzerinde bir ikinci sıra bu yönde de yüksel
memektedir. Ama kuzey duvarın aksine bu batı duvar, ana kaya zeminden yüksek dur
maktadır.
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Bu her iki duvar kalıntısının fonksiyonu kesin olarak belirlenememiştir. Herşey

den önce hemzamanlı olup olmadıkları da saptanamamıştır. Çünkü kuzey duvarında

kullanılan blokların formları ve örgü sistemi, batı duvarının görünen bölümünden farklı

dır. Buna rağmen duvarların birbirlerine dik açıyla yaklaşmaları, bunların içeride kalan
ana kaya yükseltisini bir temenos gibi sınırladığı gerçeği gözardı edilemez. Ve beklen
timiz de budur. Aralarındaki teknik farklılık, zaman içindeki değişime bağlanmaııdır.

Kutsal kayalığın güneyden ve doğudan da çevrelenip çevrelenmediğinin anlaşıl

ması için bu yönlerde de araştırmalar yapılmıştır. Kuzey temenosun doğu yöndeki son
bloku, "ziyafet binası"nın batı duvarı önüne yapılmış bir geç dönem bina kompleksine
ait odanın batı duvarı altında görünüyor olmasına karşın, devamı yoktur. Beklenen do
ğu temenosa ait bir ize rastlanmamıştır. Gözlenen, işlenmeden olduğu gibi bırakılan

ana kaya yükseltisinin, doğudaki bu geç dönem odası içine az da olsa uzandığıdır.

Apolion kutsal alanı meydana getirilirken hemen her yerde düzleştirilmiş olan
ana kaya, yukarıda bahsettiğim alanda, yaklaşık 4.5 m. çapında işlenmeden, kendi do
ğal yapısında olduğu gibi bırakılmıştır. Böylece bu kutsal alan içinde, yükseklikleri yer
yer 25 cm.ye varan 'kaya tırnakları'na sahip, alçak bir kubbe formunda kayalık bir küt
le oluşmuştur. Tıpkı Letoon'daki Artemis tapınağının eel/ası içinde bırakılan ana kaya gi
bi, ya da Didyrna Apolion tapınağına ulaşan kutsal yolun sağ kenarındaki 'Artemis ka
yalığı' gibi. Işte Kaunos'taki bu kayalık kubbenin hemen güneyinde, bu yöndeki olası te
menos duvarının izlerini yakalamak düşüncesiyle yaptığımız araştırma, kayalığın Tanrı

ça Artemis'e ait olduğunun arkeolojik belgesi olarak bizleri beklenmedik sonuçlara gö
türmüştür: Kutsal sarnıç ve Kaunos Artemisi. Bunların yanında, biri, büyük olasılıkla

"Basileus Kaunios"un mermerden heykelini taşıyan Klasik Çağdan iki kaide.
Kutsal Sernıç: Olduğu gibi bırakılmış olan ana kaya yükseltisinin hemen güneyi

ne, ana kaya dokusu işlenerek yaklaşık 4.65 x 3.55 m. ölçülerinde bir yatak açılmıştır;

yüksekliği ana kaya akışına doğru değişkendir: Doğu ve batı yönde 1.20; güneyde 1.70
ve kuzeyde ise 1.90 m. Işte bu yuva içinde kumtaşı bloklarla inşa edilmiş sarnıçtan yal
nızca alt sıra blokları tümüyle, ikinci sıradan ise kuzeydoğu köşedeki kuzey ve doğu du
varına ait ilk bloklar günümüze kadar korunabilmiştir. Bu da en azından yapının inşa

tekniği, planı ve ölçülerini eksiksiz olarak bilebilmemize ve de fonksiyonunu anlayabil
memize olanak tanımaktadır.

içten içe 3.17 x 2.83 m. boyutunda, kumtaşı bloklarla inşa edilmiş dikdörtgen bir
yapıdır bu. Güney ve kuzey duvarları batı yönde içe döndürülerek, ortada 1.34 x 0.85
m. ölçüsünde bir niş oluşturulmuştur. Böylece dış köşelerde meydana gelen boşluk

alanlar, toplama taşlarla doldurulmuştur. Doğrudan düzleştiriimiş ana kaya düzlemine
oturtulan farklı uzunluktaki blokların yüksekliği 35 cm.dir; genişlikleri de yaklaşık olarak
aynıdır: 34/35 cm. genişlikteki farklılık, nişin arka ve kuzey duvarını oluşturan bloklarda
dır: Arka duvarın sağlam tek bloğunun ölçüleri 75 x 72 x 25 / 20 cm.; kuzey duvarının

korunmuş tek blokunun ölçüsü ise 52 x 72 x 34 cm.dir. Kuzeybatı köşeye yerleştirilen

15 x 13 cm. ölçüsündeki küçük bir parçayla da, nişin güney duvarı derinliğine ulaşılmış

tır. Bu küçük parçanın eklenmesi, bir anlamda yapının ölçüsündeki hassasiyeti göster
mektedir. Tüm yöndeki blokların arka yüzlerinin kesilmiş ana kaya yüzeyine, arada ka
lan boşluklarda harç da kullanılarak tam bir uyumla yerleştirilmesi ve de ikinci sıraya ait
korunmuş blokların gösterdiği gibi, bunların da örülmesindeki özen, yapının fonksiyonu
na verilen değerdendir.

Zor bir işçilik gerektiren yapının hangi amaçla kullanılmış olduğunun anlaşılma

sındaki belge, taban ve yan duvarların zamanında sıvalı olmasıdır. 1.5 cm. kalınlığında
ki sıva, iki aşamayla sürdürülmüştür: Zemini düzleştiren alttaki sıva, kiremit tozu ve ki
reç karışımı bir malzemedir; üzerine ise, salt kireçten oluşan bir sıva atılmıştır. Böylece
'perdahlanrruş' bir yüzeyelde edilmiştir. Aynı sıvama tekniği tabanda da uygulanmıştır.

Ama bu uygulama, doğrudan ana kaya üzerine tatbik edilmemiştir: Tahrip olmuş alan
lardan bellidir ki, ana kayanın bozuk olan yüzeyi, boşluklarında 'alt sıva' kullanılarak taş
dolgu ile kapatılmış ve oluşan zemin üzerine 'kayrak taşı' döşenmiştir; 'üst sıva' bu taş

döşemenin yüzeyine sıvanmıştır. Mekanın kendi içinde kapalı olması da, içinde en azın
dan su depolanmış olduğuna işarettir. Bu fikri destekleyen detay, duvar üzerindeki sı-
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vanın köşelerde ve tabana kesintisiz olarak devamıdır. Burada toplanılan suyun günlük
kullanıma yönelik, yani bir anlamda yapının 'sarnıç' olarak hizmet vermiş olduğunu ka
bul etmemize, teknik bazı eksiklikler yanında, bulunduğu yer de karşı durmaktadır. Her
şeyden önce içerdeki suyu serin tutacak ve de kirlenmesini engelleyecek bir üst örtü
nün varlığına, suyun yukarıdan çekilerek alındığına işaret, hiçbir iz yoktur. Aksine üzeri
açık tutulmuş olmalıydı ki, içeride, taban üzerinde, yaklaşık 20 cm. yüksekliğinde katık

sız bir mil tabakası meydana gelmiştir. Bütün bunların yanı sıra ana kaya yüzeyinin pro
fili -batı tarafı hariç-, duvarların değil yukarıdaki yürüme düzeyine kadar, kendi içinde bi
le her yönde aynı yüksekliğe erişmesine engeldir. Kesin olarak söyleyebileceğimiz, ort
hostat konumunda yerleştirilen en azından ikinci taş sırasının kesintisiz varlığıdır. Çün
kü, korunan ikinci sıra blokların dar birleşme yüzeylerinde, bir sonraki bloktan parça
olarak kalıntılar kalmıştır. Klasik çağlardan beri kutsalolan bir alan içinde bulunması

onun profan fonksiyonunu değil, aksine sepukral bir hüviyetini ortaya koymaktadır. Alan
içinde aralıklarla izlenen ince yangın tabakası ve de yoğun olmamakla birlikte yayılmış

olarak gözlenen yanmış ahşap parçaları da, kutsal kayalık kubbesinin hemen güneyin
deki bu havuzun, daha çok kutsal bir amaca hizmet için yapıldığını desteklemektedir.
Asıl önemli destek, nişin önünde, taban üzerinde ele geçen stel formundaki mermer
heykelciktir. 55 cm. yüksekliğindeki heykelcik, bir taraftan bu görüşe destek çıkarken,

diğer taraftan da kayalığın gerçekten de Artemis'e ayrıldığını belgelemektedir. Birbirle
rini doğrulayan bu sonuçlara bağlı olarak heykelciğimiz, kendi adını yine kendisi koy
maktadır: Kaunos Artemis'i.

Stilolarak LS.3. yüzyıla tarihlenebilen stel, birinci sınıf bir ustalıkla yontulmamış
tır. Onu farklılaştıran, salt Kaunos'un değil, Anadolu'nun kültür tarihine yazdıracağı özel
likleridir. Bizi sevindiren de, tanrının armağanı olarak avuçlarımıza yeniden doğmasıdır.

Stel formundaki Artemis'in orijinal yerini bugün için belirleyebilmiş değiliz. Eğer tabanın
da bulunduğu bu havuz içinde bir yerlere konulmuş ise -ki öyle olmalı, çünkü alanı ken
di sivil yaşamlarına döndüren geç dönem sakinleri bu seviyeye kadar inmemişlerdir-,

kendine en uygun yer batı yönde oluşturulan niştir. Böylece, Apolion kutsal alanının kla
sik çağlardan başlayarak Roma Çağı sonlarına kadar hüviyetini koruduğu fikrimiz de
kesinlik kazanmaktadır.

Artemis kayalığının güneyindeki araştırmalarımızın sürprizi, salt havuz ve Artemis
heykelciğiyle sınırlı kalmamıştır. Kaunos'un siyasi ve dini yaşamında en az onlar kadar
önemli bir başka belgeyi de armağan etmiştir bize: 1.12 x 0.80 x 0.773 ölçülerinde, ley
lak renkli damarlı mermerden bir heykel kaidesi. Orijinal yerinde değildir; üzerindeki
geç dönem duvarına temelolsun diye buraya taşınmıştır. Ağırlığı nedeniyle çok da faz
la uzaktan taşınmış olması mümkün değildir. Bu nedenle orijinal yeri, kutsal alan içinde
bir yerlerde olmadır. Kaide oldukça tahrip edilmiştir. Ozellikle yazıtın bulunduğu ön yü
zün üst bölümü darbeyle kopartılarak tamamen parçalanmıştır. Diğer yüzler de benzer
tahribata uğramıştır. Korunduğu kadarından belli ki, kaidenin arka yüzü hariç diğer yan
yüzleri özenle silinmiş ve parlatılmıştır; arka yüz, ince ağızlı 'tarak murç'la özenle düzel
tilmiştir. Altındaki toprak dolgu içinden gelen kaldırma çıkıntısı, buraya konulduktan son
ra kopartılmış olmalıdır, tıpkı üst yüze ait bir parça ve de iki yıl önce bir başka duvar için
de spolyen kullanılan, üzerinde "...atom' yazıtı okunan ön yüzün parçası gibi. Ust yü
zeyden çok az bir kısım kalmıştır günümüze. Yaklaşık oval formda ve arkaya yaklaşık

kesilen plinthe yuvasının derinliği, 5.5 cm. ölçülmektedir. Plinthe yuvasının formundan
biz, üzerinde duran mermer heykelin pozunu algılayabilmekteyiz: Figür sağ bacağı
üzerinde durmaktadır; oynak sol bacak ise, ayak ucuyla basmaktadır. Bu durumda sol
diz öne kırık olmalıdır. Böylece kaide üzerinde, Klasik Çağ heykellerinin pozunda, çok
büyük ihtimalle bir tanrı figürü ve belki de, yine bu alanda aynı malzemeden salt kaide
leri ele geçen Mausolos ve Hekatomnos'un bronz heykelleriyle birlikte dikilmiş 'Basile
us Kaunios'un kendisi duruyor olmalıydı. Gerek alt ve üst silmedeki özenle işlenmiş
profiller ve gerekse yazıtın harf karakterleri de bu dönemi doğrulamaktadır (bkz. Yeni
Epigrafik Malzeme. Chr. Marek). Alt yüzeyde anathyrosis işlenmiştir. Bu da, blokun alt
taki bir kaide üzerine oturtulduğunu belgelemektedir.
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En az bu kaide kadar önemli bir başka kaide, yine kutsal havuzun açığa çıkarıl

ması esnasında ele geçmiştir: 95 x 95(?) x 47 ölçüsünde gri renkli mermerden bir blok
tur. Çok tahrip olmuştur. Yan yüzlere ait korunan kısımlardan belli ki, özenle traşıanmış

ve silinmiştir; üstte silme profillidir. Alt yüzey, bir anathyrosis aynası gibi sivri uçlu murç
la düzeltilmiştir; kenarları kopartılmış olduğu için de, bu işlenrnlş yüzeyin bir çerçeve içi
ne alınmış olduğunu, ancak ihtimalle söyleyebiliyoruz. Ust yüzeyde, 7.5 cm. derinliğin

de iki plinthe yuvası açılrruştır. Her iki yuva da tahrip edilmiştir, ama formları anlaşılabil

mektedir: Biri kare, diğeri ise dikdörtgen. Kare formlu plinthe yuvası içine, akıtma kana
Ii da izlenebilen 12 cm. çapında ve 7.5 cm. derinliğinde bir dübel yuvası açılmıştır. Bu
yuvadan belli ki, plinthesiyle birlikte işlenrniş olan mermer heykel, kurşunla sıkıştırılmış

bronz bir dübelle kaideye bağlanmıştır. Iki plinthe yuvasını ayıran profilin iç yüzündeki
derin murç izleri. buraya yerleştirilmiş olan heykelin dübellendiğinin belgesidir. Tıpkı

bronz heykellerde olduğu gibi, ancak murçlayarak sökebilmişlerdirçünkü. Kare formlu
plinthe yuvasına, çok büyük ihtimalle oturan bir figür; yanındaki dikdörtgen yuva içine
de, uzanan bir hayvan, olasılıkla bir aslan yerleştirilmiş olmalıdır. Eğer öyleyse, oturan
figür, ana tanrıçadan başkası değildir. Kaide, ancak üst silme profilin korunmuş kısmıy

la tarihlenebilmektedir: Klasik Çağ.

Yol: Apolion kutsal alanını kuzeyden sınırlayan 'ziyafet binası'nın kuzey duvarı

boyunca doğu-batı doğrultusunda devam eden yol, bu mevsim batıya doğru 12 m. da
ha açılmıştır. Amaç, 'ziyafet binası' batı yönde bitmiş olmasına karşın, kuzey duvarın ba
tıya neden ve ne kadar daha devam ettiğini ve de Artemis kayalığını kuzey ve batı yön
den bir teras duvarı gibi çevirip çevirmediğini anlamaktı. Son soruya kesin bir yanıt bu
lacak kadarki bölümü açılamamıştır. Ancak köşeye kadar gelinebilmiştir.Ama belli olan
şudur ki, bosajlı bloklarla örülrnüş kuzey duvar, yine aynı karakterde devam etmekte
dir. Şu farkla ki, 'ziyafet binası'nın kuzeybatı köşesinden itibaren kullanılan bloklar çok
daha iri bloklardır ve kenar çerçeveleri de sanki binanın bloklarına uydurulmak istenir
cesine, sonradan yapılmış gibidir. Binanın kuzey duvarından bu bölüme geçiş o denli
uyumludur ki, iri bloklardan inşa edilmiş olmasının dışında aralarındaki bu teknik fark,
ancak dikkatli bir gözle bakıldığında gözlemlenebilmektedir. Bu da, bu bölümün daha
önce, belki de Klasik Çağda var olduğu ve de 'ziyafet binası'nın kuzey duvarının buna
entegre edilerek yapılmış olabileceği düşüncesine bizi götürmektedir.

Kuzey kenan aynı zamanda kanalolarak hizmet veren 3.10 m. genişlikteki yol,
aynı karakterde devam etmektedir: Kanal üzerinde iri spolyen bloklar, kenarlarda top
lama düz taş ya da mermer blok parçaları. Teras duvarı ile yol arasında kalan 50 cm.lik
boşluğa ise künk kanal döşenmiştir; kuzeyi ise, aralarında spolyen malzemenin de kul
lanımıyla sonradan örülen bir duvarla sınırlandırılmıştır.

Kanal, 80 cm. genişlikte ve 1.57 m. derinliktedir. Doğrudan ana kaya üzerine
otunulan kuru duvar örgüsünde iri polygonal taşlar ile küçük toplama taşlar kullanılmış

tır. Orgü içinde yüzleri kaba yontulmuş ya da kesilmiş isodom taşlar da bulunmaktadır;

bağlayıcı karakterdeki küçük taşlara çok az yerde ihtiyaç duyulmuştur. Ana kaya üze
rindeki blokların düzenini sağlamak için, aralarına küçük tuğla parçaları sıkıştırılmıştır.

Kanal dolgusu içinden, yalnızca alt tabakadan bir-iki seramik parçası ele geçmiştir ki,
bunlar da tarihlenebilecek özellikte değillerdir. Yolun bize armağanı, kanalı örten spol
yen mermer bloklardan biridir: Olçek taşı.

Tek bir mermer bloktan formlandırılmış olan taşın korunmuş ölçüsü 141 x 58 x 37
cm.dir; sağ kenarı, en büyük haznenin yarısından itibaren kopmuştur. Yüzeyi düz kesil
miş ve de silinmiştir; üzerindeki küçük oyuklar kanal kapağı ve aynı zamanda yol taşı
olarak yerleştirildiğinde, kayılmaması için açılmışlardır. Cephe, sağ kenardaki 25 cm. lik
kısım hariç, 14 cm. yüksekliğinde düz kesilmiş ve sonrası alta doğru yuvarlaklaştırılmış

tır. Böylece sağ kenarda dikdörtgen bir çerçeve oluşmuştur. Bu, aynı zamanda blokun
sağ ayağının üst parçasıdır da. Çünkü, alt kenar ortasına açılmış yuvaya yerleştirilen

dübelle üzerinde durduğu, bugün kayıp olan ayak bloğuna bağlanmaktadır. Blokun içi
ne, sağa doğru hacimleri küçülerek giden, biri yarım korunmuş 5 hazne açılmıştır. Ağız
çapları ve derinlikleri farklıdır; en küçüğü hariç, yarım konik formda oyulmuşlardır; dip
lerindeki küçük deliğin açıldığı kısa kanal, dışta yuvarlak bir profille bitmektedir. Yalnız-
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ca sağdaki son küçük haznenin kanalı yandan dışa açıktır. Üç haznenin cephe yüzüne
kazınmış yazıtla, haznelerin ölçekleri belirlenmiştir. Bu da, haznelerin yarı ölçek küçül
tülerek açıldığının belgesidir (bkz. Yeni Epigrafik Malzeme. Chr. fY.1arek). Çok bilinen bir
parça değildir bu 'ölçek taşı'. Nedeni de, bir devlet bürosu olan 'Olçer ve Ayarlar Büro
su'nun, belki de yalnızca kendi bölgesi içindeki dönemin metropol kentlerinde kurulmuş

olmasıdır. Buna göre, tek başına bile bu 'ölçek taşı', Kaunos'un klasik çağlardaki öne
mini vurgulamaktadır.

Stoa-Aphrodite Euploia KutsalOdası Önü Araştırmalan

B. ÖGÜN
M. BULBA

Stoa-Aphrodite Euploia kutsal adasının girişi önünde, stoanın yürüme zemini al
tında, taban suyu içinde önceki yıllarda açığa çıkartığımız mimari kompleksin, ana ka
yaya kadar inerek karakterini kesin olarak belirlemek ve de fonksiyonunu saptayabil
mek için beş yıl aradan sonra bu mevsim yeniden çalışılmıştır. Arka dar duvarı büyük
ihtimalle stoanın arka duvarı temeli altında kalan, ön dar duvarı ise, stoanın stylobatı in
şa edilirken güneybatı köşesi tahrip edilmiş dikdörtgen planlı yapı, duvar örgüsündeki
farklılıklar nedeniyle en az üç yapı evresi göstermektedir. Güneydoğu yönündeki dar
duvarın hemen önünde güneybatı-kuzeydoğu yönünde uzanan duvar, kuşku yok ki,
stoanın zemini altındaki en erken yapı kalıntısıdır. Ana kaya seviyesine kadar yaptığımız
araştırmalarlaortaya çıkartılan arkeolojik malzeme, özellikle seramik ve terra-cotta par
çaları, bu yapı evrelerinin zamanını keşin olarak belirlememizde yardımcı değillerdir.

Nedeni de, Erken Klasik Dönemden 1.0.3. yüzyılın başları arasına tarihlendirilen bu
malzemenin, birarada karışık olarak ele geçmiş olmalarıdır. Bu malzemeye dayanarak
söyleyebiliriz ki, stoa en erken 1.0.3. yüzyılın başlarında inşa edilmiş olmalıdır; çok fark
Ii tipte tanrı ve tanrıça figürinleri yanında, yine pişmiş topraktan çeşitli adak eşyaları da
göstermektedir ki, Aphrodite Euploia kutsal adasının öncüsü, eğer bu dikdörtgen yapı

nın kendisi değilse, bu alan içinde bir yerde olmalıdır.

Palaestra Terası

B. SCHMALTZ

Dört mevsim için programlanmış olan palaestra terasındaki son kampanya, ken
tin bu bölümündeki yapılanmasını, kaba hatlarıyla da olsa aydınlatmıştır; aynı zamanda
şehrin topografik konumu ve genişlemesi hakkında da kesin ip uçları vermiştir bizlere.

Bu yılki çalışmalarımızda ağırlık, Bizans kilisesinin doğusunda ve kuzeyinde bu
lunan alanlara kaydırılmıştır. Kilisenin batısında ve kuzeybatısında gerçekleştirilen son
daj kazıları ise, bugüne kadar ele geçen mimari bulguların devamının kontrolüne yöne
liktir. Elde ettiğimiz sonuçlar, ana hatlarıyla aşağıda sunulmuştur:

Kilisenin altında olduğu varsayılan kutsal alan büyük bir ihtimalle bir çok kez ona
rım görmüş bir teras duvarı tarafından çevrelenmektedir. Bu duvarın güneybatı ve gü
neydoğu yönünde uzanan bölümü tamamen; kuzeybatı ve kuzeydoğu doğrultusunda
giden bölümü ise kısmen, bölümler halinde ortaya çıkartılmıştır. Oyle anlaşılıyor ki, te
rasın kente bakan kuzeybatı duvarı, döneminde metrelerce yüksekti ve etkileyici bir ör
gü karakteri göstermekteydi; kutsal alana giriş, olasılıkla bu yönde açılrruşn.Teras, çok
hareketli bir kayalık üzerine inşa edilmiştir. Bu nedenle orijinal teras duvarının kalıcılığı
için, zaman içinde destek duvarları da inşa edilmiştir. Böylece teras, Hellenistik Dönem
sonuna kadar kalıcı olmuştur.

Alandaki en eski yapı, kilisenin güneybatısında günışığına çıkarılmıştır. Çok özen
le inşa edilmiştir; duvarlarının genişliği 80 cm.dir; kentten özenle döşenmiş 130 cm. ge-
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nişliğindeki bir girişle alana girilmektedir; üç tarafı duvarlarla çevrili bir ön avludan, kili
senin altındaki kutsal alanın merkezi bölümüne güneyden qeçilrnektedir. Elimize geçen
seramik malzemeye göre teras altındaki bu en eski yapı, en erken 1.0. geç 5. yüzyılda
yapılmış olmalıdır.

Kilisenin kuzeybatısındaki alanda, derinliği çoğu yerde 3 m. yi bulunan sondaj
çukurlarında açığa çıkarılan mimari kalıntılar, güney ve güneybatıdakilere benzer karak
terdedirler. Burada da ana kaya güneybatıya doğru kırılgan ve hareketlidir; birkaç met
re içinde metrelerce seviye farklılığı göştermektedir. Buna karşın kuzeydoğuya doğru

kaya yüzeyi daha düzenli akmaktadır. Ozetle söylemek gerekirse, alandaki ana kaya
topografyası, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda aralarında çukurcuklar oluşan bir
kaya tepecikleri zinciri görünümündedir. Tepe noktalarında, "ölçüm platformu", "kilise
apsisi", "çitlenbik ağacı" ve "hamam" oturmaktadır. Kilisenin yaklaşık 1O metre kadar
kuzeybatısında, kampanyanın son günlerinde palaestra yürüme zemininin yaklaşık 3
m. altında ortaya çıkarılan kuyu, buradaki ana kayanın ne kadar kırılgan olduğunu gös
termektedir. Bu kuyu, büyük bir ihtimalle doğal bir kaya aralığını kaynak olarak kullan 1
yordu. Elimizdiki arkeolojik verilere göre kuyu, Hellenistik Dönemde kapatılmış olmalı

dır. Oyle görünüyor ki, dolgusu bu dönem öncesi Kaunos'u için güvenilir bir stratigrafi
verecektir.

Kilisenin kuzeyindeki ana kaya tepecikleri arasında kalan geniş boşluk, Kaunos
trafiği için oldukça önemli bir fırsat vermiştir. 1.0. 3. yüzyılda buraya ana cadde hüvi
yetinde bir yol inşa edilmiştir. Düzgün taşların özenle döşenmesiyle yapılmıştır; güney
kenarı boyunca kıyı taşı bloklar yerleştirilmiştir; güneyindeki duvarla arasında kalan
boşluk, yağmur suyu kanalı döşemi için kullanılmıştır. Yalnızca 18 m.lik bölümü açılan

yol, büyük bir ihtimalle kent merkezinden kaya mezarları nekropolüne olan ulaşımı sağ

lamaktadır. Uzerine kurulan 3 basamaklı bir merdivenle 2. evresinde yol, batı yönde yu
karı seviye kaldırılmıştır; 3. evrede ise, kuzeyine inşa edilen 1.20 m. genişlikteki yeni bir
duvarla, yaklaşık yarı yarıya daraltılmıştır. Zemini üzerinde ele geçen seramik buluntu
larına göre yolun Augutus Döneminde doldurulup kapatıldığı ve bir daha kullanılmadığı

sonucuna varılmıştır. Bir anlamda bu sonuç, duvarları yer yer en az 2 kez onarılmış olan
palaestra terasının, yine bu dönemde inşa edildiğini ortaya koymaktadır. 70x80 m. bo
yutundaki bu büyük terası!"). hangi amaçla yapıldığını bugün kesin olarak söyleyebilecek
bir belgeye sahip değiliz. Ozetlersek;

En eski evrede, kilisenin üzerinde bulunduğu ana kaya tepeciği dar bir biçimde
duvarlarla çevrelenmişti ve kentten bu alana, güneybatıda yer alan bir girişle geçilmek
teydi. 2. evrede bu kutsal alan, güneydoğu-kuzeybatı yönünde genişletilmiştir;görkem
li bir teras duvarı ile kuşatılmış, kentin yukarısında, kentten ayrı bir alan olarak vurgu
lanmıştı; buraya giriş ise, nekropol yolunun öncüsü bir yolla, kuzeybatıdan gerçekleşti
riimiş olmalıydı. Augustus Dönemi sonrasına tarihlendirilen 3. evrede bütün bu alan ba
tı ve doğu yönde, yüksekliği 8 metreyi aşan duvarlarla sınırlandırılmış ve bu alan tümüy
le doldurularak düzleştirilerek bugünkü durumuna getirilmiştir.

Yeni Epigrafik Malzeme

Chr. MAREK

1. En önemlisi, stoanın arkasında yer alan Apolion kutsal alanının kompleksi için
deki mermerden büyük bir kaidedir. Cephe yüzünün üst bölümü tahrip edilmiş olması
na karşın, buradaki yazıttan üç harf tamamen, iki harften ise yalnızca alt uçları korun
muştur. Bu korunmuşluğu bile yazıtı tamamlayabilme imkanı sunmaktadır bize; iki sa
tırdan oluşan bir yazıttır bu. Korunmuş üç harf, kesinlikle 2. satırın son kelimesine ait
tir: e(n y)hk(e)n veya (etn y)hk(a)n, "ededı". Herşeyden önce harf karakterleri kaidenin
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ı.o. 4. yüzyılda yapıldığının belgesidir: Malzemesinin leylak renkli mermer olması ve de
alt ve üst silme profili, bu tarihi doğrulamaktadır. Çünkü gerek harf karakterleri ve ge
rekse yapıldığı malzeme, Kaunos'ta daha önceki yıllarda ele geçmiş olan Hekatomnos
ve Mausolos'a ait ünlü diğer iki kaideye çok uymaktadır. Diğer bir belge, iki yıl önce, ay
nı alanda spolyen kullanımda bulunan ve üzerinde (Nek)atom(no-) yazısını taşıyan

mermer parçanın bu bloktan kopartılmış olduğunun saptanmasıdır. Bu da bizi, ilk satı

rın sağ yarısında "Hekatomnos" isminin yer aldığı sonucuna götürmektedir. Pozisyonu
na göre satır üzerinde büyük ihtimalle baba adı olarak durmaktadır. "Hekatomnos'un
oğlu". Bununla da önce gelen gelen ismi tamamlamak mümkündür. Bu ünlü Mausol
os'tan başkası olamaz. Yazıt cepheye özenle yerleştirilmiş olduğu için, elde edilen ta
mamlamanın kelime sayısı ikinci satırın başına yerleştirilebilmektedir. Bu nedenle çok
farklı biçimlerde tamamlama olanağı kalmamaktadır. Düşüncemize göre ikinci satırın

başında, kaide üzerinde duran heykelin ismi yazılıdır.

2. Kazı çalışmalarıyla açığa çıkartılan 'ölçek taşı', alışılmamış bir parçadır. içine
farklı büyüklükte, yarım konik formda 5 haznenin derinleştirildiği mermer bloğun alna
cına ölçüleri işaretlenmiştir: "tıemikton", "hemimedimnon" ve "medtmrıos". Kaunos'tan
bu blok, kendi tarzındakiler içinde en iyi korunmuş olanıdır. Fonksiyonu ise, şarap ve
ya zeytinyağı gibi akıcı malzeme ile hububatın miktar olarak kesin ölçülmesidir.

3. Roma hamamında korunan yazıtiı iki küçük parça çok fazla bir bilgi sunma
maktadır. Ihtimalle Hellenistik Dönemden biri üzerinde, bir baba adı okunabilmektedir:
Mhnod-rou, Diğeri üzerindeki çok az korunmuş harf kalıntıları belirgin değildir. Muhte
melen bir isim söz konusudur; son satırda 'ı d mow'.

4. Stoanın arkasındaki Aphrodite Euploia kült odası çevresinde ele geçen küçük
bir mermer parçanın her iki yüzü de yazıtiıdır. Her iki yüzdeki yazıttan çok az şey ko
runmuştur. Belirgin olan, eşya ya da kişilerin isim listesidir. Yazıtın sonu, her iki yüzde
de belirgindir: Adak formeliyle sonlanır: ki ye-d «tenrıye'.

Onetım Çalışmalan

Ü. DEMiRER
N. KASAPOGLU

Onarımınageçen yıl başlanan Protogenes adak exedrasının tüm blokları onarılıp

tümlenmiş; tam anlamıyla kurumaları için, henüz yerlerine yerleştirilmemişlerdir.

Depo Düzenleme Çalışmalan

M. DOYRAN

Kazıevi deposunda korunan etütlük parçaların herbiri, bilgisayar kayıtlarına ge
9ilm~k !2~n buluntu yeri ve seviyeleri kotlanmış şekliyle yazılarak kendi sandıkları içine,
istenildiğinde kolayca çıkarılabilecek bir sistemle yerleştirilmektedir. Bugün deftere ge
çınlen kayıtlar, tüm kasalar bitirildiğinde bilgisayara yüklenecek ve çıktıları alınarak Ge
nel Müdürlüğümüz ile ilgili müzeye sunulacaktır.
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Projeler

o. ÖZER
Y ÖZER

A. DALYANCI

Bu mevsim üç ayrı uygulama projesi hazırlanmıştır: Roma hamamının yerel bir
müzeye çevrilmesi, kutsal taş ve seramik deposu.

Roma hamamının bir müze binası olarak hizmet vermesi düşüncemiz, yıllar son
ra bugün artık projelendirilmiştir. Tamamlanan proje, hazırlanmakta olan dosya bitirildi
ğinde, Genel Müdürlüğümüz ve tasdik için 'ızmir 2 No.lu Koruma Kurulu Müdürlüğü'ne

sunulacaktır. Tasdik edildiğinde ise, hemen uygulanmasına başlanacaktır.

Teras tapınağının avlusu içindeki yuvarlak yapının merkezinden 6 m. kadar aşa

ğıda gizli kutsal taş, 'Basieus Kaunios'un resimsiz tasviri, Kaunos'un kültür tarihi için en
önemli keşiflerimizden biridir. Klasik çağlar içinde Kaunos paralarına da motif olmuş

böylesine bir taşın ziyaretçiler tarafından da görülebilmesinin zamanının geldiği inan
cındayız. Bu nedenle hazırlatılmış olan proje, hamam-müze projesi gibi çok kısa bir za
man içinde ilgili birimlere ve sponsor olabilecek kuruluşlara takdim edilecektir.

Kazıevi deposu artık etütlük seramiklerin depolanmasına yetemeyecek duruma
gelmiştir. Bu nedenle, çok önceleri kazıevi binasının yanında yapımına başlanan, ama
bir türlü devamını getiremediğimiz depo binasının acilen tamamlanması gerekmektedir.
Proje, kayalık içine gizlenen depo odasının, yürüme seviyesinde. kalan terasının sera
mik yıkama bölümü olarak kullanılmasına yönelik hazırlatılmıştır. Inşaasına izin için, bu
proje de ilgili birimlere sunulacaktır.

1998 YılJ Yayın/art

ÖGÜN, B., "Warum Kaunos", Kadmos 37,1998.
SCHMALTZ, B., "Attischer EinfluB in Kaunos im 5. und 4. Jh. anhand des archaoloqischen Fundmaterials"

Kadmos 37, 1998.
IŞIK, C., "Die Ergebnisse der Ausgrabungen in Kaunos bis zur Entdeckung der Blingue" Kadmos 37, 1998.
IŞIK, C., "Demeter in Kaunos" BCH 1998 (Festschrift Lili Kahil)
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1998 KNiDOS KAZıLARı

Ramazan ÖZGAN*
Christine ÖZGAN

Mustafa ŞAHiN
Christaf BERNS

Knidos kazılarının 1998 sezonundaki çalışmaları da başarı ile tamamlanmıştır.

Kazımıza Kültür Bakanlığı'nın bütçesinden ayrılan ödeneğin geçen yıllarda olduğu gibi
yetersiz olması, öğrenci-işçi uygulamamızın sayı artırılarak devamı~a n~den olm~ştur.
üzverili çalışmalarından dolayı adlarını burada tek tek sıralayamadıgım lısans ve lısan

süstü öğrencilerime içtenlikle teşekkür ederim.
Kazı çalışmalarını maddi olarak destekleyen Kültür Bakanlığı adına Anıtlar ve

Muzeler Genel. Müdürlüğü ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ..Genel Müdürlüğü'ne,
Muğla ii üzel Idare Müdürlüğü ve Kültür Müdürlüğü'ne, Selçuk Universitesi Rektörlü
ğü'ne ve Historisch- Archa.ologischen Freundeskreises- Münster derneğine ayrı ayrı iç
tenlikle teşekkür ederim. Ayrıca, mutfağımıza yapmış olduğu malzeme yardımı nedeni
ile Mehmet Demir'e de teşekkürler.

Ayrıca kazı ve bilimsel çalışmalarımıza katkıda bulunan Doç. Dr. Christine Öz
gan (Konya), Doç. Dr. Mustafa Şahin (Konya), Dr. Christof Berns (Köln), Arş. Gör. E.
Doksanaltı (Konya), Arş. Gör. D. Pastutmaz (Konya), S. Aydal (Antalya), G. Bakır'a da
(Antalya) teşekkür ederim.

Bakanlık temsilcisi olarak aramıza katılan F. Ünal'a (Bursa Arkeoloji Müzesi),
Datça Kaymakam'ı H. Ergi'ye ve ören yeri çalışanlarından özellikle S. Bora ve eşine de
ğerli ve içten yardımlarından dolayı teşekkür ederim.

Diorıysos Terası- Stoa Ça"şmalan

Christine ÖZGAN

1998 sezonundaki çalışmalarımızla, iki seneden (1996) beri kazdığımız Liman Ti
yatrosu'nun batısında yer alan Dionysos terasındaki stoa binasının önemli bir bölümü
nü daha ortaya çıkardık. Daha önce belirttiğimiz gibi, bu yapı tiyatronun yanında olmak
üzere büyük limanın kuzeyindeki geniş terasta, yani şehrin oldukça merkezi bir alanın

da yer almaktadır (Resim: 1). Terasının ortasında büyük bir tapınak bulunmaktadır; da
ha önceki kazılarda ortaya çıkan friz blokları Dionysos'la ilgili sahneler içerdiği için, ta
pınağın bu tanrıya ait olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır'.

ilk kazı çalışmalarımızdan bu yana ortaya çıkarılan eşsiz buluntular, bu stoa bi
nasının hem mimarlık, hem de sanat tarihi açısından çok özel ve ilgi çekici bir yere sa
hip olduğunu ortaya koymuştur.

Prof.Dr. Ramazan ÖZGAN, S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 42079 KonyafTÜRKiYE
Society of Dilettanti üyeleri Knidos harabelerini incelerken bu düşünceyi ortaya koymuşlardır, Antiquities of lotus III
(1840),24.
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Bu sene stoanın doğusuna doğru sıralanan son 4 adayı daha ortaya çıkardık; ya
ni bunlarla birlikte toplam 10 oda kazılmış oldu (Çizim: 1; Resim: 2). Stoayı kuzey yan
dan sınırlayan teras duvarı üzerindeki izlere bakılırsa, stoa yaklaşık 135 m. uzunluğun
da olup, toplam 28 odası bulunmaktadır (Resim: 3). Diğer bir anlatımla, açılması gere
ken yaklaşık 18 oda daha bizi beklemektedir.

V Odası

Kurutma kanalı (V 1): iki destek duvarı 4.50- 5 m. yüksekliğinde korunmuştur. ilk
seviyelerden itibaren her iki duvar dibinde çok sayıda seramik çıkmaya başladı; bunlar
arasında özellikle ampharalar- parça ve tüm halinde-, Roma Dönemi kandilleri, çok sa
yıda çiviler ve bu buluntuların altında ince seramikler (tabaklar, kaseler ve testiler gibi)
sayılabilir. Yaklaşık 2,70 m. kazıldıkdan sonra ise, tabak ve kandillerden oluşan ilk Geç
Hellenistik seramik örnekleri bulunmaya başlamıştır. Aşağıya doğru inildikçe (4.40 m.)
seramikler azalma eğilimi göstermektedir ve buluntular arasında Erken Hellenistik Dö
neme ait siyah astarlı parçalar da çıkmaya başlamaktadır. Tabana doğru ise nemli, ko
yu renk ve buluntu vermeyen toprak yer almaktadır.

Birkaç parça tüm olarak ele geçirildi ise de, buluntu durumlarına göre eserlerin
çoğu atılmadan önce özellikle kırılmış olmalıdır. Ayrıca hemen hemen her formdan
birçok kap örneğinin çıkmış olması da dikkat çekmektedir. Bu da bütün bu kap kaca
ğın takım halinde ve çoğunlukla aynı zamanda atıldığını göstermektedir. Bir diğer dik
kat çeken nokta ise, seramiklerin yığın halinde destek duvarlarının dibinde bulunmuş

olmasıdır. Bu da seramiklerin destek duvarlarının üzerinden atılmış oldukları anlamına

gelmektedir. Olasılıkla bu amaçla, üzerinin kapalı olduğunu düşündüğümüz kanalın,

destek duvarlarına yakın köşelerinde seramikleri atmak için açıklıklar bırakılmıştır.

V Adasının içi (V): Daha önceki kazdığımız odalarla hemen hemen aynı özellik
leri göstermektedir. Yüksek seviyelerde çok sayıda odaların duvarlarından düşmüş olan
kaba ve aşınmış kumtaşı bloklara rastlanmıştır. Aralarında parastan işlenmiş Dorik bir
sütun parçası dikkat çekmektedir, çünkü bu muhtemel bir üst kat için ipucu vermekte
dir.

Bu taşlı seviyenin altında yine daha öncekilere çok benzer kızıl kerpiçten oluşan

bir tabaka bulunmaktadır ve bu tabakanın içerisinde yine çatı kiremitleri ortaya çıkarıl

mıştır. Tabanın üzerindeki bulunan testi parçaları ve 'Ringled Rimi yani kuşaklı kaseler
gibi seramikler Erken Roma Dönemine (M.S. t.yüzyıl) tarihlendirilmektedir.

Kapının dış tarafında yine daha önceki kazılarda olduğu gibi mermer kapı söve
sinin profilli parçaları bulunmuştur; sövesinin ve cephenin mermer kaplamasının alt ta
rafının in situ buluntu olduğunun altı özellikle çizilmelidir.

U Odası

Kurutma kanalı (U 1): Üst seviyelerde yine kaba seramikler, aralarında tüm amp
haralar ve ainachaeler yer almaktadır. Onların altında, yaklaşık 1,60 m. derinlikte, bu
defa özellikle oinoptıoroe takımlarından oluşan (insan başı figürlü testiler, kandil süsle
ri ve grotesk kandil) daha ince seramik örnekleri çıktı. Diğer bir anlatımla üst seviyeler
yine Erken Roma Dönemi seramiklerinden oluşmaktadır. Bir kül seviyenin altında, 3.40
m. derinlikte IT kulplu kase, Megara kasesi. kandillerden oluşan Hellenistik Dönem se
ramiği görülmeye başlamıştır. Bunların aralarında batı yamacı seramik parçalarının da
ele geçmiş olması özellikle ilginçtir. Yine bu Hellenistik buluntuların altında, V 1 kana
lında olduğu gibi, (4.40 m.) nemli killi toprak tabana kadar devam etmektedir.

Odanın içi (U): Yukarıdaki taşlı tabakalardan sonra, kerpiç parçalarının bulundu
ğu toprak başladığında, yaklaşık 2 m. uzunluğu ve 0,80 m. genişliğinde triglyph ve me
topla süslü mimari bir bloktan oluşan oldukça ilginç bir buluntu ortaya çıktı (Resim: 4).
Kumtaşı veya organik parastan elde edilen bu parça arka duvara yakın düşmüş olup,
triglyphler ince stucca ile kaplanmıştır. Bu uzun ve kalın mimari blokun altında, V-oda
sında olduğu gibi, bir parasıu Dar sütunun gövdesi bulunmuştur. Ayrıca alçıyla kaplan-
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mış, bu defa ion düzeninde poroslu bir yarım sütun parçası ele geçirilmiştir. Kerpiçli top
rakla birlikte çok sayıda çatı kiremiti özellikle doğu tarafında bulunmuştur. Diğer yönler
de ise özellikle parçalanmış sıva dikkat çekmektedir. Oda tabanının üzerinde yoğun

yangın izlerine rastlanmıştır. Bu nedenle, beyaz alçılı, eskiden sıkıştırılmış toprağın üze
rinde bulunan döşemeden sadece kırıntılar kalmıştır. Burada da kapının mermer söve
si, kapının önüne düşmüş halde bulunmuştur.

TOdasl
Kurutma kanalı (T 1): Yaklaşık 2 metreye kadar Roma seramiği ile birlikte bazı

Hellenistik parçalar da ortaya çıkarıldı; çok yoğun olmayan buluntuların arasında bir de
fildişinden, üzerinde kadın büstü bulunan bir saç tokası dikkat çekmektedir. Seramik
buluntuları ancak 2.30 metreden başlayarak, bir kül tabakasının altına gelecek şekilde

yoğunlaştı. Bunların arasında sigillata gibi Erken Roma Dönemine ait parçaların yanın

da, Geç Hellenistik ince ve kaba seramikler de bulunmaktadır. Burada bulunan eserler
arasında tüm bir amphora, beyaz fonlu seramik parçaları (Iagynos?), Hellenistik kandil
Ier, n- kulplu kaseler sayılabilir. Bu seviyenin altında, 3.50 m. derinlikte, yine toprak
kahverenqi ve kumlu olmaya başlamakta ve birkaç Hellenistik parça dışında buluntu
vermemektedir. Son seviyeyi oluşturan kanalın tabanında yine nemli ve buluntusuz top
rak dikkat çekmektedir.

Odetıın içi (T): Gün ışığına çıkarılan eserler V ve U odalarındakiler ile oldukça
benzer. Çok sayıda kumtaşı blokun altında Dor sütun parçaları, kızıl kerpiç toprakla bir
likte beyaz sıva tozu ve sıva parçaları- aralarında renkli freskolu bir blok- mermer kap
lama plakaları ve en altta da çatı kiremiti parçaları mimari buluntular arasında sıralana

bilir. Tabanın üzerinde yine yoğun yanık izleri görülmektedir.

S odası

Sezonun en önemli buluntuları bu odadan ele geçirilmiştir. Diğer odalara göre
daha küçük boyutlu olup stoanın doğudaki en son rnekarudır.

Teras destek duvarının arkasındaki küçük ve dar teras, bu bölümde yer yer sö
külmüş, küçük dolgu taşları ile doldurulmuş şekli ile yaklaşık 3 m. yükseklikte korun
muştur (Resim: 3). Bu küçük terası desteklemek amacıyla büyük teras duvarının üzeri
ne küçük gri kesme taşlardan oluşan bir üst destek duvarı daha eklenmiştir. Bu ek du
var bu bölümde 0.70 m. yükseklikte ayakta durmaktadır. Bu alanda ilk kaba topraklı se
viyeler kazıldıktan sonra stoanın üst yapısı açısından önemli bir buluntu olan iki sıra ki
riş destek deliği ortaya çıkmıştır. Teras duvarının hemen üstünde, yani tabandan 5.30
m. yukarıda yer alan bu oyuklar ya çatının yüksekliğine ya da ikinci bir katın varlığına
işaret etmektedir.

Kurutma kanalı (S 1): En büyük sürpriz bizi burada karşılamıştır. Çünkü ilk sevi
yelerden başlayarak Roma Dönemine, hatta Geç Hellenistik Döneme ait hiç bir sera
mik parçasına rastlanamamıştır. Kısa destek duvarların yanı, kandiller, maltız parçaları,
urıquenterııume», küçük kaselerden oluşan ince ve kaba Hellenistik seramik parçaları
ıle doldurulmuştur. Bunların arasında kömür parçaları ve kemiklerin bulunmuş olması
ayrıca kayda değerdir. Sıralanan seramik parçaları daha önce açığa çıkarılmış olanlar
la tip ve stil açılarından çok açık farklılıklar göstermektedir.

1.60 m. derinlikte batı yamacı skyphos parçaları, siyah "Glanzton"- seramik (Re
s!m: 5, 6).2,. midye ka~uğu ayaklı kaseler. unguentarium (Resim: 7)3 ve kandiller (Re
sım: 8)4 gıbı Geç Klasık veya Erken Hellenistik Döneme ait parçalar bulunmaktadır. Bü
yük ve çok kaliteli pişmiş topraktan bir kadın figürini Erken Hellenistik Dönem tarihi mi
zi iyice desteklemektedir (Resim: 9). Buradaki buluntuların hepsi daha sonra ayrıntılı

2 Benzer örnek için bkz. S. i. Rotralf, Agora 29 (1997), PI. 69 Nr. 829 ve PI. 37.
3 Benzer örnek için bkz. V. Mitsopoulos-leon, Forschungen in Ephesos iX, 2/2 (1991),146 KaL. 03 Lev. 207 dipnol.

758 vd. (diğer kaynakça ile birlikte).
4 Benzer örnekler için bkz. i. Scheibler, Kerameikos Xi (1976), Lev. 17 vd.
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olarak incelenecektir. Ancak şimdilik bu kanalın en geç l.Ö. 3. yüzyılın ortalarında dol
durulmaya başlandığını ve bu buluntuların stoanın yapım tarihi için bir terminus ante qu
em verdiğini söylemek istiyoruz.

Antma kanalı (S 2): Stoanın kuzeydoğu köşesinde, S 1 ile merdivenin yan duva
rı arasında, dar fakat yaklaşık 8 m. yüksekliqinde olan ve merdivene paralel uzanan bir
başka kanal daha ortaya çıkarılmıştır. Ilk seviyelerde sadece yukarıdan düşen taş blok
lar bulunmaktadır. Ancak, 1.50 metreden başlayarak buluntu vermeye başlamıştır: Bu
rada, yani kısa destek duvarının yanında amphora parçaları, çok sayıda küçük ve bü
yük hayvan kemikleri ve bunların altında Roma Dönemine ait kandiller -aralarında Ro
manesis imzalı örnekler de vardır (örnek olarak Resim: 10) bulunmuştur. Kuzey bö
lümünde, yani yamaca doğru, 2.30 m. derinlikte çakıl ve moloz taşlardan oluşan bö
lüm, tıkanmayı önlemek amacıyla kanalın zamanla kısmen de olsa yükseltilmiş olduğu

nu göstermektedir. Zaman darlığı nedeni ile bu kanalın salt güney bölümü kazıIabilmiş

tir. Açılan bölüm tabana kadar Roma Dönemine ait seramikler (kuşaklı kaseler. kabur
galı kaseler. kandiller) ve az sayıda Geç Hellenistik malzeme (amforiskos, kandil) içer
mektedir. Ayrıca güneyde S mekanın cephe duvarının altında geniş bir delik ortaya Çı

karılmıştır. Buradaki kaz! bitirilememiş olmasına rağmen, şimdiden bu kanalın stoanın

son yıllarına kadar, yani LS. geç 1. yüzyıla kadar, arıtma kanalı olarak kullanıldığını söy
leyebiliriz.

Odanm içi (S: S 3 ve S 4): Kazı çalışmaları sırasında S mekanının ortadan bölün
düğünü gördük. Kuzeydeki bölümde (S 3) ilk seviyelerden başlayarak, S 1 kanalının

Hellenistik seviyelere paralelolarak Roma Dönemine ait seramik parçaları bulunmuş

tur (sigillata, kandiller). Ayrıca, buradaki tabanın diğer odalara göre daha yüksekte ola
cak şekilde 2.50 m. seviyede sıkıştırılmış topraktan oluştuğu görülmektedir. Buluntu du
rumuna göre, S 1 kanalından gelen sızıntıyı önlemek veya odanın tabanını rutubetten
kurtarmak amacıyla S 3 odasının tabanı yükseltilmiş olmalıdır. Seramiğin incelenmesiy
le daha somut sonuçlar çıkacaktır. Ancak kesin sonuç için burada sondaj şeklinde de
olsa bir kazı yapmak gerekmektedir. S 4 bölümünden de çok sayıda mimari blok ele ge
çirilmiştir. Bunların arasında yine alçılı yarım sütun blokları (Resim: 11) ve bu defa ke
mer şeklinde kapı söve parçaları dikkat çekmektedir. 80 cm. kalınlığında bir yangın ta
bakasının altından bu sefer oinophoros türünden, özellikle insan başı şeklinde testiler
(Kopfgefi:isse), figürlü kap ve kandiller olmak üzere yine yoğun Roma Dönemine ait se
ramikler çıkmıştır. Görünüşe göre taban burada da diğer odalara göre yüksektir. Ancak,
zamanın az olmasından dolayı kazının bitirilememesi nedeniyle şimdilik daha kesin bir
sonuç söyleyemiyoruz.

Stoa 'nın ön cephesi (V-T güney)
Önceki senelerde ortaya çıkardığımız odaların (A-D; Z,Y) önünde yer yer karış

mış (bozulmuş) seviyelere rastlanmış, sadece geçen kampanyada son olarak bıraktığı

mız Y mekanın önünde birkaç mermer sütun parçası ele geçirilebilmişti. Bu kısır malze
meden dolayı da geçen sezonlarda stoanın ön cephesinin görüntüsü hakkında net bir
şeyler söyleyememiştik. Bu problemi aydınlatmak amacıyla bu dönemde V-T mekanla
rın önünde 5 x 8 m. ölçülerinde bir alan açtık. Yoğun kumtaşı ve alçılı bloklardan olu
şan toprağın altında toplam 6 sütun düşmüş şekilde ortaya çıktı. Sütunlar monolit düz
kaba mavi-beyaz mermerden yapılmış ve yaklaşık 5 m. uzunluğa sahiptir. Hemen he
men hepsinde yoğun yangın izi görmek mümkündür. Ancak stylobat veya başlıklara ait
henüz bir ipucu yoktur.

Sütunlar kalın bir yangın tabakasının içerisinde bulunmaktadır. Bu tabakanın
içinde, yani tabanın hemen üzerinde çatı kiremiti parçaları ve bunların yanında yine çok
sayıda mermer kaplama ve değişik renkli opus sectile plakaları bulunmuştur. Bunların
arasında uzun çelenk ve büstlü diademle süslenmiş bir plaka özellikle dikkat çekmek
tedir (Resim: 12).
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Sonuç
Yaklaşık 8 m. yüksekliğindeki toprak ve çok sayıda mimari amaçlı büyük blok taş

kaldırıldıktan sonra, 4 mekan ve tiyatro merdivenlerine paralel giden bir arıtma kana
lından oluşan stoanın doğu kısmı ortaya çıkarıldı. Yüksek dolgu toprak sayesinde
stoanın kuzeydoğu köşesi diğer taraflara göre daha iyi korunmuştur ve burada kong 10
mera taş bloklardan oluşan teras duvarı üzerinde yaklaşık 5 m. yüksekliğinde başka bir
ek destek duvarı daha görülmektedir. Bu duvarın tekniği, küçük düzensiz gri kesme
bloklardan oluşmuş olmasından dolayı değişiktir. Bu teknik Kap Krio'daki Geç Klasik
Döneme tarihlenen teras duvarları ile benzerlik qöstermektedir>, Bu duvar yamaçtaki
yaklaşık 3 m. y~ksekliğe sahip olan ve küçük kaba taşlardan oluşan dolgu toprağı des
teklemektedir. Iki büyük teras arasında bulunan yaklaşık 3 m. eninde bu dar alanın

fonksiyonu henüz açıklık kazanmamıştır. Ancak, Kap Krio'daki mekantarla karşılaştırıl

dığında, stoanın arkasında iki merdivenli caddeyi birbirine bağlayan bir diğer caddenin
varlığı akla geliyor. Diğer bir olasılık ise bu bölürnün stoanın ikinci katına ait bir alt des
tek olduğu yönündedir. Çünkü bu gri taş bloklu duvarın üzerinde, 5.10 m. yükseklikte
yer alan iki sıra kiriş deliği, ya çatının altındaki ahşap konstrüksiyona veya ikinci katın

taban kirişlerine işaret etmektedir.
Stoa'nın en az bir üst kata daha sahip olduğunu başka buluntular da destekle

mektedir. T odasındaki kumtaşı ve poros blokları arka duvarda -yani T ve T 1 arasında

neredeyse 5 m. yüksekliğe kadar ayakta durmaktadır. Kiriş delikleri 5.10 metrede bu
lunduklarına göre kırmızı kerpiç duvarların yerinin tartışılması gerekiyor: Kerpiçlerin yo
ğun olarak çatı kiremitleri ile birlikte bulunduklarını burada özellikle hatırlatmak istiyo
ruz. Bir başka problemi ise alçılı lon ve Oor düzenindeki poros sütun ve friz parçaları

oluşturmaktadır.Bunların genellikle yüksek tabakalardan çıkması nedeni ile, onların alt
kata ait olduklarını düşünmek zor olduğu gibi, duvarlarda öyle bir iç süsleme izine de
rastlanamamıştır.

Stoa'nın cephesinin bu bölümünün, öncekilerde olduğu gibi, zengin bir şekilde

hem mermer plakalarla, hem de çok renkli opus sectile tekniğiyle kaplanmış olduğunu

görüyoruz. Ayrıca kapıların söveleri kalın beyaz mermerden oluşmaktadır. Büyük mer
mer plakaların çoğu, Efes veya Batı Anadolu'nun herhangi bir kentinden ithal edilmiş

olduğunu düşündüğümüzmavi-beyaz greco scrittddan oluşmaktadır. Bunların üzerin
de veya arasında kırmızı-sarı breccia nuvolata rosa (Tunus ?), kırmızı-yeşil africano (Te
os), kırmızı-pembe portasanta (Khios), sarı gia/lo antico (Tunus), kırmızı rosso antico,
pembe-yeşil breccia verde dura ve özellikle yeşil porfido serpentina verde (Sparta)6 ve
başka ince çeşitli kakma taşının bulunduğu görülmektedir. Bütün bu zengin ve şüphe

siz pahalı süsleme stoanın ne kadar önemli bir yapı olduğunu göstermektedir8 . Bir baş
ka buluntu da bu yorumu desteklemektedir: Mermer plakaların arasında bu sezon hiç
bir yazıt parçası çıkmazken, 1.50 m. uzunlukta bir mermer plaka oldukça ilginç bir be
zek taşımaktadır. Burada yan yana çizilmiş bir şeref çelengi ve beş büstten oluşarı bir
diadem (taç)? tasvir edilmiştir (Resim: 12). Büstlü taçların ilk olarak Roma Imparator
kültünde görüldüğü bilinmektedir ve bunların imparatorun kendisi veya daha çok rahip
ler tarafından takıldığını çok sayıdaki heykeller de göstermektedir. Ayrıca bu geleneğin

Anadolulu olduğu ve ön örneklerin doğulu tanrıların kültünde bulunduğu da düşünül

mektedir. Bu kültlerin arasında Dionysos-kültünden de bahsedilmektedirv. Eğer bunla
rın bir imparator kültüyle değil de, bir tanrı (Dionysos) kültüyle ilgili olduğu düşünülür

se, Knidos'taki büstlü taç veya diademin bu konudaki en erken tasvirlerden birisi oldu
ğu görülecektir. Ancak yukarıda ve daha önceki kazı raporlarında belirttiğimiz gibi,

5 Bkz. R. Özgan, 19. Kazı Sonuçlan Toplantısı ii (1997), 135 vd. çiz. 3 res. 4 vd.
6 Renkli mermerler için bkz. H.Mielsch, Buntmarmore aus Rom im Anlikenmuseum Berlin (1985); Archaeologisches

Institut der Universitat Köln, Antiker Marmorluxus von Rom bis zum Rhein, Ausstellung Univ.- und Stadtbibliothek Köln
1994.

7 Köln iniversitesi'nin kollukyumu sırasında J. Rumscheid'in diadem hakkında verdiği açıklayıcı bilgi için teşekkür ede
rim. Kendisinin rahipleri içeren araştırması baskıda bulunmaktadır.

8 J.lnan-E.Aııöldi-Rosenbaum, Römische und frühbyzantinische Por/ratplastik aus der Türkei (1979) 38 vd.
9 J.lnan-E.Aııöldi-Rosenbaum, a.g.e., 44 dipnot. 186,4.
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stoanın en geç buluntularınınLs. geç 1. yüzyıla -Romanesis kandiller, erken oirıoptıo
ros seramiği gibi buluntular nedeni .i1e- ait olduğunu da unutmamak gerekmektedir. Dış

cephenin kaplamasında kullanılan Imparator Nero ile Roma'da moda olan opus sectile
tekniği de bu tarihi desteklemektedirtv.

Büstlü taç tarihleme konusunda şimdilik kesin bir sonuç vermese bile, stoanın

fonksiyonu hakkında bir ipucu vermektedir. Bu kampanyaya kadar stoanın ticari bir
amacının bulunduğunu, yani bir 'dükkanı (Laden) stoası olduğunu düşünmüştük. Ancak
bu son buluntularla birlikte, stoanın daha çok aynı terasta bulunan Dionysos tapınağı,

dolayısı ile de kültüyle ilişkili bir işlevinin olduğu yavaş yavaş netlik kazanmaya başla

mıştır. Bu alanda ele geçirilen ve omuzunda şarap tulumu taşıyan Satyros yontusu da
aynı içerikte yorumlanmalıdır.

Bu yorumu kurutma kanallarındançıkan buluntular da desteklemektedir. Yukarı

da da belirttiğimiz gibi seramikler istisnasız takım halinde atılmışlardır ve önemli bir sa
yıda tüm kaplar ortaya çıkmıştır (Resim: 13). Aralarındaki 'çok ince' (thin ware) seramik,
kül ve kömür parçaları ve özellikle yoğun kemik parçaları onların normal günlük mutfak
artığı olmadığını, aksine belli zamanlarda ve büyük ziyafetlerden sonra rnekantann ar
kasındaki kanallara atıldığını göstermektedir. Mekanların çok büyük olmaması, bunların

'ziyafet evi' olarak değil de, daha çok andron veya triclinium ya da sadece rahiplerin ge
celediği evler11 olarak kullanıldıklarını akla getirmektedir.

Kurutma kanalı S 1'den çıkan buluntular stoanın tarihi hakkında da çok çarpıcı

sonuçlar vermiştir. Alt seviyelerde bulunan Geç Klasik, hatta Erken. Hellenistik Döneme
ait seramik parçaları ve diğer malzemeler, bu eski arıtma kanalının 1.0. geç 4. yüzyıl ve
ya erken 3: yüzyılda doldurulmaya başlandığınıgöstermektedir. Yani bu dönemde teras
duvarının yanındaki kanallar iptal edilmiş olmalıdır. Bu tarihten sonra arıtma kanalının

fonksiyonunu ise, olasılıkla, merdivenli caddeye paralel giden ve oldukça derin olan S
1 kanalı üstlenmiş olmalıdır. S 1 kanalındaki bu dolgu, stoanın o tarihte, yani Erken Hel
lenistik Dönemde ayakta olduğunu göstermektedir. Stoa'nın da muhtemelen iki (veya
daha fazla) katlı olduğunu ve terasların veya yamacın bu yapıyı desteklemek amacıyla

kullaruldıklanruı«göz önünde tutarsak, bu binanın mimarının ıskenderiye Feneri'ni de
inşa etmiş olan ünlü Knidoslu Mimar Sostratos olup olmadığını sorgulamak gerekmek
tedir. Kaldı ki, Plinius'tan öğrendiğimize göre, Sostratos'un memleketi olan Knidos'ta
ambulatio pensilis adı verilen bir yapı inşa etmiş olduğu da bilinmektedir ve bu stoanın

da katlı-teraslı bir stoa olduğunun düşünüldüğü unutulrnarnahdırt''.

Ön taraftaki sütunların orijinal mi, yoksa bir ekleme mi olduğunu söylemek ise bu
aşamada oldukça zordur. Ayrıca sütun başlıklarının eksik olması şarşırtıcı bir durum
oluşturmaktadır.Çünkü, buluntu pozisyonları ve kırılma şekilleri sütunların stoayı tama
men tahrip eden yangın sırasında devrildiklerini göstermektedir. Eğer durum böyle ise,
başlıklar nerededir? Bunun cevabı ise, açmanın önümüzdeki sezon güneye doğru bi
raz daha genişletilmesi ile ortaya çıkacaktır.

10 Fakat opus seetile tekniğinin erken örnekleri yine Doğu'da- Mısır'da- görülmektedir, bkz. D.Salzmann,
Untersuehungen zu den antiken Kieselmosaiken, AF 10 (1982) Kat. 134 lev.88.90. Mozaiğin altında bulunan opus
sectite kısmen de olsa Knidos'takilere benzemektedir. Geç Hellenistik Pompeii örnekleri için bkz. A.Varone- E.Lessing,
Pompeji (1995) 60 vd. (Casa del Fauno).

11 Yuvarlak Tapınak terasında yan yana dizilmiş ya hazine ya da rahiplerin dairesi olabilecek odalar bulunmaktadır, bkz.
R. Özgan, 13. Kazı Sonuçlan Toplantısı" (1991), 186 pl. 4.

12 Pergamon kentinde benzer örneklerin olduğu bilinmektedir: M.Klinkotl, Hellenistisehe Stützmauerkonstruktionen in
Pergamon, Bauteehnık in der Antike (Kolloquium Berlin 1990)131 vd.; J.J. Coultorı, The Arehiteetural Development of
the Greek Stoe (1976),191 Fig. 14-15.

13 B. Fehr, Plattform und Bliekbasis, MWPr 1969, 31 vd. 39 dipnoL. 39. Fehr'e göre terash yapılaşma geleneği özellikle
Alinda, Labranda ve Halikarnassos gibi Mausolos'un hakimiyeti altında bulunan kentlerde görülmektedir. Bu duruma
göre Sostratos sözü edilen Karya kentlerinden etkilenmiş olabilir. Knidos'un Mausolos ile olan bağlantısının çok güçlü
olduğu başka kaynaklardan da bilinmektedir (örneğin Knidos'lu ünlü matematikçi Eudoksos yıllarca Halikarrıassos'ta

kalmıştır) ve bu da Fehr'in düşüncesini desteklemektedir. H. Lauter, Die Arehitektur des Hellenismus (1986) 123 lev.
4a. numaralı fotoğrafta Knidos'taki stoanın kazıdan önceki durumu görülmektedir. Açıklamalarına göre, bazı özellik
leri farklı tanımlamasına rağmen, bu stoanın Sostratos'un yapısı olduğunu düşünmektedir. ı. Love ise bir üst terasta
kendi bulduğu Oor düzenindeki stoayı yapan mimar olarak Sostratos'u savlarnaktadır, AJA 74, 1970, 149.
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Apolion Sunağı Sondaj Ça/ışma/an
Mustafa ŞAHjN

Knidos kazılarının 1998'deki araştirmalarından birisi de, kenti doğu-batı yönünde
ikiye ayıran ana caddenin batı ucunda bulunan büyük temenos içerisindeki Apolion ta
pınağının hemen doğusunda yer alan "sunak" üzerinde otrnuşturt-.

Bu kutsal alan ilk kez 1972 yılında Amerikalı kazı başkanı i. Love tarafından ka
zılmaya başlanmış ve bu çalışmalar sonucunda, kutsal alana girişi sağlayan propy/e
onun bir bölümü, Apolion tapınağı, bunun doğusunda friz plakaları ile birlikte sunak, su
kaynağı, küçük bir mağara ve henüz isimlendirilmemiş (ancak Artemis ve Leto'ya ait
olabileceği üzerinde durulan) tapınak temelleri ortaya çrkartlrmştırt".

"Basamaklı sunaklar" grubuna giren 16 sunak, konglemera taş temel üzerinde gri
mermerden inşa edllmiştir!". Sunağın etrafını beyaz mermerden yapılmış ve üzerinde
Apolion ve Nymphe'lerin betimlendiği ve Apolion ile Artemis'in doğuşunun konu edildi
ği bir sıra friz çevrelemektedlr'''. Burası ile ilişkili yazıtiı mermer bloklara göre, sunak An
tiokheia'lı Theon tarafından inşa edilerek, Apolion Karneos'a ithaf edllmiştir t''. Sunağın
hemen kuzeyinde bir kaynak, doğusunda ise küçük bir mağara bulunmaktadır.

Friz plakaları üzerinde yer alan kabartmalar ve mimari bezemelerine göre sunak
yaklaşık olarak 1.0. 2. yüzyılın ortalarında inşa edilmiştirw. Ancak temenos alanında ya
pılan kazıların sonuçlarına göre, bu alanın kentin yeniden ele alınarak Hippodamos
plandainşa edildiği 1.0. 4. yüzyıldan beri var olduğu görüşü ağırlık kazanmaya başla

mıştır. Orneğin, kutsal alana geçişi sağlayan anıtsal propy/eqn,ı,.ın yapısı ve mimari be
zemeleri üzerinde yapılan çanşmalar. bunun yaklaşık olarak 1.0. erken 3. yüzyılda ya
pıldığını ortaya çrkarrruştırvt. 1.0. erken 3. yüzyıla tarihlenen ve doğu-batı caddesinin
en batı ucunda yer alan anıtsal giriş kapısı bu kutsal alanda ilk yapılaşma evresinde ta
pınakların bulunduğunu belgelemektedir. Ancak, bu sonuç, temenosun 3. yüzyıl tarihi
ile sunağın 2. yüzyılın ortaları arasında uzun zaman aralığının olduğu hesaba katılırsa,

çelişki çıkmasına neden olmaktadır. Bu durumda ya erken evreye ait sunak henüz bu
lunamamıştır ya da günümüze ulaşan sunak aynı zamanda erken evrede yapılmış, an
cak geç evrede eklemelerle büyütülmüştür,

Bu büyütülme savı, mimari açıdan sunağın alt yapısının irdelenmesi ile de ilk ba
kışta destek bulmaktadır. Yukarıda da bahsedildiği gibi, sunak dikdörtgen kesilmiş

konglemera taş bloklar üzerinde yükselmektedir. Bu taş bloklar ön yüzde moloz taşlar

la tesviye edilen alt yapı üzerinde dururken (Resim: 14), arka tarafta doğrudan zemin
üzerine yerleştirilmiştir. Ayrıca, bu durumu yan kanatlar üzerinde de görmek olasıdır.

Moloz taşlardan oluşan tesviye taban yan kanatlarda yaklaşık 2 m. içeriye doğru ilerle
yip orada bitirilmiştir. Kesme taş temel ile moloz taş tesviyeli temelin birleştiği noktanın
üzerine gelen ikinci taş sırasında da hem güney, hem de kuzey yanlarda organik bir bo
zukluğun olduğu dikkat çekmektedir. Diğer bir anlatımla birleşme yerleri her iki tarafta
da yama gibi durmaktadır.

Bu farklılığı sunağın üst yapısında da izlemek olasıdır. Basamakların bittiği yer ile
sunağın adak adanan yeri arasında, sanki sonradan eklenmiş izlenimini veren ve içe
risi moloz taşlarla dolduru/an bir ek yeri vardır (Resim: 15).

14 T.üm fikirler kendisine ait olmasına karşın, bu çalışmanın yayın hakkını bana veren kazı başkanı Prof. Dr. Sn. Ramazan
Ozgan'a burada teşekkür etmek istiyorum.

15 I.C. Love, AjA 76, 1972,393-405; ay., AjA 77, 1973,413-424; ay. TürkAD 20,2, 1073, 97-142; ay., TürkAD 21, 2,
1974,85-129.

16 Bergama Zeus Sunağı için W. Radt, Pergamon (1988), 194 Abb. 77a-c; Magnesia Artemis Sunağı için A. Linfert,
Kunstzentren hellenistischer Zeit ( 1976), Failtaf. 1-2; vd.

17 Sunağın rekonstrüksiyon denemeleri için bkz. N. Ch. Stampolidis, AA 1984, 113 vd.; H. Bankel, AA 1997, 53Abb. 1,
9,13.

18 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. C. Özgan, Jd/110, 1995,239 vd.
19 W Blümel, Die /nschriften von Knidos i, I.K. 41 (1992), Nr. 164. 165.
20 Bu konudaki detaylı araştırma için bkz. C. Özgan, a.g.e., 259 vd.
21 H. Bankel, a.g.e., 68.
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Bu tarihsel uyumsuzluğa, sunağın alt yapısındaki görünüş olarak mimari aykırı

lıklar da eklenince, belki erken evreye ait olanının nerede olduğu problemi aydınlatılabi
lir düşüncesi ile kazı başkanının teklifi ile burada bir sondaj çalışması yapılmasına ka
rar verilerek çalışmalara başlandl22 .

Sunağın üst tarafında, kuzey köşede 1 x 2 m. ölçülerinde ve AA-S adını verdiği

miz (Apolion altarı sondajı) bir alanda moloz taşlardan oluşan blokajın açılmasına baş

landı. Bu sondaj çalışması 1.5 m. aşağı inilerek tamamlandı. Çıkarılan irili ufaklı moloz
taş malzeme gerçekten burada bir dolgu olduğunu belgelemiştir. Ancak, ekleme yapıl

dığına ait hiçbir bilgi elde edilememiştir. Çünkü, sunağın ilk evresine ait olduğu düşünü

len bölümü sınırlayan duvar düz bir hat oluşturmayıp üzerinde orijinalolan ve dışarıya

doğru taşan aynı işçilik ve aynı malzemeden iri taş bloklar bulunmaktadır. Bu da, bu ek
Iemenin sonradan olmadığını belgelemektedir. Ayrıca, bulunan birkaç profilsiz seramik
parçası dolgunun ne zaman yapıldığı hakkında da bir bilgi vermemektedir.

Sonuç olarak, sunak düşünüldüğü gibi iki evrede yapılmamış olup l.Ö, 2. yüzyı
lın ortalarından kalmadır. Bu durumda, erken 3. yüzyıla ait olması gereken sunak prob
lem oluşturmaya devam etmektedir. Sunağın üzerinde, basamakların bitiş yeri ile sunu
yapılan yer arasında bulunan bölmede yapılan blokajın nedeni zaman, işçilik ve malze
meden tasarruf etmeye yönelik olmalıdır. Böylece daha az düzgün kesilmiş kongleme
ra taş kullanılmıştır. Ayrıca, sunağın batı bölümünde bulunan ve moloz taşlardan oluşan

taban kaplamasının nedeni ise hemen kuzeybatı köşesinde yer alan su kaynağı ile iliş

kili olmalıdır. Belli ki, kaynak nedeni ile zemin devamlı rutubetlidir ve yapının kaymasını

önlemek düşüncesi ile bu bölümde, temelin güçlendirilmesi için düzgün kesme taşlar

direkt olarak toprağa değil de, moloz taş blokajın üzerine yerleştirilmiştir.

Die antiken Nekrapofen von Knidos Bericht 1998
Christof BERNS

Zu den Ruinen von Knidos gehört eine der bedeutensten antiken Nekropolen.
Mehrerre hundert Grabbauten sind östlich der Stadt über ein Areal verteilt, das nahezu
drei Quadratkilometer groş ist, Dazu kommen eine zweite, kleinere Nekropole im
Norden der Stadt sowie einige aufwendige Elnzelqraber, Da das gesamte Gebiet in
nachantiker Zeit nicht mehr besiedelt worden ist, sind viele der Monumente
auşergewöhnlich gut erhalten. Sie sind zu einem groşen Teil in hellenistischer Zeit
errichtet worden, also in der Epoche, von der bislang vergleichsweise wenige Beispiele
bekannt waren. In Knidos kann damit zum ersten Mal im östlichen Mittelmeerraum die
Entwicklung einer Nekropole umfassend und über einen langen, die
vorkaiserzeitlichen Phasen einschliessenden Zeitraum erfaşt werden. Ziel des des
Projektes ist es, die bislang weitgehend unbekannten Nekropolen von Knidos mit einer
systematischen Dokumentation für weitergehende Forschungen zu erschlieşen. Zu
diesem Zweck werden ein topographischer Plan angefertigt sowie sarntliche
Grabbauten und Ausstattungsobjekte katalogisiert. Das Projekt wird mit finanzieller
Unterstützung der Fritz-Thyssen-Stiftung, Köln, und in Kooperation mit dem
Archaoloqişchen Institut der Selçuk-Universitat Konya im Rahmen der von Prof. Dr.
Ramazan Ozgan geleiteten Ausgrabungen von Knidos durchgeführt23.

In der ersten Kampagne vor Ort konnte vom 12. Juli bis zum 17 August 1998 in
Zusammenarbeit mit dem Oecdaten Sabri Aydal (Antalya Müzesi) ein gutes Drittel des
Areals östlich der Stadt vermessen werden. Dabei wurden unqetahr 270 Grabbauten

22 Kazı esnasında gösterdikleri gayret ve çalışkanlıkları nedeni ile Kılıçhan Sevmen ve Tunç Sezgin'e burada bir kez
daha teşekkür ederim.

23 Prof. Dr. Ramazan Özgan möehte ieh tür die Mögliehkeit zur Realisierung des Projektes und tür die Sehaffung der
guten Arbeitsbedingungen in Knidos sehr herzlieh danken. Die topographisehen Arbeiten wurden Sabri Aydai mit
groşem Engagement und unterstützt von Gani Bakır durehgetührt. Beiden ist ebenso zu danken wie den Studenten
der Selçuk-Universitat tür ihre Mitarbeit. Besonders erwahnt sei aueh stets qewahrte, geduldige Hitfe von Doç Dr.
Mustafa Şahin bei der Lösung praktiseher Probleme.
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und über 100 Ausstattungsgegenstande entdeckt und erfaşt, auşerdem etwa 70 weit
ere antike Befunde wie beispielsweise Wasserkanale oder Mauer zur land
wirtschaftlichen Terrassierung des Gelandes.

Es lassen sich mehrere Typen von Grabbauten unterscheiden. Die Vertreter des
vermutlich altesten bestehen aus einer weitraurniqen und gewöhnlich unzuqanqlichen
Grabkammer, die hinter einer übermannshohen Terrassenmauer in einem Abhang
angelegt ist. In gröşerer Zahl ist ein zweiter Typ belegt, dessen charakteristisches
Erscheinungsbild weite Teile der Nekropole praqt. Wie Detailbeobachtungen zeigen,
wurden in einigen Fallerı Bauten dieses Typs wurden bereits genauer untersucht. Ihre
architektonische Anlage und ihre Ausstattung sprechen dafür, daş sie var allem als
monumentaler Rahmen für Rituale des Totenkults konzipiert worden sind. Sie beste
hen jeweils aus einem rechteckigen, von hohen Mauern gebildeten Hof. Diese Höfe
sind mit den darunter liegenden Grabkammern durch enge Röhren verbunden, welche
Trankspenden zu den Bestattungen leiteten. In den Höfen selbst standen wahrschein
lich Marrnoraltare, denn solche sind haufig in den Bauten oder ihrer naneren
Umgebung gefunden worden. Auşerdem wurden vereinzelt Wandhaken und -nischen
beobachtet, die zum Authanqen von Kranzen bezihungsweise zur Deponierung von
Gaben im Rahmen des Totenkults gedient haben dürften. Dabei war den Ritualen
offenbar ein demonstrativer Charakter zugedacht, denn die der Straşe zugewandte
Seite der Höfe blieb offen und war nur durch die betractliche Höhe des Sockels von der
Umgebung abgegrenzt.

Neben den beiden erwahnten sind in der Nekropole zahlreiche weitere
Bautypen zu beobachten. Besonders haufig sind Karnrnerqraber mit Tonnengewölben,
die für die kaiserzeitliche Phase der Nekropole charakteristisch sind. Das Spektrum
der übrigen Typen umfaşt einfache Pfeilermonumente ebenso wie ausgedehnte
mehrraumiqe Gebaudekomplexe. Zahlreihe Stelenbasen sowie das Fragment eıner

Sphinx zeigen zudem, daş auch die Ausstattung der Grabbauten vielfaltiqer war, als
bislang angenommen wurde.

In zwei weiteren Kampagnen sollen 1999 und 2000 der topographische Plan der
Nekropolen vervollstanclqt und die verbliebenen Bauten und Ausstattungsabjekte ver
rnessen und mit Hilfe von Skizzen und Fotografien dokumentiert werden. Zudem ist die
detaillierte Aufnahme einzelner, für bestimmte Monumentformen besonders charakter
istischer Bauten geplant. Projektbegleitend wird schlieşlich ein Inventar sarntlicher
Fundqeqenstande aus der Nekrapole erstellt. Insgesamt wird damit angestrebt, ein
mmöglichst unfassendes Panorama von Grabdenkrnalern und Ritualpraxis in der
Nekropole von Knidos zu gewinnen.
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Resim: 5
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MISSION ARCHEOLOGIQUE ET EPIGRAPHiQUE EN
CARIE CAMPAGNE 1998

Ender VARiNLiOGLU*
Pierre DEBORD

1998 kazı döneminde Aydın Müzesi'nin Harpasa ve Orthosia'da yapmış olduğu

kazılara Türk-Fransız ortak ekibi olarak katıldık. Bu yıl 9. kez gerçekleştirdiğimiz bu or
tak projenin maddi yükünü gene Fransız Bilimsel.Araştırmalar Merkezi üstlenmiş, Bor
deaux Universitesi'nden öğretim üyeleri, Fransız Istanbul Anadolu Araştırmalan Merke
zi üyeleri kazıya katılrruştrr. 1998 kazı döneminde çalışmalar Aydın Ili'ne bağlı Yenipa
zar Ilçesi'nde bulunan Orthosia'da yoğunlaşmıştır.

Notre travail s'est corıcentre cette annee sur les sites de Harpasa (Arpas-Esen
Köy) et Orthosia (Ortas)", mais il paralt necessaire de revenir d'abord sur le treisierne
site qui a tait I'objet de plusieurs campagnes au cours des arınees precedentes, celui
de Çamlıdere-Haydere.

I. Çamlldere -Bargasa
Le probleme principal pose par ce site residait dans son identification. L. Hobert

proposait d'y reconnaltre Bargasa. Une argumentation solide donnait beaucoup de
vraisemblance El. ce point de vue qu'il etalt cependant impossible de rendre irrefutable.
Plus recernrnent avec la decouverte d'inscriptions du sanctuaire de Zeus Pigindenos,
fut propose le nam de Piginda. Nous avans lndique dans les precedents rapports les
raisons de notre desaccord. En I'absence de documents epiqraphiques explicites
seules les monnaies pouvaient apporter des elernents supplernentaires de preuve.

Prof.Dr. Ender VARiNLiOGLU, Akdeniz Üniversilesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, AnlalyarrÜRKivE
ProfDr. Pierre DEBORD, Universile Michei de Monlaigne-Bordeaux III/FRANSA
J.-F BERNARO, Architecte, IFEA islanbuırrÜRKiYE

O. BLONDEAU, Topographe, Paris/FRANSA
V. BLONDEAU, Allocalaire de recherche, IFEA islanbuırrÜRKivE
P DEBORD, Professeur Docleur, Universile Michel de Monlaigne-Bordeaux III/FRANSA
F. DELRIEUX, Mailre de Conterences, Universite de Chambery/FRANSA
O. HENRV, Etudiant en hisloire, Universile Michel de Monlaigne-Bordeaux III/FRANSA
B. PERI, Eludianl en archileclure, Universile d'AnkararrURKIYE
J.-F PICHONNEAU, Archeolopue, DRAC Aquiıaine/FRANSA

A. RODRIGUEZ, lnqenleur d'Etudes, Universile Michel de Monlaigne-Bordeaux III/FRANSA
B. TAKMER, Eludianl en archeoloqie, Universile d'Akdeniz, AnlalyarrüRKjvE
Nous lenons Et remercier F. Avan, nolre commissaire, pour son efficacite el sa eecperation amicale, el loul parlic
ulierernent E. Yemer direcleur du Musee de Aydın, pour la confiance el le soulien constant qu'i1nous a accordes

2 A travers I'Asie Mineure 1980, p. 368.
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l.'etude et le moulage par F. Delrieux d'un lot de 114 monnaies provenant du site
de Çamlıdere et depose au rnusee d'Aydın a fourni les indications attendues. Parmi les
monnaies identifiables, 29 grecques, 64 imperiales, 4 byzantines, 2 attomanes. Les
exemplaires "grecs" sont Et dater de la fin du IVe s. au reqne de Gordien iii. Parmi ces
demiers cinq ant ete frappees Et Bargasa dont les deux suivantes :

-AE ; 16-19 mm; ; 12 h. (Ile/ler siecle av. J.-C.) : tôte d'Herakles Et gauche dans
un qrenetls/Arternis d'Ephese dans un qrenetis avec la leqende [B]A[R]rA-CHNnN.

-AE; 17-20 mm. ; 12 h. (debut du ile siecle ap. J.-C.) : tete de Traian Et droite
dans un qrenetis avec la leqende KAl cE rEP tlAK - AV NEP TPAIA/ divinite
avec 2010s et sceptre sur un trône sans dossier dans un qrenetis avec la legende
BAPI'A-CHNnN.

La presornption que nous sommes ici Et Bargasa en sart grandement renforcee
dans la mesure au la chronologie d'ernission est tres large pour les exemplaires con
serves

II. Arpas-Harpasa
Une breve intervention a ete consacree au theatre et Et la zone de I'agora -forum.

a) Le tiıeetre

Son etude a ete reprise par J.-F. Bernard parallelement Et celui d'Orthosia.

Trace
Adosse Et la pente naturelle du terrain il presente un plan en demi-cercle out

repasse avec un diametre d'environ 60 m., ce qui le c1asse parmi les edifices de
dimension moyenne. Les limites de la cavea sont visibles en partie basse : les angles
sont bien conserves et decores d'une feuillure bien rnarquee. On voir sur I'analemma
nord les traces d'un arrachement correspondant Et la presence d'un contrefort ren
forçant ce mur. Le mur peripherique est conserve cöte nord sur quelques rnetres : il est
rectiligne.

Scene et orchestra
L'orchestra est totalement inaccessible : une occupation tardiye dont temoiqne

des traces de four Et chaux, ainsi que la construction d'un dispositif moderne de cap
tage des eaux Et cet endroit en rendent toute etude impossible. Le batirnent de scene
est partiellement conserve. ii a ete indubitablement construit Et l''epoque hellenistique.

Cavea
A l'evidence, la forme de la cavea resulte d'une importante serie de contraintes

liees Et I'orographie et Et I'urbanisme preexistant. Tout d'abord l'edifice est implante dans
un secteur Et tres forte pente et il est entoure d'une serie d'arnenaqernents (terrasses
au sud, rue au nord (seuil en place) dont les constructeurs ant sans doute ete obliqes
de tenir compte. ii en resulte une implantation de l'edlfice faite non pas, comme dans
la plupart des cas, dans le sens de la plus grande pente, mais avec un certain ecart
par rapport Et celle-ci. On obtient ainsi une dissymetrie prononcee des ailes, I'une
irnplantee nettement en contrebas de I'autre, et contenant de fait un remblai assez
important. Sachant Et quel point le problerne de la solidite des ailes des theatres est
mal resolu avant I'invention romaine de la structure creuse, ce choix se revele etre par
ticulierement audacieux.

De nombreuses questions restent en suspens, notamment I'existence d'un mae
nianum superieur, La eresence d'elernents d'une forme evoquant celle des gradins
courants nous suqqere la passibilite d'un developpernent en profondeur de la cavea.
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Cependant I'incertitude dans laquelle nous nous trouvons, I'orientation dlfterente du
mur superieur ainsi que I'absence de toute limite laterale a ce niveau rendent difficile
toute proposition de restitution de ce secteur.

b) L'agora-torum (Photo: 1)
Quelques eonfirmations, de nouvelles questions.
A I'ouest la precedente campagne avait permis la mise en evidence d'une

galerie portiquee a deux nefs dont ne subsistent que les parties serni-enterrees. ii est
possible, en particulier pour des raisons d'equilibre des volumes que I'ensemble ait ete
dote d'un etage3.

Cette annee nous projetions d'etudier I'agencement du systerne dans son aile
nord. La mise au jour de trois murs (Mi, 2, 3) est-ouest eonfirme I'existence d'un por
tique en L dont la dimension exaete n'a pas pu etre precisee dans la mesure ou les
ultimes sondages dans le seeteur se sont averes neqatits de ce point de vue, mais ont
permis en revanehe la mise au jour de matenel archaique. A l'extremite rneridionale du
portique un porche permettait probablement l'acces au systerne, On rapprochera ce
plan de celui de la stoa d'Antigone a Delos-, Sur le flanc est apparait une autre forme
de reaction a la pente conçue a partir de la terrasse superieure. Dans la partie haute,
au contact immediat de la terrasse, on note la mise en place d'un systeme a contre
fortage similaire a celui de la stoa ouest (supra). En revanche le niveau lnterrnediaire
est rentorce par une serie de caissons de forme ovoides ou rectangulaires, destines a
contenir la poussee des terres en un systerne assez comparable a celui mis en place
a Ortas (İntra). L'un d'entre eux est dote en fondation d'un mur de soutenernent orthog
anal aux courbes de niveau mais qui semble etre un ajout tardif plutôt qu'une con
struction solidaire de I'ensemble. La terrasse comprise entre les deux systernes est la
plus large du site. Pour les raisons de syrnetrie evoquees plus haut, il convient de
penser que le plan general d'urbanisme a ete conçu pour eviter les desequilibres
generes par le pendage.

c ) Betlexıorıs Chranologiques
Le sondage situe le plus a I'est pour verifier la pressnce du mur Mi a livre du

rnateriel archalque dans les couches profondes. Le tesson le plus signifieatif est erne
de eercles concentriques de couleur brune traces au compas entre des Iignes hori
zontales (a comparer avec certains vases du rnusee de Milas provenant des tombes
de Peçin,). ii s'agit la de vases protoqeornetrique comparables a la ceramique greque
dont la pressnce a Harpasa permet de remonter sensiblement la date d'occupation du
site et par consequent de poser autrement la question delicate de la datation du grand
mur d'enceinte.

III. Ortas-Orthosia
a) TMatre
Plan en demi-cercle outrepasse, cavea adossee. Diarnetre : 50 m., rnaterıau :

gneiss.

Orchestra et Dispositit Scenioue
Le sol de I'orchestra et la façade interieure du batirnent de scene ont ete atteints

cette annee, La trans scenae comportait des piliers de seetion carree fondes sur pierre
avec elevation en brique. Ce rnateriau jouait a l'evidence un rôle important dans la eon-

3 A comparer avec R. Glnouves. L'architecture grecque et roma/ne, Paris 1998, pl.41, 1 (tire de J.J. Coulton, The
Arctıitectıırst Development of the Greek 8toa, Oxford 1976) : Assos, stoa sud.

4 Ginouves, pl.40, 3a.
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struction et dans Le decor du batirnent de scene. La limite peripherlque de I'orchestra
n'a pas ete reperee en raison des deqats causes par une occupation tardive de cette
zone.

Cavea
Les angles du mur peripherique ant ete reperes, En place cöte nord, il est par

tiellement detruit côte sud mais alsement. L'ana/emma nord est conserve sur plus de
10 m. depuis cet angle, il n'est reperable que sur une tres courte portian côte sud. A
I'inverse, le trace du mur peripherique se perdant rapidement au nord, peut etre suivi
au sud sur plusieurs rnetres.

Sur ce côte sud on remarque a environ 15 m. de I'angle le pledroit d'un acces
reliant la façade aun diazama. Le syrnetrlque nord n'a pu etre trouve en raison de I'e
tat de destruction du secteur. Cet acces, san s doute en service dans une prerniere
phase d'utilisation de l'editice, fut ensuite bouche. Une voOte construite ulterieurernent
suppose un rearnenaqement des circulations. Au dela de ces limites se trouve le mae
nianum superieur : les limites de sa profondeur nous sont donnees par deux murs con
centriques relativement bien conserves dans la parti e centrale du monument. Les lirn
ites laterales n'ont pu etre reperees,

Au niveau bas de la cavea le sondage a revele la presence de deux gradins tail
les dans un calcaire tendre ils presement un profil elabore comparable a celui utilise
dans le theatre de stratonlcee. Comme les gradins courants ils ne presement pas sur
leur face superieure le decaisse marquant generalement la distinction entre la partie
sur laquelle repo se les pieds et celle sur laquelle on s'assoit.

L'edifice est terme a l'arriere par un mur de sontenement en grand appareil con
serve sur une hauteur d'environ 1,20 m.

Premieres Hypotheses
La construction semble presenter plusieurs phases. Aucun element de datation

externe n'a ete decouvert et seule l'etude architecturale nous fournit une possible
chronologie relative. Dans un premier temps, l'editice semble terme de deux volees de
gradins separees par un diazama. Celui-ci est accessible lateralement au moyen d'un
tunnel d'acces (dispositif symetrique probable mais invisible). Les limites nous en sont
donnees par la murette peripherique destinee a habiller le rocher a l'arriere de l'edifice
et a retenir la terre rapportee pour rnenaqer une circulation dans la partie haute. Une
phase d'extension voit la construction d'un second maenianum. Peut-ôtre dans le
meme temps le tunnel d'acces sud est obture et la parti e interieure de la cavea subit
des travaux de reamenaqernent et d'embellissement dont ternoiçnent les gradins au
profil etabere decrlts precedernrnent.

Les sondages pratiques ne permettent pas de repondre a I'ensemble des prob
lernes poses. Dans la partie haute les limites du developpernent lateral restent a
definlr. Une prerniere estimation permet cependant d'evaluer la capacite de l'edifice a
environ 4000 personnes (3000 dans les maeniana inferieurs et 1000 dans le ma eni
anum superieur) en se basant sur les limites hypothetiques reportses sur le plan. On
prendra pour ce calcul la largeur de place couramment utllisee de 0,40 m.

b) Secteur Agara-Gymnase
L'un des vestiges les plus spectaculaires du site consiste en un alignement de

neuf alveoles a encorbellement vertical au niveau superieur, repo sant sur un systerne
a absidioles au niveau inferieuro ii y a tout lieu de penser que cet amenaqernent romain
avait pour objet d'elarqir la surface utile de la terrasse superieure que nous consid
erorıs -a titre d'hypothese- comme un gymnase, I'agora se situant en contrebas dans
le prolongement du theatre.
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L'anrıee passee la partie orientale de I'ensemble avait fait apparaitre entre des
murs est-ouest deux ares de decharqe qui faisaient attendre un systeme de terrasses
dont les niveaux de circulation etaient malheureusement cornpleternent detruits. Sans
pour autant permettre de resoudre tous les problernes une serie de sondages Et I'ouest
coordonnes par J.-F. Pichonneau ant permis d'atteindre des structures mieux con
servees.

La fouille fait apparaTtre que l'amenaqernent romain du secteur a entralne un
remaniement du mur est du bastion hellenistique desorrnais rebati en elevation en un
appareil Et petits blocs (Photo: 2) semblables Et ceux de la nouvelle construction (81).
lrnrnediatement Et I'est un massif construit en roche schisteuse friable, concassee (Ies
pierres etant placees de champ) pouvait servir de support Et une rampe d'acces au
niveau superieur. Un seul mur nord-sud (MO) a ete repere, mais il faut en placer au
moins un autre dans la partie non fouillee. Ces deux murs deterrnlnent des pieces qui
occupaient le sous-sol du systeme. Elles sont separees par une porte dont le montant
ouest a ete degage et dont seul le depart de I'encorbellement est conserve.

On accedait Et ces sous-sol par un seuil qui s'ouvrait dans le grand mur est-ouest
(M4); qui existait deja dans le systeme de i'epcque hellerıistique et qui a ete "habille"
dans le rearnenaqernent romain.

La partie la plus Et I'ouest etait tondes sur une voCıte symetrique Et celle de I'autre
extrernlte du systeme. L'un des sondages a permis la mise au jour d'un fCıt de calanne
(C: 0 60 cm.) provenant necessalrement de l'elevation du systeme, Par ailleurs la
preserıce d'une canalisation d'evacuation d'eau au pied du mur hellenistique indique
qu'il y avait des surfaces couvertes, probablement en un systerne Et etaqes, ce fait
etant confirrne par la decouverte au cours de la fouille d'un abondant rnaterlel de cou
verture.

c ) Necropoies
Une prospection systernatique a ete entreprise aux alentours du site par O.

Henry. En voici les premiers resurtats.
Une typologie sommaire a pu etre etablie de la façon suivante:
Tumulus: trois dont deux fortement endornmaqes.
"Sarcophages monumentaux" : (14), cuves rectangulaires taillees sur la partie

superieure preparee d'un bloc rocheux, leurs dimensions sont imposantes (plus de
2,20 sur 0.65 metre pour 0,60 de prof.). Elles disposent d'un rebord taille pour sup
porter un couvercle egalement monolithe (2,60 sur 1,20 m. pour plus de 0,40 m. de
hauteur leqerernerıt en batiere. flanque de tenons (4 Et 6, deux de chaque cöte et un Et
la tete et aux pieds). Le meme bloc peut contenir de une Et trois cuves:

Mausolees : (18), voütes (12) au non (6), la plupart sont enfouis Et flan de mon
tagne, ils disposent d'une chambre funeraire avec un acces (terme au non d'une porte)
donnant sur l'exterieur, au sur une autre piece. lls peuvent contenir de un Et trois sar
cophages rectangulaires (2,30 sur 0,60 de large et 0,60 de prof.) ; ces demiers peu
vent etre formes de quatre dalles ajustees, au d'une unique dalle de chant inerustea
dans les murs de la piece. Les murs de ces chambres funeraires sont souvent perces
d'autant de niches qu'il ya de sepultures, A signaler que certains parements exterieurs
sont Et bossage.

Sepultures taillees dans la roche du sol: (19), elles peuvent etre trapezordales
mais la plupart sont rectangulaires (2,00 sur 0.50 sur 0.60 m. de prof.). Elles sont
recouvertes d'une dalle.

Sepulture en pleine terre: les plus nombreuses (37), parementses avec des pier
res de chant, couvertes par des quarts de dalle. A I'exception des sepultures d'enfants,
leur taille est de 2,00 metres sur 0.60 m.

Nous avans pu reperer onze zones Et forte densite de tombes. Elles se situent
dans leur majorite sur des lignes de crete dans le prolangement au face aux murs de
la cite ; au encore sur les flancs sud du relief, en contrebas du rempart.

137



II sera difficile de proposer une chronologie absolue pour ces sepultures dans la
mesure au toutes ant ete pillees et que par consequent aucun rnateriel associe n'a pu
etre recolte. La situation de certains ensembles par rapport au rempart suppose que
ce dernier est deja construit. Les premieres tombes paraissent done etre datables de
l'epoque hellenistique (plutôt en son debut), Les inhumations se poursuivre et sans
solution de corıtinuite [usqu'a I'abandon du site au profit de celul, proche, de Donduran.

d) Forteresse Byzantine
l.'etude a ete rnenee sous la responsabilite de V. Blondeau.

Deseription du Site
La forteresse se trouve sur une colline situee au Nord-Ouest de la ville hellenis

tique-romaine, aune distance d'environ 300 rnetres de la portian la plus proche de I'en
ceinte hellenistique entre le site antique et la vallee du Mearıdre qu'elle surplombe
largement en directian du Nord. Vers le Sud-Ouest elle domine le chemin d'acces ala
ville d'une hauteur de 40 rnetres environ.

Sur trois de ses versants la colline au se trouve la citadelle est d'un acces diffi
cile en raison d'une pente assez raide (40 % et plus), a laquelle s'ajoutent des escarpe
ments rocheux au Nord et a l'Est. En revanche la jonetion avec la partie basse de la
ville hellenistique se fait par une cuvette en pente douce au la circulation est alsee.

L 'eneeinte (Photo: 3)
La forteresse, qui occupe tout le sommet de la colline, mesure environ 185

rnetres sur 60 metres avec une orientation nord-ouest --> sud-est. Elle est delirnitee
par un mur d'enceinte rentorce aintervalles irrequllers par des tours de formes divers
es. ii semble que chaque fois que cela etalt possible le mur sait venu s'accrocher aux
affleurements du rocher, que I'on a parfois retaille pour lui donner I'allure d'une plate
forme au pour permettre l'elevation du mur.

Ce qui reste toutefois le plus difficile a deterrniner n'est pas tant le trace global
de I'enceinte que la structure exacte du mur en chacune de ses portions. ii apparait en
effet dairement que le systerne de fortification dont nous observons les restes aujour
d'hui a ete realise en plusieurs etapes. Cela est particutlerement frappant dans le
secteur sud-est au I'on constate qu'un second mur a ete accole au premier mur d'en
ceinte (dans ce secteur, le premier trait figure le parement interieur du premier mur, le
trait du milieu represente le parement exterieur de ce meme mur, le treisierne trait
materialise le parement exterieur du second mur directement adosse au premier).

Nous n'avons pas note de difference sensible entre les appareils: il s'agit tou
jours d'un assemblage de petits blocs de formes assez irrequlieres, avec morceaux de
briques de calage plus au moins nombreux selon les endroits, lies par un mortier aban
dant. Hormis dans le secteur central de la forteresse, dont nous reparlerons plus loin,
nous retrouvons partout ce meme appareil.

Nous n'avons pu deterrnirıer avec certitude au etait la porte d'acces a la forter
esse. Le relief invite apenser qu'elle se trouvait dans la portian sud-est.

Le 'dotıjotı'

Le point culminant de la colline est occupe par la construction la plus importante
et la mieux ecuservee de la forteresse.

La portian de mur desiqnee par la lettre N est ce qui reste d'une construction
voütee qui s'etendait vers I'Est. Cette construction a dü s'ecrouler au donner des
signes de faiblesse tels qu'on aura pretere I'abattre : cet espace a ete entierement
cornble par un bourrage de pierres llees au mortier, sur lequel a ete editie un nouveau
batirnent que nous avans design e par la lettre P. Ce batirnent P a lui-merne ete entoure
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d'un autre mur (R) dont il est difficile d'evaluer la hauteur: peut-etre ne s'agissait-il que
d'un mur de contrefort dessinant une sorte de chemin de ronde autour de la construc
tion P. Quant au quadrllatere S, il s'agit d'un puissant contrefort destine Et soutenir le
reste de I'ancienne voüte: il est difficile de dire s'i1 est contemporain du batirnent P au
de I'extension R.

Nous avans deslqne par la lettre M une vaste tour semi-cylindrique pleine,
adossee a un mur preexistant. Bien que de dimensions plus importantes, elle est fort
semblable aux tours d'enceinte A, B et C. L'appareil utilise, comme celui des portions
P, R et S, semble identique a celui utillse pour le mur et les tours d'enceinte. ii paralt
probable qu'il y avait une porte entre M et P.

Conclusion
Si I'on devait tirer rapidement les prernieres conclusions de la campagne 1998,

les apports sont loin d'etre negligeables.
Çamlıdere : nous n'avons pas travaille sur le terrain mais la numismatique per

met de donner plus de poids a l'hypothese, jadis soutenue par L. Robert, que nous
sommes a Bargasa.

Arpas : le plan d'ensemble du site a ete arneliere par une prospection systema
tique. Le secteur central au I'on doit placer I'agora a ete le plus productif par la
meilleure connaissance des portiques qui le delirnitent et aussi grace a la decouverte
en stratigraphie de tessons de ceramique du Vllle s. au moins qui posent avec acuite
la question de la date du debut de I'occupation et partant de la fortification, en rap
pelant les mythes qui associent le heros Harpasos El Gordios (Quintus de Smyrne).

Ortas: des interventions d'une certaine ampleur ant ete eftectuees sur le theatre
dont le plan est desorrnais bien maitrlse meme s'il reste quelques incertitudes. Meme
chose pour le secteurportique adegres qui domine I'agora. Rappelons qu'i1 ne s'agit
que de quelques sondages choisis. Par ailleurs des prospections "thernatiques" ant ete
realisees accornpaqnees de quelques sondages : forteresse byzantine, etude syste
matique des necropoles,

Nous sommes en pressnce de trois cites grecques (au plutôt de modele grec)
qui avaient pour point commun d'etre pratiquement inconnues sauf a travers quelques
minces ternoiqnaqes litteraires, numismatiques, epiqraphiques. ii y a certes des points
de convergence, mais chacun de ces sites ason histoire specifique, Bargasa produit
d'abord une fausse impression de "bout du monde". Creee a partir de populations
autochtones par la volonte des Lagides, elle connait un developpernent vigoureux
dans la deuxierne rnoitie de l'epoque hellenistique et une vie active encore au debut
de l'Empire puis paralt periditer ensuite. Les ternoiqnaqes demontrant l'antiquite du
site d'Harpasa sont multiples. Sa situation strateqique et la richesse de son terroir lui
assurent une survie interessante (meme si elle ne fut pas de premier plan) bien au dela
de l'Antiquite. Orthosia enfin, la plus evidernrnent grecque des trois, au rien n'indique
une occupation anterieure a l'epoque hellenistique, construite sur un site qui paralt
ponctuellement peu approprie, (photo: 4 mais cf. Priene ...) dont l'interôt strateqique est
manifeste. Celui-ci se caracterlse par son gigantisme qui rend une operation
ponctuelle du type de celles que nous avans entrepris particutlerement difficile.
L'occupation est tout aussi vigoureuse sous l'Empire qu'a l'epoque byzantine ; le site
se deplace progressivement vers le Meandre avant d'ôtre abandorıne au profit du site
medfeval et moderne de Donduran (prlncipaute des Menteşe).
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Photo 1: Harpasa, I'agora lnterleur du cryptoportique vu de I'ouest

Photo 2: Orthosia, substructions de la bordure
nord de I'agora
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Photo 3: Orthosia, mur exterleur de la forteresse byzantine
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AMORiuM 1998 YILI KAZı ÇALIŞMALARI

Chris LlGHTFOOT *
Yalçın MERGEN

Sayın Ahmet Topbaş/mAntsına

Giriş

Amorium projesinin 11. kazı sezonu 7 Temmuz-21 Ağustos tarihleri arasında ger
çekleştirilmiştir. Bu zaman içinde ekibimizde çalışan 15 arkeolog, konservatör ve öğ
renciden 8'i Türk, 5'i Ingiliz, 1'er kişi de Amerikalı ve lsrailllydi". Bu sezon Bakanlık tem
silcisi olarak ızmir Arkeoloji Müzesi'nden Sayın Jale Dedeoğlu ekibimize katıldı. Sezon
boyunca yardımları, öğütleri ve samimiyetiyle kazımıza ayrı bir renk kattı.

Bu yıl da en yoğun ve önemli çalışmalarımız, konservasyon ve sit alanının genel
koruması üzerine olmuştur. Yukarı şehirde, geçen yıllardaki çalışmalar sırasında çıkan

dolgu toprağın elenerek kaldırılmasına başlanmıştır. Fakat çalışmalarımızda her seneki
gibi, aşağı şehirdeki 1990 yılından itibaren kazısı devam eden kiliseye ağırlık verilmiş
tir. Bizim için arkeoloji tarihi hakkında verimli bilgiler veren ve ziyaretçilerın en çok dik
katini çeken bu yapıda büyük bir konservasyon çalışması gerçekleştirılmiştir. Bu bakım
dan Amorium'u ziyaret eden kişiler arasında Sardis kazı ekibinden Bizans mimari uz
manı Prof. Hans Buchwald'ın gelmesi bizim için yararlı olmuştura

Maddi destek, değerli kuruluşlar ingiliz Arkeoloji Enstitüsü, "The Trustees of Har
vard 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 teşekkür

lerini sunar. Aynı şekilde Emirdag Kaymakamı Sayın Yusuf Zıya Çelikkaya, Emirdağ

Belediye Başkanı Sayın ısmet Güler, Afyon Müzesi Müdürü Sayın Seracettin Şahin ve
tüm müze çalışanları bizi içten bir dostlukla karşıladılar ve yardımlarını esirgemediler.
Burada adlarını sayamadığımız pek çok kişiden değerli yardımlar aldık; ancak Prof. Dr.
Ebru Parman, Prof. Cyril Mango, Dr. Marlia Mango, Prof. Dr. Thomas Drew-Bear, Dr.
Stanley Ireland, Sayın David Barchard ve Sayın Cafer S. Okray'a özellikle teşekkür et
mek isteriz.

Aşağı Şehir Kilisesi
Özellikle orta nefte bulunan ve 1993 yılında ortaya çıkarılan (Resim: 1) zemine

ait cam mozaik alan ile güney yan nef duvarında 1996 yılında bulunan yarım ayakta

Dr. C.S. L1GHTFOOT, Arkeoloji Bölümü, Durham Üniversitesi, iNGiLTERE.
Yalçın MERGEN, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, EskişehirrrÜRKiYE

Ekibimizde bulunan uzmanlar Prof. Dr. Eric Ivison (CUNY, New York), Dr. M. Ali Kaya (Süieyman Demirel Üniversite
si), Dr. Margaret A.V. Gill, Dr. Hande Günyol ve Gülseren Dikiliitaş (istanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez
Laboratuvarı), Yoav Arbel (University ol Calilomia, San Diego) ve Sarah E. Lepinski (Bryn Mawr College, Pennsylva
nia) idi. Ayrıca Çığır Ercan, Mücahide Koçak ve lrtan Yazıcı (Eskişehir Anadolu Üniversitesi), Betül Şahin (Ankara
DTCF), Jessica Beatlie ve RobinWiggs (Warwick Üniversitesi) de kazıda görevalmışlardır.

2 Ayrıca 1998 yılı kazı sezonunda Dr. Klaus Rheidt ve Aizanoi kazı ekibi, Dr. Roger Matthews (Ankara, ingiliz Arkeoloji
Enstitüsü'nün Müdürü), Colin ve Brenda Lightfoot, Sayın Agah Öztaş ve her zamanki gibi Sayın Hüseyin Tanrıkulu (Pi
ribeyli Belediye Başkanı) Amorium'u ziyaret ettiler.
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freskin temizlenip yerinde korunması ve sağlamlaştırılması sırasında bize büyük yardı

mı dokunan Sayın Dr. Hande Günyol ve Sayın Gülseren Dikilitaş'a teşekkürlerimizi bir
borç biliyoruz. Sezonun son haftalarında kilisenin tabanını korumaya almak için
jeotekstil üzerine kalın bir katman olarak ponsa taşı kırığı döşedik. Böylece, nadiren
karşılaşılan tabanı korumaya aldığımız gibi (Resim: 2) güzel bir görünüş de elde ettik.
Bu önemli çalışma bitmeden önce Dr. Eric Ivison tarafından (Resim: 3) orta ve yan
neflerin döşeme planları detaylı olarak çizilip tamamlanmıştır.

Fakat narteks tabanında sürdürülen dolgu toprağı kaldırma işlemi, orta kapının

kuzey tarafında beklemediğimiz (Resim: 4) bir mezarın bulunması sebebiyle bitirileme
miştir. Mezar içerisinde çok çürümüş iki iskeletle birlikte beş adet bakır sikke ve bir
demir bilezik elimize qeçrniştir''. Sikkelere göre bu mezarın (Resim: 5) aşağı yukarı

M.S. 970 yılında yapılmış ve kullanılmış olduğu tespit edilmiştir. Bu mezarın kazısında

keşfedilen verilere göre, kilisenin ikinci yapı evresini M.S.838-970 yılları arasında tarih
lendirebiliriz.

Aşağı Şehir XC Açması

Amorium'un 3. beş yıllık planının ilk basamağı uygulamaya geçilmiş ve aşağı şe

hirdeki mekanda yeni bir açma başlatılmıştır. Aynı alan 1997 yılında Dr. Mahmut Drahor
ve Dr. Ali Kaya tarafından jeofizik yöntemleriyle incelemeye alınmıştır. Jeofizik ve arke
olojik sonuçlarımızı şimdiden karşılaştırıp değerlendirebiliriz. XC adı verilen yeni açma
da iki büyük yapının duvarları ortaya çıkmıştır. Bu kamu yapılarının kullanım tarihleri bü
yük olasılıkla M.S. 7.-11. yüzyıllar arasıdır. Her iki yapının resmi binalara ait olduğu zan
nediliyor, fakat ikisi de Bizans Döneminde elden geçirilip ( Resim: 6) değişik amaçlarda
kullanılmıştır. 2. yapının temellerine ulaştığımızdan dolayı bu binanın inşaat tarihinin bü
yük olasılıkla 8. veya 9. yüzyıllara ait olduğu söylenebilir. 1. yapı ise ( Resim: 7) -bu bi
na daha derin bir tabanda bulunduğuna göre- belki Geç Roma-Erken Bizans Dönemin
de inşa edilmiştir. Daha önce Amorium'da hiç rastlanmamasına rağmen, bu açmada
(ve özellikle 1. binanın içerisinde) bol miktarda künk parçaları ile beraber, üzerinde su
dan dolayı kireçlenmiş mermer kaplama parçaları bulunması, bize burada bir hamam
veya tuvalet binasının olabileceğini işaret etmektedir.

LCAçmasl
1998 kazı sezonunda aşağı şehir surları mevkiinde yapılan çalışmalar, 1996 ya

zında da yoğunlaşılan LC açması alanında devam ettirilmiştir. Çalışmanın amacı, 94 yı

Ii ve takip eden senelerde, aşağı şehir sur duvarının kuzeyinde yani, surların şehir içi
ne bakan cephelerine bağlı olarak inşa edilmiş konuta ilişkin mekan planlarının anlaşıl

ması ve bu mekanların tarihlendirilmesinin yapılmasıdır. Ayrıca, buna bağlı olarak; da
ha önceki çalışmalarda saptanan sur duvarına ait kalıntıların açığa çıkarılmasıdır.

Çalışmanın yapıldığı alan, 1996 sezonunda açılan LC-5'in güneybatısında, LC
4'ün kuzeybatısında yer almış ve LC-6 olarak adlandırılmıştır. 8.6 x 4.65 metrelik bir ala
nı kaplayan alan üzerinde yapılan çalışmalar, Bizans Döneme ait konutların yayıldığı bu
alanda; daha geç dönemlerde ve bilhassa 20. yüzyılda önemli bir suni tahribat olduğu
nu göstermiştir. Bu tahribat büyük ihtimalle sur duvarının önünde yer alan taş yongala
rından anlaşıldığı kadarıyla, sur duvarına ait yapı malzemesinin yeniden kullanılmak

üzere toprak kazılarak yerinden alınmasına ve aynı alanda işlenmesine bağlıdır. Aynı

nedene bağlı olarak, bu alanda yapılaşmanın gerçekleştirildiği topografik yapıya ait ko
tun önceki alanlara göre yüksek olması bu alanda bulunan yapı evrelerinin tahribatını

artırmıştır. Bu yüzden, ulaşılabilen Bizans Dönemine ait yap] kalıntıları zemin seviyesi
ne çok yakın kısımlara kadar yok edilmiş olarak açığa çıkarılabilmiştir.

3 Bubeş sikkenin (AM98/A1-22/Sf3856-3860) hepsi aynı tipten olup, II. Nikephoros Phokas (M.S. 963-969)'a aittir; AE
lollıs, 1. grup; bkz. OOC Iili:?, 586-7 [7.1-4]; P.Grierson, Byzanline Coins (Lorıdon-Berkeley-Los Angeies 1982) s. 827;
Q. Tekin, Bizans Sikkeleri (Istanbul 1999), s. 171-2 No. 195.
On Yüz. +nlClfRb ASIlEVRIJl; imparator cepheden, sakallı büstü, haçlı ve pendiliaiı taç giymiş; sağ elinde uzun sap
Iİ haç, sol elinde globus üstü yapraklı.

Arka Yüz. +nlCHf/En8ElıJ bA/SIlEVSRlılrvıAllıln.
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Ancak, yapılar büyük oranda tahribe uğramış olsa da, bu durum yapılan çalışma
lar sırasında önemli ve nitelikli buluntular elde edilmesini engellememiştir. Daha önce
kazılan LC-5 açmasında saptanan taban seviyesiyle aynı kotta, bu mekan içinde de
beklendiği gibi bir sıkıştırılmış toprak zeminle karşılaşıldı. Bu zemin üzerinde ise aşağı

şehir surlarında, LC alanındaki yapı evrelerinin tarihlendirme sorununu çözümleyen da
ha önce bulunmuş olan kaplarla karşılaştırma olanağı sağlayan in situ konumda bazı

kaplar ve zemin üzerinde yer alan iki adet sikke ele geçirilmiştir.

Bir konutun iç mekanı olduğunu düşündüğümüz bu alaniçinde in situ ve yanar
vaziyette terkedilmiş bir ocak, içindeki karbon parçaları ile gün ışığına çıkarılmıştır. Oca
ğın çevresinde, yayılmış olarak karbonlaşmış bakliyat ve hububat örnekleri tespit edil
miştir. Mekanın batı duvarına bitişik olarak konumlandırılmış olan, taştan oyularak elde
edilmiş ocak çevresinde dağılmış olarak hububat ve bakliyat örneklerinden başka,

ocakla duvar arasına konulmuş olan oldukça farklı forma sahip birkaç kap (Resim: 8)
tüm, tüme yakın ancak duvarın doğu yönünde yıkılması sonucunda kırılmış olarak ele
geçirilmiştir. Bu parçalar birleştirildikten sonra, tamamlanamayan parçalarla birlikte bir
birinden farklı 8 veya 9 adet kap olabileceği anlaşılmıştır.

Gün ışığına çıkarılan bu kaplar (Resim: 9), Amorium kentinde yapılan kazılarda

tespit edilen keramik formları açısından bir ilki oluşturmaktadır. Zira, formları alışıımışın

dışında 7 ve 8 kulplu, süzgeçli ve çift cidarlıdır. Büyük bir ihtimalle süzmek ya da soğut

ma ve/veya ısıtma için kullanılan bu kaplar ocakla birlikte in situ konumda ele geçiril
mişlerdir. Bu kapların hemen yakınında, sıkıştırılmış toprak zemin üzerinde bulunan 9.
yüzyıla ait iki sikke sayesinde de hem kapların bulunduğu mekan hem de değişik form
lardaki bu kaplar tarihlendirilebilmiştir.

Ayrıca, elde edilen bu sikkeler ve açma kesitindeki bazı izlerin de yardımıyla aşa

ğı şehir surlarında bulunan bu mekanların evrelerine ait tarihlendirme sorunları da bü
yük ölçüde giderilmiştir. Zira, daha önce kazılan ve 10.-11. yüzyıllara tarihlendirebildiği

miz yapılara ait taban seviyeleri, LC-6 içinde bulunan ve 9. yüzyıla tarihlenen yapının

zeminine göre daha derindedir. Bu başlangıçta olanaksız gibi görünmüşse de, LC-6 aç
masının kuzeybatı kesitinde tespit ettiğimiz iki farklı yapıdaki dolgu izleri bu anlaşılma

sı güç durumu çözümlememizi sağlamıştır.

Aşağı şehir surlarında ana olarak üç ayrı yapı evresi izlenmektedir. Bunlardan il
ki surlarla aşağı yukarı çağdaştır ve en alt kottadır, diğeri 9. yüzyıla ait yapı evresidir;
üçüncü yapı evresi ise, surlarda gerçekleşen bir tahribat neticesinde toprak altına kıs

men gömülen 9. yüzyıl yapılarının açıkta kalan bazı mekanlarının temizlenerek yeniden
kullanılması ile oluşmuştur. LC-6 içinde yer alan 10.-11. yüzyıl yapı evresinin altında ve
9. yüzyıl yapı evresinin hemen üstünde ve çevresindetespit edebildiğimiz yangın taba
kası ise tahribatın nedeninin M.S. 838 kuşatması olduğunu açıkça göstermektedir.

Buluntular
Bu sezon çalışmaları sırasında 40 adet sikke bulunarak, temizlenmiş, kayda ge

çirilmiş ve mülajları alınmıştır. Bu sikke adedi çok olmamasına rağmen bulundukları yer
ve kronoloji, Amorium'un tarihi konusundaki tahminlerimize büyük ışık tutmuştur. Orne
ğin, Geç Roma-Erken Bizans sikkelerine (M.S. 4.-6. yüzyıllar arası) az rastladığımızdan
yola çıkarak tahmin ediyoruz ki hala Ortaçağ ve daha geç dönemlere ait tabakalar üze
rinde çalışmalara devam edilmektedir. Bu sikke buluntuları hakkında Ankara'da düzen
lenmiş olan "III. Ortaçağ ve Türk Dünyasına Yönelik Kazılar Sempozyumu" sırasında
özel bir bildiri verilmiştir. Diğer malzemeler hakkında da çalışmalarımız devam etmiştir.

Orneğin, taş envanterimiz 1500'den fazla parçadan oluşmuştur. Küçük buluntuların
arasında Orta Bizans Dönemine tarihlenen ve iyi korunmuş olan bir bakır küpe bu se
zonda elimize geçmiştir (Resim: 10)4.

4 AM98/XBC02/SF3896; uzun. 4.6 cm, geniş. 3.6 cm. 11.-12. yüzyıllara tarihlenen benzer nitelikteki küpeler Yurıanis
tan'dakı Korınth kazılarında da bulunmuştur; bkz. G.R. Davidson, Corinth Xii, The Minor Objects (Princeton 1952), s.
250,252-3 No. 2025-2029 ve lev. 108.
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1998 yılı içerisinde başarıyla bitirilen bir diğer iş, 1993-1997 yıllarına ait cam bu
luntularının Dr. Margaret Gill tarafından detaylı çalışılmasıdır. Biz inanıyoruz ki yapılan bu
çalışma, Bizans cam buluntuları hakkında yararlı ve sağlıklı bir başvuru kaynağı olacak
tır. Ayrıca bu sezonda bulunan camlar konusunda bir ön rapor da hazırlanmıştır. Şimdi

ye kadar yalnız iki tane cam şişe sağlam olarak elimize geçti. Bunlar birbirine şekil ve
boyut olarak çok benzeyen iki minyatür parfüm şişesidir. Biri 1990 yılında aşağı şehir

surlarının hemen önünde, diğeri bu sezonda aşağı şehrin ortasında kazılan yeni açma
da (XC açması) bulunmuştur. Genellikle bulunan camlar küçük, kırık parçalardır. Fakat
XC açmasından gelen camların çoğu daha büyük ve açık bir şekilde profil veren parça
lardır. Aynı zamanda bunlarla beraber bol miktarda pencere camına da rastlanmıştır. Bu
luntuların durumuna göre tahmin ediliyor ki XC açmasındaki konteksler diğer açmalara
nazaran daha sağlam, karıştırılmadanve bozulmadan günümüze kadar gelmiştir. Aynı

şekilde seramik buluntular da her katmanda farklı çeşit, şekil ve hamur vermiştir, fakat
katman içerisinde görülen seramikler aynı özellikleri göstermektedir. Yani, bu açmadan
çanak-çömlek daha net stratigrafi ile beraber elimize geçmeye başlamıştır.

1997 sezonunda yüzeyde küçük, kırık fakat iki renk veren bir cam parçası bulun
muştur. 1998 yılında iki parça daha aşağı şehir surlarının hemen arkasında bulunan
LC6 açmasından ortaya çıkmıştır. Bu buluntular nadir ve lüks cam eserlere ait olduğun
dan çok heyecan verici ve ilginçtir. Ilk yıllarda yukarı şehir L açmasındaki çalışmalar sı

rasında bulunan bir parçanın iki renk veren bir cam olduğunu da bu sene tespit ettik.
Amorium'da şimdiye kadar "dichroic glass" adıyla tanımlanan beş örnek bulunmuşturo.

Türkiye'de bundan önce bu tip camdan bir tek örnek biliniyordu. Bu parça Sardis kazı

sı sırasında sinagogun avlusunda bulunmuştur. Başka örnekler yalnız dünyanın en
meşhur ve zengin müzelerinde - örneğin, Londra'daki British Museum'da, Victoria ve
Albert Müzesi'yle Amerika'daki Corning Cam Müzesi'nde - rastlanmaktadırö.

Ayrıca ilginç bir grubu da 6 adet çift kabuklu deniz yumuşakçasınave 2 adet siv
ri dikenli deniz salyangozuna (murex) ait buluntular oluşturmaktadır (hepsi XC açma
sından, Konteks 11 ve 68)7. Buna benzer şekilde, sivri dikenli deniz salyangozuna (mu
rex) ait bir parça 1996 yılında, XA açmasında bulunan çevre duvarının hemen dışında

da bulunmuştur". Kabuklu deniz canlılarının hangi amaçla kullanılmış olduğu açık değil

dir, ancak Amorium'un Bizans Döneminde Akdeniz kıyıları ile ilişkisi olduğunu göster
mesi açısından oldukça önemlldirs.
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Son Söz
1998 yılında ingiliz Arkeoloji Enstitüsü'nün 50. kuruluş yıldönümü kutlanırken biz

de Türkiye'deki en uzun ve devamlı Ingiliz kazısı olan Amorium projesi adına sevindik.
12 yıldır Amorium projesi başarılı sonuçlar çıkarmış, maddi destekler ölçüsünde kazı,

konservasyon ve yayınlar en iyi şekilde gerçekleştirilmeye çahşılmıştır. Hem merhum
Prof. Martin Harrison'un, hem benim başkanlığım'da Türkiye-Ingiltere ve pek çok dün
ya ülkesinden arkeolog ve öğrenciler ile birlikte Amorium projesi yürütülmüştür. Bu sa
yede hep beraber Türkiye'nin eşsiz kültür mirası ve Türklerin inanılmaz misafirperverli
ğine şahit olduk. Hayatımız boyunca unutamayacağımız güzel hatıralarımızı Amorium,
yani Hisarköy'den götürüyoruz. Ileride Amorium'a gereken değerin verilmesi ümidiyle...
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Resim 1: Aşağı şehir kilisesi, cam mozaiği, konservasyon sonrası (Neg. AM98/05/09A)

Resim 2: Aşağı şehir kilisesi, taban kaplaması, konservasyon sonrası (Neg. AM98/06/32)
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Resim 3: Aşağı şehir kilisesi, orta nefin mermer tabanı ve ambonun kaidesi (Neg.
AM98/04/28)

Resim 4: Aşağı şehir kilisesi, nartekste bulunan Orta Bizans mezarı, kazılmadan önce (Neg.
AM98/04/01)
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Resim 5: Aşağı şehir kilisesi, nartekste bulunan Orta Bizans mezarı, yapı malzemesi detayı

(iIleg. AM98/04/10)

Resim 6: Aşağı şehir, XC açması, 2. yapı, kuzeybatı duvarı ve (sağda) tamir izleri (Neg.
AM98/0S/29A)
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Resim 7: Aşağı şehir xc açması, 1.yapl, Geç Antik Dönem mimari özellikleri gösteren, tuğla
taş almaşıktekniği ile inşa edilmiş olan güneybatıduvar ve (solda) tuğla kemer baş
langıcı kalıntıları (Neg. AM98/05/27A)

Resim 8: Aşağı şehir, Leaçmasında in situ konumda parçalar halinde bulunmuşolan kaplar
(Neg. AM98/01/35)
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Resim 9: Le açmasındabulunan kaplar, restorasyon sonrası (Neg. AM98/06/27)

Resim 10: XBe açmasındançıkmış olan Orta Bizans Dönemine ait küpe (Neg. AM98/06/07)
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KORANZA KAZıLARı 1998

Ahmet TlRPAN*
Bilal SÖ(;ÜT

Muğla ili, Yatağan ilçesi, Turgut Beldesi sınırları içindeki Koranza antik kenti La
gina Filesi'nde yer alan Hekate kutsal alanınında 1993 yılından bugüne yürütmekte ol
duğumuz arkeolojik kazılara 1998 kazı sezonunda temmuz ve ağustos aylarında de
vam ettıkı.

Çalışmalar üç ayrı ekip halinde yürütüldü. Propy/onda, altarda ve mimari ele
manların araziye tasnif edilmesindeçalışacakekipler oluşturuldu.

Propy/on Çalışmalan: Propylonun batısındaki apsis önünde yer alan 3.75 m. yük
sekliğinde bir toprak tabakasının her kış sezonunda ortalama 1 m.ye yakın bir kısmı yı

kılarak apsis içine dökülmektedir. Her sezon olduğu gibi çalışmamıza bu toprağı temiz
leyerek başladık. Yıkılan toprak, profilde bir sütun tamburu ile apsise ait kemeri i bir ar
şitrav blokunun büyük bir kısmını açığa çıkardı. Yerinden çıkaramadığımız bu mimari
elemanların toprak kesitinde yer aldığı seviye bize yapının ne zaman yıkıldığı hakkında,

jeolojik tabakalanma ile edineceğimiz bilgilerle eş güdümlü bir tarihleme verebilir.
Apsis önündeki krepisler ve yol tekrar temizlendi. Propy/onun güney yan cephe

sinde 1997 sezonunda açmış olduğumuz 1 m. genişliğindeki sondaj ile propy/onun bu
cephedeki herhangi bir yapı ile bağlantısı olup olmadığını araştırmış ve herhangi bir mi
mari ile bağlantısını tespit edememiştik. Esas amacımız, propy/onun kuzey cephesin
deki stoa ve onun arka duvarını oluşturan peribotoeuı diğer yan cephe olan güneyde
devam edip etmediğtni araştırmaktı. Böylece şimdilik propylon diye adlandırdığımız bu
apsisli prosty/os lon yapısının gerçekten ön giriş yapısı olup olmadığını ortaya çıkara

caktı. Henüz çözülmemişolduğunu kabul ettiğimiz bu probleme kesin bir cevap bulmak
amacıyla yapının kuzey cephesine paralel 3.00x1 0.00 m. ebatlarında bir açma yapma
yı kararlaştırdık. Yaptığımızçalışmalardayüzeyden itibaren yıkıntı mimari bloklar ortaya
çıkmaya başladı. Bu bloklar tüm açma yüzeyini kaplayınca, blokların yerlerinden kaldı

rılıp araziye tasnif edilmesi için çalışmayı bıraktık. Tüm mimari blokların plana işlenme

si ve envanter numarası verilmesi çalışmaları tamamlandı.

Prof. Dr. Ahmet A. TIRPAN, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya ve Önasya Ar
keolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı, KonyalTÜRKiYE
Dr. Bilal SÖGÜT, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Öğretim Elemanı, KonyalTÜRKiYE
1998 kazı sezonunda çalışan ekip üyeleri Prof. Dr. Çetin Şahin (Ankara Üniversitesi, D.T.C.Faküitesi), Behçet Süzen
(Muğla Müzesi Müdürü), Dr. Bilal Söğüt, Yard. Doç. Dr. Asuman Baldıran, Yard. Doç. Dr. Osman Kunduracı, Arş. Gör.
Saim Cirtil, Arkeolog Coşkun Daşbacak, Arkeolog Memduh Dağdeviren, Arkeolog M.Ufuk Kara, Sanat Tarihçi Fehmi
Bor, arkeoloji lisans öğrencileri Serdal Mutlu, Mustafa Evci, Ayşem Tarhan, Alp Er Tunga Baş, Ersan Yavuz, Şenay
Öcal, Çiğdem Yıldırım, ilkay işkar, Nihai Kürüm, Hacer Turan, Bilal Özturan, Sevdiye Bayram, sanat tarihi lisans öğ

rencileri Elif Sezgin ve Yasemin Tok'tan oluşmaktadır. Bütün kazı heyetine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür

ederim.
Kazı çalışmalarına Muğla il Özel idare Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı Döner Sermaye işletmeleri Müdürlüğü maddi yar
dım sağladı. Muğla Müzesi Müdürlüğü işçi yardımı yaptı, Yatağan Termik Santrali Müdürü Mehmet Hoşoğlu, Müdür
Yardımcısı Mehmet Aslan her türlü malzeme ve teknik yardımı sağladılar. Başta başkan Muammer Bahçeli olmak üze
re Turgut Belediyesi her zaman olduğu gibi yanımızda idi. Turgut Beldesi Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği yar
dımlarını esirgemedi. Tüm bu kurum ve kuruluşlar ile çalışaniarına, Turgut Beldesi ve Türk arkeolojisi adına teşekkür

ederim.

153



A/tar Çetışmslerı: 1997 kazı sezonunda çalışmasına başladığımız altar yapısının

güney dar cephesinin tamamını, doğu uzun cephesinin ise bir kısmını açığa çıkarmış

idik. Bu yılki çalışmalarımızı altarın batı ve kuzey cephelerinde yürüttük.
Altarın batı cephesi iki tarla arasındaki sınır çizgisi üzerinde yer almaktadır. Bu

nedenle bir engeloluşturmak amacıyla, her iki tarlada istenmeyen moloz taşlar ve mer
mer bloklar bu sınır çizgisi boyunca yığılmıştır. Yığıntı, altarın güneybatı köşesinden ta
pınağın batı uzun cephesine kadar devam etmektedir.

Kazı çalışmaları başlamadan önce bu moloz yığıntısını kaldırmak zorunda idik.
Çoğunluğu mermer yapı elemanlarının parçalarından oluşan yığıntıyı tek tek elden ge
çirmek suretiyle tasnif ettik. Bu tasnifte profilli, motifli parçaların ait oldukları mimari ele
manlara göre ayrılmasına çalışıldı. Resim 7'deki moloz yığıntısının kesit görünüşü, ya
pılan işin yoğunluğu hakkında bilgi vermektedir. Moloz temizleme ve tasnif işlemi alta
rın güneybatı köşesinden itibaren 25 m. devam etti. Moloz yığını altından birbiri üzerine
yıkılmış çok sayıda mimari blok ortaya çıktı (Resim: 8). Mimari bloklara envanter numa
rası vererek plana geçirdik ve gruplandırarak araziye tasnif ettik (Resim: 13). Bu birin
ci seviyenin altından, ikinci seviye alarak plana geçirdiğimiz yine çok sayıda mimari
blok ortaya çıkardık, bunları da aynı şekilde envanter numaraları vererek plana geçirdik
ve arazide qruplandırdık. Böylece 1997 ve 1998 yılı kazı çalışmaları ile altarda toplam
513 mimari blok ortaya çıkarılmış oldu.

Elde edilen verileri kaba bir inceleme ile açıklamak gerekirse yapı, kısa cephele
ri kuzey ve güneyde olan dikdörtgen bir plana sahiptir. Stylobat bloklarının başlangıç

noktaları esas alınarak 15.40x20.30 m. ebatlarındadır. Yapı girişi kuzey dar cepheden
verilmiştir. Bu yönlendirme ve planlama ile altar girişi Hekate tapınağı giriş cephesine
sırtını dönmüş bir konumdadır. Alışılagelmiş altar plan tiplerinden farklı bir özellik olarak
girişin uzun cepheden değil, dar cepheden verilmesi Anadolu'da bildiğimiz tüm altar
plan tiplerine ters düşer.

Stylobatın moloz ve kireç harcı karışımı bir temele oturduğu, altarın güneydoğu

köşesinde tespit edilmiştir. Bu temel bloklarının yapının bütünü için geçerli olup olmadı

ğını inceleyemedik. Kısmi bir sağlamlaştırma olabilir. Stylobat dört sıra mermer bloktan
oluşmuş olup eella duvarından itibaren genişliği 3.10 m. olarak ölçüldü. En dıştaki blok
lar üzerinde 0.28-0.31 m. genişliğinde kaba yonu olarak yivlendirilmiş bir kısım vardır.

Bu yivlendirme, mevcut bloklar üzerinde izlendiğinde yivler altarın giriş cephesi hariç,
diğer üç cephede de görülür. Bu yivler üzerine bir parapet duvarı oturuyor olmalıdır.

Bulduğumuz parapetlerin taban ölçüsünun yivlere uyumu bu savımızı doğrular nitelik
tedir. Çok sayıda ve parçalar halinde ele geçen parapet kasetleri aralarına yerleştiril

miş, Attik kaideli, yivli sütunlar ile bir bütün oluşturarak altarın çevresini kuşatır. Kaset
ler üzerinde çift taraflı, baklava dilimi motifli rölyef süslemeler yapıımıştır. Tamburlar ha
lindeki sütunların ilk tamburlarında her iki yanda oluşturulan çıkıntılar yivlendirilerek, pa
rapet kasetlerinin bu yivlere yerleştirilerek sabitlenmesi sağlanmaktadır. Böylece sütun
lar ve parapet kasetleri uyumlu bir kompozisyon oluştururlar (Resim: 12). Bulduğumuz
M.S.3.yüzyllın son çeyreğine ait olması gereken Korinth başlıkları ölçü bakımından bu
parapet sütunlarına uyum göstermektedir (Resim: 11).

Parapet ile eella duvarı arasında bir peristasis yer almaktadır. 1997 yılı kazı ların

da stylobat üzerindeki periyodik zıvana oyuklarından bir peristasisin mevcudiyetini bil
mekte idik. Bu seneki çalışmalarımızda batı cephede in situ olarak açığa çıkardığımız

dört adet p/inthoslu Attik sütun kaidesi, peristasisi kesinleştirmiştir. Sütun kaidelerine
uygun çapta olan yivsiz sütunlar ele geçirildi. Bu sütunlardan bir tanesini Attik kaide
üzerine yerleştirdik (Resim: 2, 3, 4).

Altar eella duvarı toikhobate, orthostat ve orthostat tacı frizinden oluşmaktadır.

Batı cephede bu sıralama in situ olarak ele geçirildi (Resim: 5). Toikhobate üzerinde alt
tan itibaren urgan örgüsü, ters anthemion ve inci payet dizisi motifleri yer alıyor. Ort
hostat blokları ince yonu yüzeylidir. Orthostat tacı üzerinde sıra ile inci payet, lon kyma
tionu ve düz anthemion motifleri bulunmaktadır (Resim: 5).
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Orthostat tacı blokunun üst yüzeyi bir düzlem oluşturacak şekilde, cella duvarı

nın 2.10 m. kalınlığa sahip olduğunu görüyoruz (Resim: 2).
Bu düzgün yüzeyı i bölüm muhtemelen, üst yapı için bir podyum oluşturmaktadır.

Açığa çıkardığımız mimari elemanlardan üst yapının ne şekilde olabileceği konusunda
ilk görüşlerimizi sunmayı, konuyu tartışmaya açmak açısından faydalı bulmaktayım.

Orthostat tacı üzerinde 1.85 m. yüksekliğinde bir friz yer almaktadır. Bu seneki
buluntular arasında altarın kuzeybatı köşesinde açığa çıkarılan kadın rölyefli bir friz blo
ku bu görüşümüzün bir belgesidir (Resim: 14). Bu yüksek kabartma friz üzerindeki ka
dın figürü ağırlığını sağ ayağına vermiş, sol dizini hafifçe kırmış, sağ elini yukarıya kal
dırmış ve bir nesne taşımakta, sol eliyle de eteğini tutmaktadır...Dökümlü elbisesi altın

dan vücut hatlarının gösterilmesi ve ince uzun görüntüsü ile M.O.2. yüzyılın son çeyre
ğine tarihlendirilen heykeltraşlık eserleri ile yakın stil özelliği gösterir. 1997 kazı sezo
nunda altarın güneybatı köşesinde bulunan heykel parçalarını birleştirdiğimizde bir ka
dın rölyefi ortaya çıkmıştı. Her iki kadın rölyefini karşılaştırdığımızda görüntü, stil ve öl
çü açısından birbirinin tamamen aynı olduğu anlaşılmaktadır (Resim: 14). Bu tespit
doğrultusunda altar frizlerinin birbirinin aynı kadın figürlerinden oluştuğunu ileri sürebi
liriz. Daima tanrı figürlerinin yer aldığı altarlarda, bu kadın rölyefinin bir tanrıçaya ait
olup olmadığı konusu yeni buluntular ve araştırmalarımızia cevap bulacaktır. Frizlerle
aynı cins mermerden yapılmış bloklar üzerindeki dörtgen payeler kadın rölyefleri blok
ları arasında yer alıyor olmalıdır. Ust yapı elemanı olarak bulunan arşitravlar üç fascialı

olup, fascia sınırlarında inci payet dizileri yer alır, aynı blok üzerinde fascialardan son
ra lan kymationu ve onun üzerinde anthemion dizisi bulunmaktadır.

çatı örtüsü kasetli bloklar halindedir, kenar kısımları diş sırası ve sima ile son bu
luyor. Dibe doğru daralan iç içe dört kare veya dikdörtgen formlu tavan kasetlerinin gö
beklerinde labris, yaba ve benzeri tanrı atribüleri rölyef halinde verilmiştir (Resim: 15).
Tavan kasetleri ve göbeklerindeki motiflerin değişik mimari ve stilde işlenmiş olduğu,

birbirinden farklı bloklar da ele geçirildi. Bunların detaylı tipolojisi yapıldıktan sonra alta
rın geçirdiği inşa aşamaları hakkında fikir sahibi olabiliriz.

Altarın iç kısmında tamamen moloz taş ve kireç karışımı bir dolgu tabakası bu
lunmaktadır. Dolgu içinde birçok devşirme mimari elemanın kullanıldığı dikkati çekmek
tedir. Kuzey cephedeki dokuz merdiven basamağı sırası da aynı şekilde moloz taş harç
karışımı malzeme ile şekillendirilmiştir (Resim: 2,3). Bu altar mimarisinin son kullanma
aşamasının kalıntıları olmalıdır. Moloz harç karışımı arasında bulunan bronz bir sikke,
kalıntının tarihlendirilmesinde müracaat noktalarından biri olabilir. Bu sikke Thedosius
lI'ye (M.S.402-450) ait olup Constantinople (423-425) baskısıdır. Sikkenin ön yüzünde
(D.M.TH) EO (DOSIUS P.F.AUG) kitabesi ile imparatorun inci diademli büstü sağa yö
nelmiş olarak profilden verilmiştire.

Arka yüzde, CONCORDIA AVG. kitabesi ile imparatoriçe Aelia Eudocia'nın cep
heden elinde haç tutarak tahta oturmuş motifi bulunmaktadır.

Altarın kuzeybatı köşesinde kapı yeri olarak bırakıldığı anlaşılan bir mimari düzen
leme yer alır (Resim: 4). Propylondan devam eden yoldan gelenler için düzenlenmiş bir
giriş yeri olmalıdır. Bu girişin, altarın kuzeybatı cephesi duvarları kullanılarak buraya in
şa edilmiş apsisli bir yapının da kapısı olarak kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır. Kapı sö
vesi olan mermer blok üzerinde, ellerini havaya kaldırmış sağ elinde haç, sol elinde haç
ve fener taşıyan insize olarak acemice yapılmış bir figür ve "A" harfi yer alır. Bu neden
le yapıyı şapel olarak isimlendirdik. Şapel, kısmen açığa çıkmasına rağmen, plan açısın

dan dikdörtgen formdadır ve güney dar kenarında bir apsis vardır (Resim: 3, 4). Apsisin
iki ucunda in situ olarak bulduğumuz yivsiz iki sütun bulunmaktadır. Ayrıca altar perista
sisine ait üç sütun tamburu in situ olarak şapel içinde konumlarını muhafaza etmişler

dir. Bunlar şapel içinde bir sütun sırası oluşturmuş olmalıdır, bu sütun sırasının simetri
ğini hen9z açılmamış olan kısımda aramamız gerekecek. Şapel duvarları çeşitli irilikteki
taş ve şıpolyen malzeme kullanılarak kireç harcı ile örülmüştür (Resim: 4). Şapelin ku-

2 8ikkeyi tarihlendiren Anadolu Medeniyetleri Müzesi sikke uzmanı sayın Melih Aslan'a teşekkür ederim; R./.C. Vol.X.
no.425.
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zey duvarına yerleştirilmiş, giyimli bir Romalı torsosunu duvarı delmek suretiyle yerin
den çıkardık. Şapel içinde ele geçirilen bronz bir sikke, üzerindeki motifler görülmeme
sine rağmen, sikkenin tipi ve çağ özelliği dikkate alınırsa, Constantine I'den (M.S.307
337) sonraki bir tarihe, yaklaşık M.S.330-370 tarihleri arasına yerleştirilebilirö.

Kazı çalışmalarımızı altarın önünden kuzeye, yani Hekate tapınağına doğru de
vam ettirdik. Altarın önünde tapınağa doğu giden rektogonal mermer bloklarla döşeme

li bir yolartaya çıkardık (Resim: 7). Yolun batı kenarında bir peristasis bulunmaktadır.

Peristasis sütun kaidelerinin üzerine oturduğu stylobat blokları doğrudan yol üzerine
oturmamaktadır. Yol kaplaması ile stylobat blokları arasında yer alan 0.10-0.15 m. ka
lınlığında bir erozyon toprağı tabakası, yol tamamen kapandıktan sonra peristasisin in
şa edildiğine işaret eder (Resim: 7).

In situ olarak bulunan sütun kaideleri, plinthoslu ve Attik kaide taklidi bir stilde iş

lenmiştir. Uç adedini açığa çıkardığımız kaideler üzerine, alt tarafı yivsiz, üst tarafı yivli
sütunların oturtulduğu kazıda ortaya çıkış şeklinden anlaşılmaktadır (Resim: 7). Aynı

yerde küçük ölçülerde iki alınlık bulundu. Bunlar iki ayrı tısiskose ait olmalıdır. Almlıklar

dan bir tanesi arşitrav, boş friz, diş sırası, geison ve motifsiz bir aetos ile yekparedir. In
ci payet dizinini üç fascialı arşitrav üzerindeki kitabede burada bir sebastion olduğunu

ifade etmektedir (Resim: 9).
Diğer alınlığın ortasında ise bir kalkan içine motife edilmiş, başındaki tacı ile bir

Serapis rölyefi yerleştirilmiştir (Resim: 10). Bütün bu veriler altarla tapınak arasındaki

peristasisin batısında naiskosların bulunduğuna işaret eder. Sadece 1.20 m.lik bölümü
nü kazmış olduğumuz bu kısımda ele geçen torsalar ilerleyen kazılarda daha zengin
mimari ve buluntuların habercisidir.

3 Bu konuda da fikirlerine müracaat ettiğimiz Melih Aslan'a tekrar teşekkür ederim.

156



Resim 1: Altarm batı çephesinde
ki şapel ve içindeki mi
mari bloklar

Resim 2: Altar ve şapelin

1998 kazı se
zonundaki son
durumu
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Resim 3: Altann kuzeydeki gi
riş cephesi



Resim 5: Altarm cephesindeki in situ, toikhoberte,
orthostat ve orthostat tacı
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Resim 6: Altann batı cephesi orthostatlan



Resim 7: Altardan tapınağa gi
den yol ve peristasis

Resim 8: Altar batı cephesindeki
kazı çalışmaları
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Resim 9: Sebastion kitabeli
alınlık



Resim 10: Serapis rölyefli alınlık

Resim 11: Şapel içinde ele geçen sütun başlığı
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Resim 12: Altar stylobatını çevreleyen parapet mimarisi

Resim 13: 1998 sonu olarak altar ve
araziye tasnif edilen mima
ri bloklar
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Resim 14: 1997-98 yılında bulunan iki kadın rölyefi

Resim 15: Altara ait tavan kasetleri
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THE WORK OF THE ıTALIAN ARCHAEOlOGICAl
MISSION AT IASOS IN 1998

Fede BERT/*

The works of the ıtalian Archaeological Mission took place at lasos from July the
12th to September the 8th.

The exeavation activities were supervised by the archaeologists Daniela
Baldoni, Gloria Succi, Claudia Cincotti, Luigi Donati (Unlversita di Firenze,
Dipartimento di Scienze dell'Antichita "Giorgio Pasquali").

The restoration activities were overseen by the Architects Maurizia Manara e
Nicolo Masturzo.

Topographical researches were realised by Maddalena Andreussi and by the
architects Marco Bini, Mauro Giannini and Stefano Bertocci (Universita di Firenze,
Dipartimento di Progettazione dell'Architettura).

Research works have been carried out by Gian Piero Ghini; Simonetta Angiolillo
and Luigi Leurini (Universita di Cagliari; Dipartimento di Scienze Archeologiche and
Dipartimento di Filologia Classica), with the students of the Scuola di Specializzazione
in Archeologia Carla Canu, Tatiana Cossu, M. Ignazia Oeiana, M. Adele Ibba,
Raimondo Secci, Alfonso Stiglitz; Mario Benzi (Universita di Pisa, Dipartimento di
Archeologia), Nicoletta Momigliano (University of Bristol, Department of Archaeology)
and Paolo Belli (CNR, Istituto di Studi Micenei ed Egeo-Anatolici); Werner Joannowsky
and Raffaella Bonifacio; Paola Pogliani, Simone Piazza, Maria Donatella Raneri and
Manuela Viscontini (Universita della Tuscia, Viterbo; Facolta di Conservazione dei Beni
Culturali, Cattedra di Storia dell'Arte Bizantina); Ufuk Serin and Kılıç Şinasi.

Laura Ruffoni pertormed the drawings of the materials. The restoration work was
carried out by Mauro Ricci (Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia
Romagna), Elisabeth Pamberg, Elisabetta Tripodi, Carmelo Porto, Junko Yamaguchi
(Istituto per l'Arte e il Restauro di Palazzo Niccolini, Firenze). Sergio Orseıli was the
photograph.

Underwater researches have been undertaken by Ruggero Bonazza,
Alessandro Bottacin, Maria Teresa Bernabei, Maria Pia Marano, belonging to the
Metamauco Group.

Özcan Şimşek (Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara) has been the represen
tative of the Turkish Government for the Mission. We are glad to state our appreciation
to him for having resolved a number of problems met during the campaign.

Our many thanks are also to the General Directorate in Ankara, to our eel
leagues of the Milas Museum, to the Milas and Muğla authorities and to the sponsors,
who allowed us to achieve very important tasks.

Dr. Fede SERTl, Museo Archeologico Nazionale Via XX Settembre 12244100 Ferrara -iTAlYA.
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Sefore presenting the core of the activities i wish to remember Clelia Laviosa,
who was the Director of our Mission in lasos. Her death, occurred in Rame in March
1999, has bereaved us not only of a guide, but alsa of anat replaceable friend.

THEAGORA
The agora has been the object of restoration'sworks and excavation's researches.
Restoratian has concerned the southern seeter of the area, inside and outside

the walls, which surraund the bouleuterion and the contiguous stoa, as far as the buiId
ing, which rises on its eastern end, that is the Caesareum (Figs. 1, 2, 3).

In short, it was a heavy and at the same time detailed work, focussing the walls,
which have been c1eaned from vegetation, earth and previous integrations. We pro
ceeded with their consolidation employing a particular kind of mortar, expressly made
both to reinforce the structures and to fill again the spaces among the blocks. Where
necessary we have implemented slight chromatic variations, which took as a base the
original stone colours.

The deep creek, longitudinally opened in the agora's entrance arch, has been
repaired. The reinforcement made on both sides of the vault's walls has now secured
its stability.

The removal of the wall beside the bouleuterion, which partially closed the pas
sage between the stoa and the square faced the western port, showed the middle
imperial threshold and reinforced the gate's posts, made by the friable marble coming
from local quarry.

The same kind of interventions (disassembly, cleaning, consolidation, reassem
bling, integration) has concerned one of the pillars of the Caesareum's entrance and
two of the bouıeutetiorı's doors. Here the concrete integrations of the architrave and of
the posts, made in the seventies, have been substituted with more suitable materials.

A great breach in the wall of the eastern bouleuterion's covered passage has
been closed.

Methodical (but not terminated) researches of smail and large fragments
detached from seats allowed us, in several cases, to replace them. A great number of
different seats has been disassembled, cleaned, reinforced and finally rejoined.

The reorganisation of the architectural elements (such as parts of columns, cap
itals, beams, etc.), preliminary to the full sector's arrangement, allowed the complete
or partial rejoining both of the bases along the central axe of the porch and of the
epigraphs placed beside the bouleuterion's entrances.

We alsa proceeded to consolidate, with inert materials, the floors of the two
rooms situated at the stoa's western end.

We c1eaned from vegetation some sectors discovered in the sixties and in the
seventies, such as the sounding in the eastern part of the bouleuterion and the one out
side the northern wall of the agora. A work which had not been undertaken for a long
time.

To fill again with earth these soundings is one of the measures we should like to
take for the preservation of the structures. Mareaver, by pointing out only same of the
agora's stratification phases, we could offer to visitors the best way to understand its
histarical and monumental evolutian.

In short, it was for lasos the beginning of a wide range project, for which Fiat
International and the Vehbi Koç Foundation, kindly as usual, offered financial supports.

Such a beginning, which i consider a general trial for the future, has pointed out
the difficulties we shall meet when the reorganisation and restoratian works of the
western and southern stoai will start. The obstruction due to a great number of archi
tectural blocks, the narrowness of the room for the engines mavement, the presence
of trees, the inequality of the ground seem to conspire against fast and easy actions.
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The kind of problems, beyand any expectation, we met has required a hard
engagement by. those who realised the job (colleagues, technicians, workers, the
Pekerler firm of Istanbul). To this people we want to express our gratitude.

Asounding made clear the access way to the fountain located near the western
stilobate of the agora. Now we know that a canalisation coming from the South led
water to the catch basin. A paving with inspection wells covered it.

The smail area where we worked gaye back few materials. Their good quality
confirms the importance of this water distribution point in the ancient town. To the lip of
a black figured kelebe we added anather fragment. Very interesting are alsa two black
figured amphora's fragments with a female figure (Menade) and a drapery (inv. 7036
a,b).

Alanger work involved the northern seeter of the eastern stoa. Because of an
olive-tree we didn't want to pull down, we have not been abie to join the seeter exca
vated in 1991 to the one occurred in the seventies. In short, we brought to light the
stoa's surraunding wall and two rooms rising behind the agora's main gate.

The manumental story of this seeter begins in the Iate Hellenistic age and goes
on till the Xi century A.D. In fact, the typical construction technique of the wall, which
delimits the room beside the door, excavated few years ago, shows clearly the period
of its construction. The building was used for public functions during the Roman impe
rial age.

The ground was increased by a thick layer of earth, which gaye back a great
number of materials ("terra sigillata", amphorae, glasses, etc.), such as a tricline lamp
(inv. 7022), a crucible (inv. 7025), same moulded vases (inv. 7029, 7030, 7031, 7032).
The room, afterward, was divided in two parts. One inscribed black of the architrave
became the new doorstep; two architectural blocks supported the threshold. One of
these is the fragment of a big cylindrical altar (Fig. 4).

In the wall, built up employing bricks too, marbles from the agora's geyson and
a base with inscription were re-employed. Soan after a well and a circular kiln for met
als were installed.

Anather smailer rectangular kiln, with two mouths in the long side, indicates the
complete functional transformation of the area in a productive one. This klın was found
in the northern part of the area (Fig. 5).

The evidence of the materials, specially coins (for instance inv. 6987 =
Anonymous Folles, Classes A-F; Grierson, pl. 56, 986: 1059-81) and a kind of bronze
buckle with a griffin (inv. 6937; V. Galliazzo, Bronzi romani del Museo Civico di Treviso,
Collezioni e Musei Archeologici del Veneto, Roma 1979, p. 175, fig. 5), allows us to
date the last phase and the utilisation period of the productive area in the Xi century
A.D.

However same epigraphical founds are the most interesting results of the
agora's excavations. A fragment (inv. 7038) corresponds to the plinth of a statue with
the incomplete name of a sculptor, son of Poleitou, from Miletus.

One of the blocks of the agora 's architrave, which we have to add to the inscrip
tion of Dianisius, son of Teophilus and nephew of Posidippus, seem to be very impor
tant (G. Pugliese Carratelli, Le due dediche della stoa orientale, "Bollettino d'Arte",
suppl. to n. 31-32,1987, p. 151 ss. =W. Blümel, Die Inschriften von lasos, Bonn 1985,
8). The block, which fills the first gap, integrates the Adrian's nomenclature and men
tions a woman among the benefactors, that is Cryso, daughter of Castus (Fig. 6).

As we know, we can argue that the date of the agora's construction works can
be linked to the second architrave's inscription. lerokles, son of Argeus, devoted those
works both to Artemis Astias and to Antoninus Pius, during the government of Lucius
Venuleius Montanus Apronianus, who was the proconsul of Asia at the end of 138 A.D.
The assumption that lerokles's dedication would include also the purchase for the
architectural elements, donated by Dionisius, was right. In fact, in the new text
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Adrianus is defined as Theo. This doesn't involve chronological adjustments, but we
have to re-examine the sequence of the blocks, perhaps for the emendation of some
proposed integrations or for a different valuation of the dedication length.

Abase, located beside the entrance of the building, presents a dedication of
lasos Bule and Oemos to an unknown citizen, eparchos tou ierou praitoriou. The rari
ty of this kind of inscriptions, which we can relate to a Iate period (see, for instance,
SEG XLI, 1991, 978 and SEG XLII, 1992, referring respectively to the V and to the IV
century AD.), in micro-Asiatic area, makes our text quite interesting. The eparchos tou
praitoriou is defined the "benefactor" of the town. If it's true that the eparchos had civic
authority, we can think that lasos was grateful to him for some particular measure he
took in favour of the town.

Another structure brought to light during the last year campaign is a funerary
room situated in the western side of the smail seaport.

The monument was partially discovered during the arrangement of the ground
in which it rises. In ancient time this tomb was violated (Fig. 7).

The materials found in front of the entrance (three vitreous pawns, a belserneri
um, some fragments of terra-cotta figurines), which are not numerous, c1early indicate
their date (that is the II century B.C.), rather then the tomb's construction one.

The funerary room, which almost has a rectangular plan (mt 3.10 x mt
2.10/2.40), is oriented from North to South and its entrance looks out to North.

The structure leans against a rock's spur, which constitutes the lowest wall of the
tomb. The sidewalls are double: the one outside, which was not originally in sight, is
built with badly joined block of different size. The one inside is made in blocks well
joined with very strong mortar. The four big slabs of the covering, disposed byaccura
cy, lle on the walls projection. The rock, which constitutes the fioor, was filled with earth,
hidden by irregular slabs.

The smail entrance ((height mt 1.10; width mt 0.85), which has a monolithic
architrave, was originally closed by aslab, which was found broken outside.

WORKS IN THE "HOUSE OF MOSAICS"
The continuing financial support by Turbanltalia allowed us to realise a part of

the covering of the "Mosaic House" (Figs. 8, 9).
The wall beneath the hill has been restored and consolidated. It is the best-pre

served wall in height, but it was unsteady because of the great gap, filled many years
ago using stones without mortar.

The inside walls have been heightened and the northern wing of the building has
been covered.

The roof consists of two smail droopings and is supported by a wooden frame
work, in which there are glass skylights.

The top reaches 3.70 mt of height and corresponds to the wall which separates
the widest corner room (width mt 5.25) from the three ones looking out to the pastas
(measuring mt 3.55, 3.90, 5.80). The length of the two spans is respectively mt 6.25
and 14.75.

The construction is wide but not too intrusiye and it is enough harmonious to
respect the lines and the colours of the landscape.

OTHER ACTIVITIES
The Metamauco Group begun an awaited study for the knowledge both of the

town's harbour structures and of the impact of a canal, which will be cut in the place of
the isthmus.
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The debated canal could be the only solution to reclaim the viIIage harbour,
where the construction of a pier caused the unbalance of the natural water replace
ment and the ground's fiIIing.

So, by examining in a priority way the archaeological pre-existences, we decid
ed to explore the submerged harbour's structure, both in the westem and in the east
em town's sides.

In this way, during the first part of this activity, we examined the innest sea parts,
but we left out, for the moment, the biggest and deepest piers, which close the west
em docks.

The research also found great number of Iate Hellenistic amphorae in the east
em port, near the seaside.

M. Andreussi, M. Bini, S. Bertocci, M. Giannini have concluded the surveyand
the investigation of the surraunding walls, which begun in 1997, starting near the
bou/euterion and the agora.

M. Benzi, N. Momigliano and P. Belli have considered the materials coming from
the agora 's Iate Bronze age levels and from the East gate's area.

W. Johannowsky and R. Bonifacio have c1assified and analysed the materials
coming from the stipe of the Demeter and Kore sanctuary.

D. Baldoni has carried out the analysis and the documentation of the Roman
imperial mould made vases; S. Angiolillo has worked on the sculptures.

The students of Cagliari University begun to analyse the recent excavations in
the "House of Mosaics"; MA Ibba has finished to take the census of the archaic pot
tery coming from one of the agora 's fountains; A. Stiglitz made the same about a Iate
Hellenistic and Roman group of vases.

U. Serin, helped by K. Şinasi, added to the work she carried out in 1997, the sur
vey of the agora's Byzantine basilica.

The students of Viterbo University came twice to classify the frescos of the
agora's smail Byzantine church.
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DIE AUSGRABUNGEN IN AIZANCI 1998

Klaus RHEIDT*

Die Ausgrabungskampagne des Jahres 1998 begann am 27. Juli und endete am
14. September mit der Übergabe der Funde an das Museum Kütahya und der Abreise
der letzten Mitarbeitert. Das Kulturministerium der Türkei war vertreten durch Herrn
Kubilay Yeğin vom Museum Alanya, der die Arbeiten in jeder Weise unterstützte.

Ausgrabungen auf dem Zeustempelplateau (Abb. 1-5). Die Erforschung der
frühen Phasen von Aizanoi stand auch 1998 im Mittelpunkt des wissenschaftlıchen

Programms der Grabung. 1997 waren vor der Südecke des Tempelpodiums die Reste
eines gröBeren Gebaudes teilweise freigelegt worden, das sich nach der Fundkeramik
in die frühe Frühbronzezeit II (2.800 - 2.500 v.Chr.) datieren laBF. Das Gebaude wurde
mindestens einmal planiert und an gleicher Stelle und mit gleichem Grundplan auf
höherem Niveau neu errichtet. In beiden Phasen bestand der FuBbodenunterbau aus
einer dicken Kiesschicht und die Umfassungsmauern aus Lehm- oder Lehmziegeln.
Der GrundriB mit einem kleineren, tiefer gelegenen Vorraum im Osten und einem
gröBeren, fast quadratischen Hauptraum im Westen folgt dem Schema mega
ronahnlicher Bauten und laBt in dem Gebaude eine zentrale Anlage der früh
bronzezeitlichen Siedlung Aizanois vermuten (Abb. 1, 2). Keramikfunde lassen darauf
schlieBen, daB unter den freigelegten Resten weitere, frühere Besiedlungsphasen zu
erwarten sind, die sich in die Frühbronzezeit i und in das Chalkolithikum datieren
lassen.

Beim Bau des Zeustempels im 2. Viertel des 2. Jhs. n.Chr. sind die Überreste
der nachbronzezeitlichen Phasen an dieser Stelle des Siedlungshügels vollstandlq
abgetragen worden. Aıle antiken Baureste neben und über den prahistorischen
Bauresten lassen sich gleichzeitig oder spater als der Bau des Tempels datieren.
Hierzu gehören neben byzantinischen Gruben var allem Tonrohrleitungen zur Be- und
Entwasserunq des Ternpelplateaus- sowie Pflasterreste und Fundamente von
Monumenten, die in der Umgebung des Tempels aufgestellt waren (Abb. 2). Von einer
ersten Zerstörungsphase des Tempels in byzantinischer Zeit stammen herabgestürzte
Architekturteile, darunter Fragmente einer Nike, die Bestandteil des linken Eckakroters
der Tempelfront war. Die Fundsituation dieses Akroterfragments und anderer
Architekturteile zeigt, daB der Tempel schon vor der Anlage der byzantinischen
Burginnenbebauung aus dem 10.-11. Jh. teilweise zerstört war. Zahlreiche weitere
Bauteile des Tempels, darunter die Architrave der Südostseite, sind erst in einer zwei
ten Zerstörungsphase auf ein schon erhöhtes Bodenniveau hinabgestürzt und wurden
als Fundamente für die Bruchsteinmauern der einfachen byzantinischen Hauser ver
werıdet- (Abb. 3).

Dr.-Ing. Klaus RHEIDT, Deutsches Archaoloqisches Institut, Podbielskiallee 69-71, 14195 Berlin, ALMANYA
An den Arbeiten waren beteiligt: K. Rheidt (Grabungsleiter), C. Rohn, M. Wörrle, N. Alik, G. Ateş. D. Ay, K. Jes, i.
Lachner, S. Blum, A. Haseley, N. Röring, C. Marcks, E. Baylan. F. Yılmaz, A. Atila, D. Jahannes. Die geaphysikalis
chen Untersuchungen wurden zwischen dem 12. und 30. Augusl von O. Baurner, A. Kampke, A. Neuhaus und J.
Stadelmann durchqetührt.

2 Vgl. K. Rheidl, XX. Kazı Sonuç/an Top/antısı Bd. II (1999), 3221. - Ders. l.andlicher Kult und stadtische Siedlung:
Aizanai in Phrygien, Diskussionen zur Arctısoloqisctıen Bauforschung 7 (1999) 2421t.

3 Vgl. auch K. Rheidl, XX. Kazı Sonuç/an Top/antısı Bd. il (1999), 3211.- Zu prahistorischen Funden aus Aizanel s. auch
K. Biltel, Prahistorische Farschung in Kleinasien, /stanbu/er Forschungen 6 (1934) 43. 124.
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Auch an der Südecke des Tempelplateaus wurde weiter gegraben, um die
zeitliche Abfolge und die Verbindung zwischen dem Dorischen Saulenhof und den
Tempelhofhallen zu klarert. Innerhalb des Dorischen Saulenhofs wurde bis zu einem
dichten Versturz aus quadratischen Bodenziegeln gegraben. Diese stammen vom
FuBboden der Südecke der Tempelhofhallen, die hier das ObergeschoB der Nordecke
des Dorischen Saulenhots bildeten. 1997 waren in einer begrenzten Sondage hinter
der rückwartiqen Mauer des Saulenhofs Reste von Hausern mit Lehmziegelmauern
beobachtet worden, die sich nach der ersten Auswertung der Fundkeramik in hellenis
tische Zeit datieren lassen>. Die Grabunqsflache wurde in diesem Bereich nach
Nordwesten erweitert, um in den kommenden Kampagnen einen aussaqetahlqen Aus
schnitt dieser Bebauung untersuchen zu können. 1998 wurden die spaten Schichten
über den hellenistischen Niveaus abgetragen und ein Kanal aus unregelmaBigen
Bruchsteinen freigelegt (Abb. 1, 4), der sich einer Bauphase deutlich vor der Errichtung
der Tempelhofhallen zuordnen laBt. Mit der Freilegung der hellenistischen
Hausbebauung soll im Sommer 1999 begonnen werden.

Eine besondere Überraschung bot der Abschnitt der Grabung südwestlich
auBerhalb der byzantinischen Festungsmauer. Hier war 1997 ein byzantinischer Turm
freigelegt wordens, unter dessen Mauern groBe Deckplatten aus Marmor zutage
kamen. Diese gehören zu einem Gang hinter der Rückwand des Dorischen Saulenhots
mit ungewöhnlich qualitatvollen Begrenzungsmauern aus Marmorquadern, die beson
ders sorqfaltiq bearbeitet und mit Metallklammern verbunden waren. Auch der
FuBboden des Gangs besteht aus sorqtaltlq qeqlatteten groBformatigen
Marmorplatten. Bisher ist unklar, welchem Zweck der überdeckte Gang ursprünglich
diente (Abb. 1, 4-6).

Der Oualitatsunterschied zwischen der Bruchsteinmauer des Dorischen
Saulenhofs und den Wanden des Gangs laBt darauf schlieBen, daB wir hier den Rest
eines bisher unbekannten, bedeutenderen Bauwerks vor uns haben. Beim Bau der
Tempelhofhallen wurde die Rückwand des Dorischen Saulenhofs zu diesem Gang hin
durchbrochen, um eine Tür einzubauen. Diese führte zu einer Treppe, die das Niveau
des Dorischen Saulenhofs mit dem der Tempelhofhallen verband. Neben dem
Gewande dieser Tür fand sich innerhalb des Saulerıhots ein Pfeiler aus
Marmorquadern mit dem Ansatz eines Bogens, der demjenigen innerhalb der byzanti
nischen Festunqsrnauer? entspricht. Beide Bögen wurden nachtraqlich in die Hallen
des Dorischen Saulenhofs eingebaut und trugen die Mauern der Südecke der
Tempelhofhallen (Abb. 4). Die komplizierte Bauphasenabfolge in diesem Bereich soll
auch 1999 weiter untersucht werden.

Fundbearbeitung. Die Grabungsarbeiten wurde auch 1998 wieder durch
mehrere wissenschaftliche Forschungsprojekte erqanzt: M. Wörrle setzte die
Aufnahme antiker Bauteile und Inschriften in der Umgebung von Aizanoi fort, mit deren
Hilfe sich das Bild der antiken und byzantinischen Besiedlungsstruktur und -dichte in
der Aizanitis weiter verdichten lieB. K. Jes beschaftiqte sich weiter mit der
Bauornamentik von Aizanoi und untersuchte vor allem die erhaltenen Bauteile der
Palaestrahallen des Thermengymnasions und der Hofhallen des Zeustempels, zu
deren Rekonstruktion er wesentlich neue Anhaltspunkte gewinnen konnte. Daneben
schloB er die Aufnahme und Katalogisierung der zahlreichen antiken Grabmonumente
in Aizanoi ab.

Im Rahmen der Vorbereitungen für die Publikation der Keramik, die bei der
Ausgrabung der spatantiken Saulenstraüe auf dem Ostufer des Flusses Penkalas
gefunden worden war8 , führte N. Atik letzte Kontroilen und Korrekturen an den
Zeichnungen durch. G. Ateş, setzte ihre Bearbeitung der Sigillata des westlichen

4 K. Rheidt Arctıeotoçısctıer Anzeiger 1997,4321.
5 K. Rheidt, xx. Kazı Sonuç/an Top/antısı Bd. II (1999), 323.' Ders. Uindlicher Kult und stadtische Siedlung: Aizanai in

Phrygien, Oiskussionen zur ArctısotoqiscnenBauforschung 7 (1999) 244
6 K. Rheidt, XX. Kazı Sonuç/an Top/antısı Bd. II (1999), 3221. u. Abb. 1.
7 K. Rheidt, XX. Kazı Sonuç/an Top/antısı Bd. II (1999), 3221. u. Abb. 6. - R. Naumann, Oer Zeustempe/ zu Aizanoi

(1979) 63. Tal. 371. 6ge
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Innerkleinasien fort und erweiterte sie durch die Aufnahme zahlreicher Fundstücke in
den archaoloqlschen Museen von Manisa und Uşak. D. Ay begann mit der Bearbeitung
der prahistorlschen Keramik.

Sonstige Arbeiten. C. Rohn führte am Bühnenqebaude des Theaters umfangre
iche Untersuchungen durch, um dessen Aufbau und die Anschlüsse der
Sitzstufenanlagen auf der Theater- und der Stadionseite zu klarert. Bauaufnahmen am
Kernbau des Bühnenqebaudes, Reinigungen zwischen den verstürzten Bauteilen der
Bühnenarchitektur und die Katalogisierung und Detailaufnahme der verstürzten
Bauteile haben zahlreiche neue Hinweise auf den Aufbau der Tabernakelarchitektur
der Bühne und das Proskenion ergeben (Abb. 7).

Die geophysikalischen Messungen, mit denen 1997 begonnen worden war9,
wurden 1998 fortgesetzt. Die Ergebnisse der Messungen des Vorjahres konnten so
überprüft und erqanzt werden. Die exemplarische Dokumentation der traditionellen
Dorfbebauung von Çavdarhisar"v konnte durch die Bauaufnahme eines der für die
gesamte Gegend typischen Getreidespeicher erqanzt werden.

Mit den Grabungen am Tempel und den verschiedenen Einzeluntersuchungen
an Bauwerken und Monumenten in der Stadt und in den umliegenden Dörfern verfolgt
die Aizanoigrabung weiterhin ihr Ziel, die Entwicklung eines komplexen
Siedlungsgefüges in Anatolien exemplarisch von ihren Antangen in prahistorischer Zeit
bis in die Neuzeit darzustellen.

Arbeiten zum Schutz des Kulturerbes. Mit der Bauaufnahme der qetahrdeten
Parodos-Mauern des Theaters wurde begonnen. Die Planung der notwendigen
StabilisierungsmaBnahmen an diesen Mauern, die aus sehr stark zerstörten
Marmorquadern bestehen, lassen sich nur auf der Basis exakter Bauaufnahmen
durchführen.

Durch die groBzügige Unterstützung der Theodor Wiegand Gesellschaft war es
1998 möglich, die Gebaude der ehemaligen Volksschule, die seit dem Vorjahr für die
Belange der Grabung und des Museums zur Verfügung steht, zu Grabungs- und
Museumsdepots für die sichere Aufbewahrung der Fundstücke aus Aizanoi und der
Umgebung umgebaut und eingerichtet werden. Mit der Nutzung der neu ausgestat
teten Haume für die Keramikbearbeitung wurde begonnen (Abb. 8). Mit der Einrichtung
zweier Museumsdepots und einer Wohnung für den Museumswachter sind die wichtig
sten Voraussetzungen geschaffen, um die getahrdeten Grabsteine, Inschriften und
Architekturfragmente der gesamten Gegend sicher aufzubewahren.

Publikationen. In den Istanbuler Mitteilungen 47, 1997, erschien ein umfangre
icher Aufsatz über die sogenannten <Türstelne> der Aizanitis. Im 7. Band der
Diskussionen zur Archaoloqischen Bauforschung erschien ein zusammenfassender
Aufsatz über die bisherigen Ergebnisse der Grabung zur Stadtentwicklung Aizanois.
Gemeinsam mit dem Museum Kütahya und angeregt durch seinen Direktor M.
Türktüzün wurde mit Unterstützung der Firma Güral die zweite durchgesehene und
erweiterte Auflage des Führers durch die Ruinen von Aizanoi in drei Sprachen veröf
fentlicht. Der Führer bietet den durchreisenden Touristen und Fachkollegen neben
aktuellem und historischem Bildmaterial die notwendigen Informationen für einen aus
gedehnten Rundgang durch die Ruinen sowie Hinweise auf die weiterführenden Publi
kationen der Aizanoigrabung. Der aktuelle Kurzbericht über die Ergebnisse der
Aizanoigrabung ist innerhalb der home page des Deutschen Archaoloqlschen Instituts
unter http://www.dainst.de verfügbar.

8 Vgl. N. Atik, Aizanai. Orta Anadolu'da Bir Çanak Çömlek Merkezi, Arkeoloji ve Sanat 18 Sayı 72,1996, 4ff.
9 K. Rheidt, XX. Kazı Sonuçlan Toplantısı Bd. ii (1999), 324. u. Abb. 8. - Die Arbeiten im Sommer 1998 wurden im

Rahmen einer MeBexkursian des Instituts tür Geophysik und Meleorologie der Universitat Braunschweig durchge
fuhrt.

10 Vgl. K. Rheidt, Arctısoioqisctıer Anzeiger 1993, 499ff. - Ders., Antike Welt 28, 1997, 496ff.
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AizANOi 1998 YILI KAZı VE ONARıM ÇALIŞMALARI

Klaus RHEIOT*

1998 yılı çalışmaları 31. Temmuz'da başlayıp, 13. Eylül'de sona ermiştir. Çalış

malara katılanlar şöyledir: K. Rheidt (Kazı Başkanı), C. Rohn, M. Wörrle, N. Atik, G.
Ateş, D. Ay, K. Jes, i. Lochner, S. Blum, A. Haseley, N. Röring, C. Marcks, F. Yılmaz,

E. Baylan. A. Atila, D. Johannes. Jeofizik ölçüm metotlarının denenmesi, Braunschwe
ig Universitesi'nin yaptığı bir araştırma gezisi çerçevesinde, 12-30 Ağustos tarihleri ara
sında, O. Baurner, A. Kampke, A. Neuhaus, J. Stadelmann'in katılımıyla gerçekleştiril

miştir. T.C. Kültür Bakanlığı bu yıl, çalışmalarımızın her aşamasında bizden desteğini

esirgemiyen sayın K. Yeğin (Alanya Arkeoloji Müzesi) tarafından temsil edilmiştir.

Kazı ve Areştırmeler (Resim: 1-5): Zeus tapınağının yanında 1996 yılında başla

tılan kazıya 1998 yılında da devam edildi. Tapınak platosunu çevreleyen Ortaçağ kale
si sınırları içinde yer alan tapınağın güneyinde, 1~97 yılında Bizans duvarlarının altında,

keramik buluntularla Erken Bronz Devri lI'ye (M.O. 2800-2500) tarihlenen büyük bir ya
pi kalıntısına rastlanrruştı. Burada devam edilen kazı çalışmalarının sonucunda, birtakım

kerpiç temeller bulunmuştur. Bu temeller, kerpiçten tuğlalarla örülmüş duvarlarla çevri
li, küçük ve daha alçak seviyede bir giriş bölümü, kareye yakın planlı daha büyük bir
ana mekanı olan, megaran benzeri plan gösteren bir yapıya aittir (Resim: 1, 2).

Bu yapının tabanı, kalın bir çakıl tabakasından oluşmuş bir altyapıya sahiptir ve
en azından bir kez düzlenerek, aynı yere, daha yüksek bir seviyede, aynı planla tama
mıyla yeniden inşa edilmiştir. Bu birbirinin üzerinde yer alan ve Erken Bronz Devri Il'ye
tarihlenen yapı evrelerinin altındaki daha erken yerleşme kalıntılarından, keramik bu
luntularına göre Erken Bronz Devri i ve Kalkolitik Devir beklenmektedir.

M.S. 2. yüzyılın ikinci çeyreğinde Zeus tapınağının inşası sırasında, höyüğün bu
kısmındaki Bronz Devri sonrası evreler tamamen traşlanrnrştır. Prehistorik kalıntıların

üzerinde ya da yanında yer alan tüm Antik Devir kalıntıları, keramik değerlendirmeleri

nin sonuçlarına göre Zeus tapınağı ile aynı devre ya da daha sonrasına tarihlendiril
mektedir. Buna bağlı olarak, tapınak şantiyesine ve dolayısıyla tapınağın etrafında yer
alan diğer yapılara ait olabilecek bir taş döşeme ile bir temel kalıntısına, ayrıca kalın ve
ince borulardan oluşan bir su toplama ve boşaltma sistemine rastlanmıştır (Resim: 2).

Kazı, tapınak civarındaki Bizans yapı evreleri açısından da önemli sonuçlar ge
tirmiştir: Prehistorik ve Antik Devir seviyesinde yer alan çok sayıda çukurlar ve 1997 yı

lında bulunan ayrıca 1998 yılında da gün ışığına çıkmaya devam eden, çatı şeklinde

yan yana yerleştirilmiş kiremitlerden oluşan mezarlar, antik yerleşimin terkedilmesin
den sonra ve Bizans kalesi içinde yer alan iskarı yerlerinin imarı öncesi denk gelen de
virde bir ara evrenin varlığını göstermektedir. Bu ara evrenin yer aldığı seviyede, tapı
nağa ait, aralarında tapınak cephesinin sol köşe akroterini oluşturan bir Nike parçası

nın da bulunduğu, aşağıya yuvarlanmış çok sayıda mimari eleman bulunmuştur. Bu da,
tapınağın kesin olarak kale yerleşmesinden önce, 10.-11. yüzyıllarda zaten tahrip oldu
ğunu göstermektedir. Bu Ortaçağ yerleşmesiyle bağlantııı ikinci bir tahribat evresi, da
ha yüksek bir seviyede duran ve yer yer Bizans evlerinin duvarlarında kullanılmış olan
tapınağa ait çok sayıda parçadan anlaşılmaktadır (Resim: 3).
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Tapınak platosunun güney köşesinde sürdürülen kazıya aynı zamanda, hem kro
nolojik süreci izlemek hem de Oor sütunlu avlu ile tapınak avlusu arasındaki bağlantıyı
açıklamak amacıyla devam edildi. Oor sütunlu avlunun kuzey köşesi, Bizans kale du
varlarının iç tarafında, kalın bir tuğla yıkıntısına kadar kazılmıştır (Resim: 3). Büyük bir
kısmı kare şeklinde olan bu tuğlalar, Oor sütunlu avlunun kuzey köşesi üzerinden ge
çen tapınak galerisinin taban döşemesinden oluşmuştur. 1997 yılında, Oor sütunlu av
luyu çevreleyen duvarların dışında, kuzeybatı köşesinde açılan bir sondajda, keramik
değerlendirmelerine göre Hellenistik Devre tarihlenen, kerpiç tuğla duvar örgüsüne sa
hip evlerin kalıntıları ortaya çıkarılmıştı. Kuzeybatıya doğru daha genişletilerek, bu ça
lışma alanındaki yerleşim kalıntıları Hellenistik tabakalara kadar kazılmıştır. Ancak bu
rada, Hellenistik yerleşmedeki tuğla yıkıntıları içine kazılmış ve yassı taşlarla kapatılmış

olan bir kanal, Zeus tapınağıyla bağlantılı olan evrelerinden daha erken bir tarihe ait ol
malıdır (Resim: 4). Bu yapıların altında yer alan Hellenistik konut yerleşmelerinin önü
müzdeki kampanyada daha detaylı olarak araştırılması düşünülmektedir.

Tapınak platosunun güney köşesinde, Bizanskalesi duvarlarının güneybatısında,
dış kesimde özellikle ilginç bir sonuçla karşılaşıldı. 1997 yılında burada açığa çıkarılan

bir Bizans kulesi duvarlarının altında, mermerden büyük kaplama levhaları bulundu. Bu
levhaların altında bulunan dik duran levhalar ve buna paralel bir duvar, Oor sütunlu av
lunun arka duvarında yer alan bir geçide aittir. Geçidin bu yan duvarları özenle yontut
muş kesme taş duvar örgüsü gösterip, köşeleri temiz kesilmiş ve ayrıca metal kenet
lerle tutturulmuştur. Çok iyi nitelikte bir yapıya sahip bu geçidin tabanı da özenle döşen

miş büyük mermer levhalardan oluşmaktadır (Resim: 1, 4). Bu geçidin hangi amaca
hizmet ettiği henüz açıklığa kavuşmamıştır.

Geçidin duvarı ile Oor sütunlu avluyu çevreleyen kırık taşlardan örülmüş basit
duvar arasında gözle görülür bu kalite farkı önemli bir yapı ile karşı karşıya olduğumu

zu göstermektedir. Tapınak avlusunun inşası sırasında, Oor sütunlu avlunun arka duva
rı ve geçidin güneydoğu duvarını oluşturan mermer levhalar kırılmış ve Tapınak avlusu
nun güneybatısının dışında yer alan bir merdivene açılan bir kapı inşa edilmiştir. Bu ka
pı aralığının yanında, Bizans kale duvarlarının altında, 1997 yılında sütunlu avlunun ku
zeydoğu duvarının önünde bulunmuş olan bir mermer kaidenin karşısında, bir kemer
başlangıcı gösteren ikinci bir kaide bulunmuştur. Her iki kaide de, sütunlu avlunun kö
şe sütunun önündeki ayaklarla birlikte kemerleri taşıyoriardı. Bu kemerler büyük bir ola
sılıkla, güney köşesi Oor sütunlu avlunun kuzey köşesiyle kesişen tapınak avlusunu
destekliyoriardı (Resim: 4). Bu kesimde yer alan bu karmaşık yapılar dizisinin incelen
mesine 1999 yılında da devam edilecektir.

Buluntular Üzerindeki Araştırmalar: Aizanoi çevresinde geniş bir alana yayılmış
olan, antik Aizanitis bölgesi sınırları içinde yer alan Antik ve Bizans Devri yerleşmeleri
hakkında bir fikir sahibi olmamıza yarayan mimarı parçaların ve yazıtların belgelenme
sine M. Wörrle tarafından devam edilmiştir. Aizanoi mimarı süslemelerinin incelenme
sine, özellikle gymnasiumda palaestradaki ve Zeus tapınağının avlusundaki buluntula
ra ağırlık verilerek K. Jes tarafından yürütülmüştür. Bu incelemeler sonucunda, sütunlu
avluların rekonstrüksiyonu için oldukça önemli ipuçları elde edilmiştir.

Aizanoi'da yer alan çok sayıdaki anıt mezar parçalarının belgelenmesi 1998 yı

lında tamamlanabilmiştir. Ayrıca N. Atik tarafından sütunlu cadde kazısından çıkan ke
ramik malzemesinin incelenmesi işlemi son kontroller ve çizimlerin tamamlanmasıyla
bitirilmiştir. Aizanoi ve Iç Batı Anadolu sigillataları üzerine Güler Ateş tarafından yürütü
len bir diğer keramik çalışmasına devam edildi. Bölgedeki diğer müzelerdeki buluntu
larla birlikte bu çalışma genişletilerek bu önemli buluntu malzemesinin tasnifi açısından
şimdiden ilginç sonuçlar elde edilmiştir. Prehistorik keramiğin çalışmasına başlandı.

Antik Alandaki diğer Çalışmalar: Kazı çalışmaları yıllardan beri çeşitli bilimsel
araştırma projeleriyle bütünleşerek yürütülmektedir: Tiyatro binasının yapısal özellikleri
ıle oturma basamaklarının tiyatro ve stadian tarafındaki bağlantısını açıklamak amacıy
la sahne binasında geniş çapta incelemeler yapılmıştır. Sahne binasında yapılan bu in
celemeler, sahneye ait yıkılmış durumdaki mimari elemanların temizlenmesi ve tiyatro
nun içine doğru yıkılmış olan parçaların katalog çalışmasıyla detaylı çizimlerinin yapıl-
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ması, sahne binası ve proskenionun cephe mimarisi hakkında yeni ipuçları vermiştir

(Resim: 7).
Arkeolojik çalışmaların yanı sıra Aizanoi geleneksel köy mimarısinin belgelenme

sine önemli bir örnekle katkıda bulunulmuştur. Aizanoi bölgesindeki tüm köyler için ti
pik olan, ahşap tahıl ambarlarından bir tanesinin rölövesi çizilmiştir. Bu ambar, köken
Ieri önceki yüzyıllara uzanan ve büyük bir ustalığın sergilendiği ahşap yapı geleneğinin

çok iyi bir örneğini oluşturmaktadır.

Aizanoi örenyerinde çeşitli noktalarda, 1998 yılında da jeofizik ölçümler yapıldı.

Toprak altındaki yapıların aranması ve kağıda dökülmesi amacını taşıyan bu ölçümlerin
yardımıyla, 1997 yılındaki ölçüm kampanyasının da sonuçları tamamlanmış olacaktır.

Restorasyon ve Kü/tür Var/ık/annt Koruma Çelışmeıen: Tiyatronun doğu parodos
duvarlarının çizimine başlanmıştır. Çok fazla tahrip olmuş, bu kesme taş duvarlarda ya
pılması planlanan sağlamlaştırma çalışmalarının devamı ancak güvenilir mimarı çizim
ler yapılması koşuluna bağlıdır.

1998 yılında Theodor Wiegand Vakfı'nın cömert yardımlarıyla, kazı çalışmalarına

ve muzeye bırakılan eski köyokulu binalarının depo ve çalışma mekanları olarak dü
zenlenmesine, ayrıca çevrede bulunan büyük boydaki eserlerin buraya depolanması

işlemlerinin organize edilmesine başlandı. Bu mekanlar geçen yıldan beri keramik ça
lışmaları için kullanılmaktadır (Resim: 8). Iki müze deposu ve ören yeri bekçisi için bir
evin tadilat işlemlerinin de bitmesiyle, Aizanoi'da ve civar köylerde tehlike içinde duran
mimarı parçaların, mezar taşlarının ve yazıtların burada güvenli bir şekilde depolanma
sı için en önemli koşullar sağlanmış olmaktadır.

Yayınlar: "Istanbuler Mitteilungen"in 1997 yılındaki 47. sayısında Aizanoi kapı

mezar taşları hakkında geniş bir makale yayınlanmıştır. "Diskussionen zur Archaolo
gischen Bauforschung" isimli yayının 7. cildinde de "Landlicher Kult und stadtische 8i
edlung: Aizanoi in Phrygien" adlı bir makale yayınlanmıştır. Müze Müdürlüğü ile Aizanoi
kazı ekibinin ortaklaşa oluşturdukları, gözden geçirilmiş ve genişletilmiş Aizanoi ören
yeri arkeolojik rehberinin ikinci baskısı Güral firmasının katkılarıyla yayınlanmıştır. Kazı

raporunun Almanca özeti, Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün internet home page'inde
(http://www.dainst.de) de okuyucuların hizmetine sunulmuştur.
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Abb. 1: Aizanoi 1998. Grabungen auf dem
Tempelplateau. Phasenplan

Resim 1: Aizanoi 1998. Zeus tapınağı platosundaki
kazılar. Yapı evrelerini gösteren plan

Abb.2: Aizanoi 1998. Frühbronzezeitliches Gebiiude und
kaiserzeitliche Ein bauten

Resim 2: Aizanoi 1998. Erken Bronz Dönemine ait yapı, imparatorluk
Dönemine ait künk sistemi ve temeller
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Abb. 3: Aizanoi 1998. Architekturteile des
Zeustempels und byzantinische Haus
mauern

Resim 3: Aizanoi 1998. Zeus tapınağına ait mi
mari elemanlar ve Bizans evleri

Abb.4: Aizanoi 1998. Südecke des Tempelplateaus
Resim 4: Aiaznoi 1998. Tapınak platosunun güney ucu
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Abb. 5: Aizanoi 1998. Gang hinter den Dorischen Söulenhof
Resim 5: Aizanoi 1998. Oor sütunlu avlunun arkasındaki geçit

Abb.6: Aizanoi 1998. Türöffnung in der Rückwand des Dorischen Söulenhofs und Treppe
zum Tempelplateau

Resim 6: Aizanoi 1998. Oor sütunlu avlunun arka duvarındaki kapı ve merdiven
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Abb. 7: Aizanoi 1998. Bauaufnahmearbeiten im Theater
Resim 7: Aizanoi 1998. Tiyatrodaki ölçüm ve çizim çalışmaları

Abb. 8: Aizanoi 1998. Fundbearbeitung in den umgebauten Röumen der ehe maligen
Volksschule

Resim 8: Aizanoi 1998. Eski ilkokul binalarındakikeramik çalışmaları
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PRIENE 1998

Wolf KOENIGS*
Wu/fRAECK

Arnd HENNEMElER
Alexander Von KIENUN

Tobias LANGE
Carsten SCHNEIDER

An der Grabungskampagne in Priene im August und September 1998 nahmen
unter der Leitung von W.Koenigs und W.Raeck vier Archaoloqen, ein Architekt, drei
Bauforscher und drei Studenten teil. Frau Handan Ozkan vertrat das türkische Kultur
Ministerium und zeichnete sich durch groBe Hilfsbereitschaft aus.

Dank der Genehmigung durch das Kulturministerium konnte wahrend dieser
Zeit ein neues Grabungs- und Forschungsprojekt zum Thema "Stadtentwicklung,
Wohnverhaltnisse und Lebensbedingungen im antiken Priene" begonnen werden, das
ab 1999 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert werden wird .

Ziel dieses Vorhabens ist es u. a., die gravierenden Wissenslücken zu schlieB
en, die seit den Ausgrabungen von 1. Wiegand und H. Schrader var gut hundert Jahren
in Bezug auf den Stadtplan der Neugründung des 4. Jhs. v. Chr., die Abfolge und
Datierung baulicher Veranderunqen im politischen Zentrum der Stadt und bei den
Wohnhausern, sowie die Beschaffenheit der Wohnarchitektur offen geblieben sind.
Angesichts der zentralen Rolle Prienes für die Erforschung des spatklassisch - hel
lenistischen Stadtewesens kommt dieser Thematik besondere Prioritat ZU. Darüber
hinaus salı der Geschichte Prienes in der römischen Kaiserzeit und im Mittelalter ver
starkt Beachtung geschenkt werden.

Um diese Ziele zu erreichen, sind Bauuntersuchungen und Grabungsarbeiten in
verschiedenen Bereichen der Stadt vorgesehen, darunter auf der Agora und in ihrer
Umgebung, sowie im "Musterwohnhaus" 33 und seinen Nachbargrundstücken nord
westlich des Athenaheilgtums. Die archaoloqischen und baugeschichtlichen Arbeiten
sollen durch naturwissenschaftliche Untersuchungen erqanzt werden, um so die
Lebensweise der antiken Bevölkerung von Priene im Zusammenhang mit den arenacl
ogischen Zeugnissen möglichst detailliert studieren zu können.

Die in diesem Jahr durchgeführten Arbeiten konzentrierten sich auf die
Bauforschung und auf eine erste Grabung im Agorabereich sowie auf die
Untersuchung des Hauses 33 in der TheaterstraBe im Hinblick auf eine Restaurierung.
Ferner wurde das Grabungshaus aus dem 19.Jh. instandgesetzt und zwei
Depotraurne eingerichtet, die die Güllübahçe Belediyesi unter ihrem tatkraftiçen und
stets hilfsbereiten Bürgermeister Yusuf Toptay bereitgestellt hatte. An ihre Stelle salı so
bald wie möglich ein weiterer Depotbau auf dem Gelarıde des Grabungshauses treten.

Die bislang in verschiedenen Bereichen durchgeführten Konservierungs- und
Restaurierungsarbeiten wurden fortgesetzt, ein neuer Schwerpunkt salı in Zukunft auf

ProfDr. Wolf KOENIGS, Technische Universitat München lehrstuhl tür Baugeschichte 80290 München-AlMANYA
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den hellenistischen Wohnhausern liegen, die wegen ihrer wenig stabilen Bauweise
starker qetahrdet sind als andere Bauten und auBerdem eine Besonderheit Prienes im
Vergleich zu anderen Grabunqsplatzen darstellen. (WKoenigslW.Raeck)

Agora: Die eigentlichen Grabungsarbeiten beschrankten sich - abgesehen von
einigen Obertlacherıuntersuchunqen im östlichen Agorabereich zur Klarung
baugeschichtlicher Details - auf den mittleren Teil der Agora- Nordhalle aus dem 2. Jh.
v. Chr und dauerten knapp 4 Wochen (Abb. 1). Sie dienten u. a. der Erprobung der
Organisation und der Einarbeitung der Grabungsteilnehmer und Arbeiter in die neuen
Aufgaben. /

Der Auffindung und Untersuchung von Vorqanqerbauten der Agora-Nordhalle
CHeilige Halle') kommt deshalb besondere Bedeutung zu, weil sie entscheidenden
AufschluB über Aussehen und Ausdehnung der Agora in der Gründungsphase Prienes
versprechen und damit die Grundlage für eine Beurteilung der bislang vorgetragenen
Thesen zur Stadtplanung dieser Epoche liefern.

Um Informationen über Untergrundbeschaffenheit und antike Aufschüttungen zu
gewinnen, wurden etwa in der Hallenmitte Schnitte von der Rückwand bis zu der die
Halle im Süden begleitenden 'Wandelbahn' angelegt (Abb. 2). Die bisherigen
Ergebnisse erlauben noch keine definitiven Aussagen, doch lassen sich bereits jetzt
die falgenden - zumeist sehr überraschenden - Feststellungen treffen:

- Im nördlichen Schiff der Halle befanden sich kleinteilige Einbauten aus
spatantiker Zeit, wahrscheinlich Laden ader dergı' (Abb. 3). Die letzte Nutzunqsphase
könnte, nach dem Fund einiger bislang nur vorlaufiq untersuchter Ollampen zu
schlieBen, ins 6. Jh. n. Chr. gehören. Eine umgedrehte Statuenbasis ader ein
Rundaltar mit der Aufschrift HPQI wird als Ladentisch gedient haben.

- In den mit zwei bis drei Metern Tiefe unerwartet umfangreichen Auffüllungen
unter der Halle fanden sich erhebliche Reste von Fundamenten und Teile eines mas
siven Pflasters. Diese Baureste dürften mindestens zwei verschiedenen Phasen bzw.
Gebauderı, darunter dem lnschrlftlich als diple stoa bekannten Vorqanqerbau der
'Heiligen Halle' angehören. Iber das Aussehen der Bauten lassen sich wegen der
geringen Ausdehnung der Grabungsschnitte noch keine Angaben machen.

- Aus dem Spathellenlsrnus ader der frühen Kaiserzeit stammen vorzüglich
erhaltene Teile einer Frischwasserleitung, die im Boden des Nordschiffes der Halle ver
legt war. Dazu gehört ein aus einem Tonqefafs bestehendes Kniestück, das vielleicht
auch der Wasserentnahme gedient hat (Abb. 4). (WRaeck/C.Schneider)

Bei der Bearbeitung der Hallenbauglieder konnten in diesem Jahr einige
Bauteilgruppen dem im Nordosten der Heiligen Halle gelegenen Buleuterion
zugewiesen werden, die für die ehemalige Gestalt des Bauwerks von entscheidender
Bedeutung sind: Im östlichen Drittel der Heiligen Halle (Nordhalle) fand sich eine
gröBere Anzahl profilierter Wandbinder, die nicht mit dem bei Wiegand rekonstruierten
Wandsystem der Halle zu vereinbaren sind. Die Profile ahneln zwar den oberen
Wandprofilen dieser Halle (s.Abb.6)1, sind aber mit durchschnittlichen Höhen um 16
cm etwas gröBer. Es lassen sich, anhand geringfügiger Unterschiede an den Profilen,
zwei Typen unterscheiden, die im falgenden Typ A und Typ B genannt werden (s.u.).
HauptmaBe und Ausführung sind bei beiden Typen im wesentlichen gleich.

Die Statistik zeigt, daB diese Binder ausschlieBlich im naneren Umfeld des
Buleuterion (der Bau Iiegt nördlich der Joche 17 bis 22 der Nordhalle) zu finden sind
(Abb.5), das ehemals von der Halle her durch eine ca. 1,35 m breite Türe in der
Hallenrückwand zu erreichen war2. Eine gröBere Zahl der Stücke lagert dabei in den
Westraumen des Prytaneion, am FuBe der Buleuterion-Ostwand.

vql. 1.Wiegand - H.Sehrader. Priene - Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuehungen in den Jahren 1895-1898
(1904) Abb.137 und 192

2 Wiegand-Sehrader a.O. 219 If. bezeiehneı den Bau noch als Ekklesiaslerion. Da seine Funklion als Silzungsraum der
Bule seil Krisehen 12 If. nichl mehr bezweilell wurde, wird das Gebiiude in der neueren Forsehung als Buleulerion
angesprochen.
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Die Vorder- und Rückseiten der Binder sind auf Sicht gearbeitet, wobei die
Vorderseite durch ein 8 bis 10 cm weit auskragendes Kopfprofil bekrönt wird. Das Profil
des Typs A setzt sich aus einer schraqen Leiste und einer bekrönenden Hohlkehle
zusammen, die sich über einem kleinen Ablauf entwickeln (Abb.?). Bei Typ B ist die
Leiste durch ein leicht geschwelltes Band ersetzt. Die glatten Hachen sind mit einem
groben Zahneisen hergestellt. Aıle Binder weisen seitlich und unten Anschlufstlachen
auf. Die Oberseiten sind hingegen lediglich mit grobem Spitzeisen geebnet, ein
schmaler gezahnter Randschlag schlieBt die Flache vorne ab.

Dieser Befund entkrattet die bislang anerkannte Rekonstruktion des Buleuterion
von Krischens mit dorisch-Ionischem Wandgebalk, von dem allerdings auch keinerlei
Reste gefunden wurden: Wahrend die Unterseiten der neu zugewiesenen Profilbinder
auf Quadermauerwerk saBen, kann über diesen Blöcken nur entweder eine
Bruchsteinmauer (vielleicht auch eine Lehmzieqelwand) oder das Dach gesessen
haben, keinesfalls aber ein Marrnorqebalk. Die starke Ahnlichkeit zu den genannten
Profilbindern der Heiligen Halle (Nordhalle) legt den SchluB nahe, daB auch die Profile
am Buleuterion vom Innenraum her zu sehen waren, die glatte Seite also nach auBen
zeiqte". Demnach wies die Fassade des Buleuterion ehemals bis unter den Dachrand
keine Verzierungen oder Gliederungen auf.

Neben den Profilbindern fand sich im Ostteil der Heiligen Halle (Nordhalle) eine
gröBere Anzahi von glatten Wandquadern, die anhand maBlicher und geringfügiger
technischer Unterschiede gegenüber den Nordhallenquadern auch dem Buleuterion
zugewiesen werden müssen. Beispielsweise sind die Blöcke des Buleuterion in der
Regel sehr gleichmaBig mit mittelgrobem Zahneisen (Zahnabstande zwischen 3-4
mm.) geglattet, wahrend zur Bearbeitung der Nordhallenquader meist ein etwas
feineres Zahneisen benutzt wurde (2-3 mm.), das weniqer gleichmaBig geführt ist.
Einer der Blöcke tragt die eingeritzten Buchstaben "A", "P" und "O". In umgekehrter
Reihenfolge fanden sich diese Buchstaben auch an einem zur Zeit der Ausgrabung
noch in situ befindlichen Binder nahe der Nische der Westfassade des Buleuterlon-,
daher ist der Block sicher zuweisbar.

Im Rahmen der oben beschriebenen Grabung konnte die im Vorjahr begonnene
Suche nach Hinweisen zur Gestalt der alteren Nordhalle durch archaoloqlsche
Untersuchungen fortgesetzt werden. Neben einem, sicher der Halle zugehörigen,
Streifenfundament erbrachte sie eine Reihe bislang nicht endgültig bestimmbarer
Fundamente und Befunde (s.o.). Durch die kleineren Sondagen im Bereich der
StraBenhalle gegenüber der Nordhalle konnte zweifelsfrei festgestellt werden, daB die
Kammerreihe der Osthalle der Agora sich niemals weiter nach Norden fortsetzte und
damit das Abknicken der Saulenfront zur StraBenhalle nicht auf einem spateren
Umbau beruht. Damit ist klar, daB zumindest die Planung der StraBenhalle nicht erst
mit dem Neubau der Heiligen Halle in Verbindung zu bringen ist, wahrerıd die
Fertigstellung der Hallen durchaus zusammenfallen könnte",

Ein weiteres Augenmerk galt in dieser Kampagne den zahlreichen
Fundamenten von Denkmatem und Exedren im südlichen Teil der Aqora". Sie lassen
sich anhand technischer Unterschiede wie auch an ihrem Verhaltnis zueinander grob
in drei Phasen einteilen: Die altesten erhaltenen Basen sind im Wesentlichen entlang
der Westhalle aufgereiht und bis auf den Fels der Aqoraflache hinab gegıattet. Zu
ihnen gehört auch das Altarfundament in der Mitte des Platzes, das in der sparsamen
Verwendung flacher Kantendübel und dem einheitlich breiten Zuschnitt seiner
Fundamentplatten technisch der Euthynterie des Athenatempels gleicht. Eine

3 Zum Buleuterion F.Krisehen, Antike Retbeuser (1941) Tafeln 12-20. Die Rekonstruktion des Gebalks beruht dabei
lediglieh auf Analogien zur Hiera Stoa und zum Buleuterion von Milet.

4 s.o. Anm.1
5 Wiegand-Sehrader a.O. 230 erqanzt die Insehrift zu . opoç A-D'YElDU, womit die Stelle vor der Nische der Südfassade

gemeint ware. Sie könnte den Platz des Redners bezeichnet haben.
6 Vgi. A.v.Kienlin, Boreas 21, 1998, 253
7 Wiegand/Schrader a.O. 206 If.- A.v.Kienlin a.O. 2481f.
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Erhöhung. des Agoraniveaus um ca. 20 cm. ist an den spateren Denkmalarn der zweit
en Phase ablesbar, die unter dem eigentlichen Monument eine in der Regel seitlich
grob behauene Fundamentlage aufweisen. Hierzu gehören die Basen entlang der
Osthalle und der Südhalle wie auch weitere, die auf dem Platz verteilt sind. Einer drit
ten Phase zuzuordnen sind die südlich entlang der WesttorstraBe aufgereihten
Denkrnaler. Es tallt auf, daB in der ersten Phase noch Reiterstandbilder überwleqen'',
wahrend spater Exedren und altarförmige Denkmaler vorherrschen. (A.von Kienlin)

Haus 33
Einen weiteren Schwerpunkt dieser Kampagne bildete das seit seiner

Ausgrabung und Publikation durch Wiegand/Schrader9 als "Haus 33" bekannte
Wohnhaus an der TheaterstraBe. Ein neu erstelltes stein- und verformungsgerechtes
AufmaB des Grundrisses im MaBstab 1:50 soll die Grundlage weiterer Arbeiten bilden,
in deren Mittelpunkt die Restaurierung des Hauskomplexes stehen wird.

Die sorgtaltige Beobachtung besonders von Mauertechniken, Baufugen und
AnschluBpunkten erbrachte etliche neue Erkenntnisse über die Bauliche Entwicklung
von Haus 33. Die drei bisher unterschiedlichen Bauphasen'? konnten so in ihren
Grundrissen teilweise neu rekonstruiert werden.

Phase i: Wie in den Wohnquartieren Prienes üblich war ursprünglich auch die
Insula von Haus 33 in acht Parzelten von etwa 8,8 x 23,5 m. geteilt. Von deren
Bebauung lassen sich nur noch in der südwestlichen Parzelle Reste fassen. Neben
drei Umfassungswanden sind einige Mauerreste erhalten, die sich zu einer
Kammerreihe entlang der Westwand der Parzelle erqanzen lassen. Bisher wurde
diese Kammerreihe als Teil der zweiten Bauphase angesehen, doch ist aufgrund der
relative Chronologie der Mauern eine Zuweisung zur ersten Bauphase wahrschein
licher. Im Norden der Parzelle befand sich vermutlich eine Gruppe von vier Haurnen,
wie sie Hoepfner/Schwandner als charakteristisch für die spatklassische
Wohnbebauung in Priene erkannt babenu. Den Rest der Parzelle nimmt ein schmaler
Hof ein. Ein Wechsel im Bossenmauerwerk deutet darauf hin, daB der Zugang zum
Haus nicht von Süden, sondern über einen Durchgang zwischen den Kammern von
der westlich vorbeiführenden Gasse aus erfolgte. Südlich daran anschlieBend
entwasserte eine Tonrohrleitung auf die Gasse, weshalb hier eine Latrine zu vermuten
ist. Dieser ersten Phase von Haus 33 steht das ebenfalls am Westrand einer Insula
gelegene Haus 25 am nachsten: Kammerreihe, Eingang und Lage der Latrine
entsprechen einander. Die für Haus 33 vermutete Vierraumgruppe ist dort erhalten.

Wahrend Hoepfner/Schwandner die Wirtschaftraume des von ihnen vorausge
setzten "Typenhauses" gegenüber auf der Südseite des Hofs anordnen, zeigen die
neuen Beobachtungen an Haus 33 ebenso wie das Haus 25, daB die Nebenraurne
keiner starren Typologie folgten.

Phase ii: Die Grundlage für einen groBzügigen Neubau des Hauses bildete die
Zusammenlegung der zwei südöstlichen Parzellen und das Ibergreifen auf den
Nordteil der Insula. Durch die Zuweisung der westliche Kammerreihe zur ersten
Bauphase ergibt sich für die Rekonstruktion der zweiten Bauphase ein im Vergleich zur
bisherigen Rekonstruktion noch klarerer GrundriB, dem deutlich ein einheitlicher
Entwurf zugrunde liegt. Der nahezu quadratischen Vierraumgruppe auf der Nordseite
des Hofes lag im Süden eine Exedra mit zwei seitlich angelagerten Haurnen
gegenüber. Der Zugang zum Hof erfolgte durch einen etwa 2,25 m. breiten, vermutlich
nicht überdeckten Gang östlich der südlichen Haume. Durch die Fortsetzung des
Ganges neben der Vierraumgruppe wird deren Baukörper weitgehend freigestellt.

8 Möglicherweise handeli es sich bei einer der Basen um das Reiterstandbild des Larichos, vgl.Wiegand-Schrader a.O
207 - Hiller, lnschrift Nr 18. - H.Siedenlopf, Oas hellenistisehe Reiterdenkma/(1968) 64.

9 Th. Wiegand - H.Schrader, Priene (1904) 285ff
10 W.Hoepfner - E.L.Schwandner, Haus und Stadt im klassisehen Grieehen/and (1994) 209, 225
11 ebd.210ff
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Ebenso ist dies an den Hausern 24 und 34 zu beobachten, die in ihren wesentlichen
Haurnen nahezu die gleichen Abmessungen haben. Wahrend bei diesen der Gang
neben dem Hauptqebaude als Zugang von der StraBe dient, bleibt seine Funktion bei
Haus 33 unklar. Da bisher sein nördliches Ende noch nicht ergraben ist, laBt sich 
auch angesichts der rückwartiqen Tür im Oikos - vermuten, daB das Haus nach
Norden weiterging. Die aufgehende Architektur konnte in dieser Kampagne nur am
Rande untersucht werden. Doch laBt sich bereits sagen, daB die Rekonstruktion eines
Oberqeschossestz unwahrscheinlich ist, da die bisher in der westlichen Kammerreihe
rekonstruierten Treppe enttallt, Auch laBt sich ein Giebel über der Prostas">, zumind
est aus Werksteinen, anhand der erhaltenen Geisonsimablöcke ausschlieBen.

Phase /i a: Um den östlichen Gang, der das Haus erschlieBt, zu überdachen,
wurde an der Ostseite des Hofes eine Stützenstellung eingefügt. Bei etwa gleich
Achsweiten (Mitteljoch der Prostas unqefahr 236 cm., hinzugefügte Stützenstellung
durchschnittlich 243 cm.) aber kleineren Abmessungen der Bauteile (z.B, untere
Breiten der Antenpfeiler ca. 75 cm. bzw. ca. 31 cm.) und damitgeringerer Höhe,
wiederholt sie den Aufbau der Prostasfront. Dieser scheinbar kleine Eingriff veranderte
die Beziehung zwischen den Baukörpern und dem AuBenraum wesentlich. Wahrend
die Eiqenstandiqkeit der Baukörper zurücktritt, wird der Hotraurn durch die neue Halle
stark er gefaBt.

Phase iii: Nach dem Brand im spaten zweiten Jahrhundertt- wurde das Haus
in mehreren Schritten auf deutlich erweiterter Grundflache wiederaufgebaut. Da die
Stadt nördlich von Haus 33 nach dieser Katastrophe anscheinend aufgegeben wurde,
konnte dem Haus der westlich angrenzende Teil der dort verlaufenden Gasse
zugeschlagen werden. Sie wurde mit drei dem Hof zugeordneten Kammern überbaut.
Wie eine Baufuge zeigt, wurde erst danach durch Einbeziehen eines weiteren Teils der
Gasse die Vierraumgruppe zu einem reprasentativen Zimmerkomplex ausgebaut.
Durch Erqanzunq der Prostas und der östliche Stützenstellung im Westen und Süden
umgab man den Hof ringsum mit Hallen, die mittels Wanddurchbrüchen im
Prostasbereich zu einem Peristyl zusammengefaBt wurden.

Auch nach Osten wurde das Haus erweitert. DaB dies wiederum schrittweise
geschah, zeigen Unterschiede im Mauerwerk und in den Raumabmessungen. Es wur
den insgesamt drei weitere verschieden groBe und vor allem unterschiedlich tiefe
Zimmer angebaut. Ferner wurde ein kleiner Raum des alteren östlichen
Nachbarhauses integriert, der durch seine Kanalöffnungen als Latrine identifizierbar
ist.

Entgegen bisheriger Ansicht scheint aber die lnsulaosthalfte nach ihrer Aufgabe
als eiqerıstandiqes Haus weder als "Mannerhaus"15 noch als "privater und
wirtschaftlicher Bereich"16 von Haus 33 gedient zu haben. Da die Ostwand der Parzelle
in ihrem oberen Bereich keine Anschlüsse für Quermauern mehr erkennen laBt und da
sie auBerdem durch Mauervorlagen verstarkt ist, die ihre Funktion als reine
Stützmauer erkennen lassen, dürfte zumindest in der letzten Phase hier keine feste
Bebauung mehr gestanden haben.

Neben seinem durch die oben genannten Kammern vollkommen fragmentierten
GrundriB zeigen vor allem zwei Wasserleitungen, daB bereits früher dieser Bereich
nicht mehr als Wohnhaus gedient hat. Sie verlaufen etwa einen Meter über dem
Niveau von Stylobat und Türschwellen, deuten also auf eine wesentlich höhere
Verfüllung dieses Bereichs in spaterer Zeit, die von der alten Grabung offenbar nicht
erkan nt wurde. Es kommt daher allenfalls eine Nutzung als Garten oder Hinterhof in
Betracht.

12 vgl. die Rekonstruktion von Schleich in: J.Raeder, Priene. Funde aus einer griechischen Stadt (1984) 13
13 vgl. die Rekonstruktion in Th.Wiegand - H.Schrader, a.o. 286, Abb.299
14 J.Raeder a.o. 111.
15 ThWiegand - H.Schrader a.o. 299
16 W.Hoefner - E.L.Schwandner a.o. 225
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Spate Weiterbenutzung des Hauses: Die spate Bau- und Nutzungsgeschichte
des Hauses blieb bisher unbeachtet. Zu ihr gehören die Pflaster im Hof und im west
lich des Eingangs gelegenen Raum, die beide erst in dieser letzte Epoche verlegt wur
den, sowie die Zumauerungen von Interkolumnien des Peristyls, ferner einige
Mauerwerksreparaturen sowie im westlichen Peristylgang eingezogene Trennwande,
Im mittig auf der Ostseite des Peristyls gelegenen Raum laBt sich aufgrund seiner
Lage, Orientierung und der nachtraqlich vorgelegten Wandpfeiler eine Kapelle ver
muten. Haus 33 blieb alsa, im Gegensatz zur umliegenden Bebauung, bis in byzanti
nische Zeit in Benutzung, wodurch sich seine deutlich bessere Erhaltung erktart.
(A.Hennemeyer, T.Lange)

Restaurierung
Die im vergangenen Winter beschadiqte mittelalterliche Ostmauer der Terrasse

des Oberen Gymnasiums wurde repariert und getahrdete Partien gesichert. Am
Proskenion des Theaters wurde der letzte Architrav der Front aufgelegt, damit konnte
auch der Triglyphenfries vervolistandiqt werden.

Ferner wurden RestaurierungsmaBnahmen am Buleuterion vorbereitet und teil
weise begonnen: Nach gründlicher Reinigung und Schadensfeststellung wurden ver
schiedene zerbrochene Wandquader und Türqewande geklebt und teilweise wieder
aufgerichtet, gebrochene Sitzstufen der Cavea gesichert. Vom Altar konnte ein
Fragment.. des vollstandiq abgebrochenen Kopfprofils gefunden und wieder angeklebt
werden. Altere provisorische SicherungsmaBnahmen wurden teilweise erqarızt und
sollen in der rıachsten Kampagne vollstandiq ersetzt werden. (A. von Kienlin)
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Abb. 2: Priene, Nordhalle der Agora: Blick von Nodwesten auf die Grabungsschnitte

Abb. 3: Priene, Nordhalle der Agora: Spatantike Mauerzüge, umgedrehte Rundbasis und
Fundamente des Vorgangerbaus. Im Hintergrund Plinthen und sautenııasls der
Nordhalle des 2. Jhs.v. Chr.
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Abb. 4: Priene, Nordhalle der Agora: Spathellenistische
Tonrohrleitung
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Abb. 5: Priene, Buleuterion: Verteilung von Profilbindern in der Nordhalle. Reihe 1: Typ A, Reihe 2:
Typ B.
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Abb. 6: Priene, Nordhalle der Agora: Wandprofil der Nordhalle Typ A
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Abb. 7: Priene, Buleuterion: Wandprofil des Buleuterion
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RELATION OF MISSION ACTIVITY IN 1998 HIERAPOLlS
OFPHRYGIA

Daria FERRERO DE BERNARD/*

Excavation and restoration campaign of ltallan Archaeological Mission during
1998 in Hierapolis -Pamukkale was carried on from July 7lh until October 3 rd.

The following professors took part in the works of the Mission: Daria Ferrero De
Bernardi, head of the Mission, Polytechnic of Turin; Francesco D'Andria, archaeologist,
University of Lecce; Gianluigi Ciotta, architect, University of Genoa; professors: Attilio
De Bernardi, architect, Polytechnic of Turin; Annapaola Zaccaria Ruggiu, archaeolo
gist, University of Venice; Paul Raymond Arthur, archaeologist, University of Lecce;
researchers: Donatella Ronchetta Bussolati, archaeologist, polytechnic ofTurin; Grazia
Semeraro, archaeologist, University of Lecce; architects: Dario Berrino, Turin; Raffaella
Bonino, Turin; Paolo Mighetto, doctorate architect, Polytechnic of Turin; technicians:
Antonia Spanu, architect, Polytechnic of Turin; David Lee Maki, geophysicist, America;
numismatists: Michele Asolati and Cristina Crisafulli, Padova; archaeologists: Bruna
Lucia Bruno, Maria Piera Caggia, Amilcare D'Andria, Corrado Notario, Stetania Ratto,
Francesca Silvestrelli, Paola Taglienta, University of Lecce; Daniela Cottica, University
of Venice; restorers of Art and Restoration Institute of Florence: Maria Luisa
Fernandez, Carmelo Porto, Nicole Stahl, Elisabetta Tripodi; students of Polytechnic of
Turin: Simona Bologna, Erica Bonomi, Valentina Bonora, Davide Borra, Diego Capello,
Nicoletta Frattini, Simona Gallina, Noemi Gallo, Alessandro Massa, Emanuela Minuzzi,
Lorenzo Monticone, Chiara Rigotti; students of Faculty of Architecture of Genoa:
Simone Galotti, Andrea Malaspina, Massimiliano Travia; archaeology students: Carlo
De Mitri, Francesco Sergi of University of Lecce; D. Brombo, A. Miotto of University of
Venice; Anna Ciotta, University of Rome "La Sapienza".

Took part in the works also: Haluk Sonar and Çiğdem Gençler, archaeologists of
University of Ankara; Defne Tekay and Ebru Erdoğan, archaeology students, University
of Istanbul; Didem Ekinci, architect, University of Ankara.

The representatives of General Direction of Turkey Antiquities and Museums
were: Mehmet Söylemez, archaeoloqist of General Direction of Antiquities and
Museums; Mrs.Pınar Aydemir of ızmir Archaeological Museum Direction until
September 14lh and Mr. Omer Ozden of Çanakkale Museum Direction from September
15lh until 3ülh . i wish to thank them all, for their constant support and their courtesy.

The Mission worked in four areas: 1. The northern suburban area: agora and
Frontino's street, and prosecution of works at big Nymphaeum of Iate severian age
(under the supervision of Francesco D'Andria for c1assical age and Paul Raymond
Arthur for Middle Age, with collaboration of hands and funds of University of Lecce); 2.
The northern necropolis (under the supervision of Donatella Ronchetta); 3. The house
of "Ionic capitals", located between the theatre and the Temple of Apollo (under the

Prof.DrDaria FERRERO DE BERNAROl, Palilecnico di Torirıo Facalla di Archileltura Viale Mattiali 39 10125 Torino /
iTAlYA
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supervision of Annapaola Zaccaria); 4. The theatre, with restoratian works (under the
supervision of Daria Ferrero De Bernardi and Gianluigi Ciotta coadjutor).

1s! Area
Excavation works, conducted by the team of University of Lecce (Francesco

D'Andria), interested the area of Agor and Nymphaeum of Tritons.

Agor, South- West Side
The excavation of collapsed Byzantine wall (v. cent.a.C.), that lays on south stoa

was continued (Fig. 1). After the survey of the collapsed structures, single blocks have
been removed, bringing to light the existence of a second wall (collapsed) with irregu
lar courses of blocks. This could be the inside face of Byzantine wall that appears alsa
along the east face. Same marble elements (bases and column shafts), belonging to
the stoa were found among travertine blocks (Fig. 2). More stratigraphic data suggest
to refer the collapse to the earthquake of Vii cent. a.C. It has not been possible to reach
the pavement level of south stoa day conductors (bringing water to north buildings)
appeared inside accumulated strata antecedent to the earthquake of VII cent.

Agor, South- West Side
Continuing exeavation began last year, parts of collapsed structures of

Nymphaeum of Tritons and of south Byzantine wall have been brought to light and sur
veyed (Fig. 3). Collapse of Byzantine wall has been removed in order to put in evi
dence the stoa structure. It has been possible to discover bases, parts of marble
columns (in collapsed position) and a ionic capital belonging to sto front (Fig. 4). Along
the porticoes bottom wall same parts have stili the marble facing and a band on which
the pilaster strips bases lay (Fig. 5).

Several marble blocks belonging to the sto were reused for the Byzantine wall.
We remember parts of a corner pilaster with half-columns (in one of them a relief of
ArtemidenHekate is represented) and a statue base with dedication (in Greek) to an
archiereus of Asia Minor.

Nymphaeum of the Tritons
Along the part of Frontino's Street correspondent to Nymphaeum of the Tritons,

Middle Age structures were excavated and travertine formatian were removed, in order
to bring to light the Roman street pave. The course of the ancient plateia (Fig. 6) is now
practicable and partially open to tourists: from Frontino's gate to Nymphaeum of the
Tritons, passing through the Byzantine gate, consolidated in 1992 by Walter Ceretto,
architect of Polytechnic of Turin.

The collapse of marble decoration of Nymphaeum of the Tritons has been under
lined: same blocks show large parts of dedicatory inscription. Removal of travertine
permitted to underline elements of basin front and same stairs that separated the basin
from the street (Fig. 7).

Agor, Byzantine Church in East Sto
Excavation of little Byzantine church, datable Xl-Xll cent, was brought on (under

the supervision of Paul Arthur). This church, centre of little viIIage settled inside Agor
structures, has one nave, semicircular apse oriented to north-east; thanks to excava
tion same important marble elements of icanostasis decoration have been recovered.

Agor, Conservative Restorations
West side of agor was object of modest works of restoratian and consolidation

on Byzantine and Ottoman houses structures; these are characterised by the presence
of fireplace in each room.
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2ndArea
Donatella Ronchetta, also this year, has conducted exeavation supported by

Paolo Mighetto.

North Necropolis
The work proceeds on three ways:
1. Check of surveys, and computerization, of architectonic relieves of the men

umental buries; synoptic tabıes will be created in order to identify hands, models and
clients (Fig. 8).

2. Survey of collapsed structure of Tb 183 (near the entrance to the archaeo
logical area; it is a rectangular heroon and the face is signed by a deep arch); the aim
is to individuate typology and characteristic elements in order to elaborate a future
restorations.

3. Archaeological investigation of Tb A27 has continued, in order to deepen
chronological and architectural problems already seen during preceding campaigns.
The funerary complex (Fig. 9) situated next to the street towards Tripolis, closed to the
gate of the city, arises from the earth with a stair basement; it is an architectonic mon
umental structure with rectangular shape, tapered walls made of three courses of well
done blocks, covered with moulding slabs that support two sarcophaguses. The south
front wall is not defined and let see the fiIIing structure made of rough blocks. Next to
this structure (that has a plain basement conformation unusual for ierapolitan funerary
typologies) the excavation of 1997 pointed out a previous funerary building, whose
pavement level with sill and stone door is stili visible. The campaign of 1998 reached
other results:

The chronological data of the two structures has been confirmed; the eldest
seems to have longitudinal axes perpendicular to the street. This axes is evidenced by
planimetrical disposition (door and beds).

The analysis on present traces on the head of the south face walls of emerging
bomos, allows to reconstruct the eldest building; no element has been found of this
structure. The tomb was a bomos with plane covering, built on a shaped base, with a
single course block wall and covering slabs with a jutting out shaped cornice. Bomos
was elevated on three stairs basement; there was a funerary sit decorated with angu
lar lion legs well sculptured. Excavation interested the foundation structure, bringing to
light two longitudinal parallel rooms under the pavement; theyare divided by a wall with
irregular blocks, that is necessary to support pavement slabs. The limited high of the
locals (roundabout 60 cm., 2 foot) suggests the hypothesis that these rooms were used
as reliquary, also if no osseous finds are present.

The chronological problem has been eleared thanks to the discovery of two
bronze coins related to the construction and use of ancient bomos. One coin discov
ered among osseous finds inside the room (under the funerary bed) seems to be
referred to the reign of Tiberius. A Greek bronze coin, discovered at foundation level,
seems to be referable to iii and ii cent. a.C.. The discovery of other coins inside latest
bomos confirms its dating (already established by an inscription): second half of ii cen
tury and beginning of III cent. a.C..

Works on funerary complex interested restoration and recomposition of the most
recent building north wall that was largely collapsed. These works permitted to contin
ue the excavation of the basement. During this phase the foundation system has been
brought to light: flanked - but not perfectly -blocks, in order to have a little channel cov
ered by the first stair, with a vaulted shape (with aritual function or as hip?). The foun
dation level is made of travertine and marble (minor quantity) fragments (building is
near the great complex of Thermae Church). Excavation brought to Iight also a partic
ularly interesting structure, stili not interpretable, situated at the bomos foundation
level. This structure invests the limestone platform on which the city is built; it has a cut
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in two vertical walls forming a sortof channel that ends with a throat in the wall towards
the bomos, to which is joined at pavement leve!. The structure has limited dimension:
it is 50 cm. wide (quite 2 foot) and 1 m. high. The trench has an irregular course: a part
follows the ancient bomos foundation, then converges to the northwest corner of the
recent bomos (in this point the trench caincides with the foundation) (Fig.1 O).The pros
ecution of works will permit to attribute a function to this structure: during excavation a
great quantity of osseous finds and fragments of marble slabs came to light.

Finds of 1998 campaign are related to the particular underground situation of the
complex that is collocated near the city and has been interested by urban dump. These
finds are principally constituted by building material (bricks, tiles, painted plaster frag
ments), fire and domestic pottery (mortars), in addition to pottery and glass of funerary
outfits (megaresis cups, oil-Iamps, unguent and balsam kits).

At the end of 1998 campaign same problems are not yet solved:
lt has not been possible to understand the reason of the construction of an

empty basement for the second bomos, whose typological refers are not related to ier
apolitan tradition.

Total removal of the first bomos permits only to suppose areuse of materials
inside Theodosian walls.

Orography of the area near funerary complex has to be eleared, in order to
define correctly the city table-Iand level, that was injured during the construction of the
trench (point 4) and already used for the near tomb A18 in order to obtain hypogeum
room.

Prosecution of excavation will allaw verifying the original course of ancient
street, especially the first part going out the city.

The funerary complex is defined (on east side) by a little wall (dry rnasonry)
erected only at the foundation level of both tombs. It has not been possible yet to e1ear
its dating and function, because of a modern dump (that unsettled depositian stratum)
was extended to foundation structure.

3rd Area
lonic Capitals House
1998 excavation program (Annapaola Zaccaria Ruggiu) intends to complete

stratigraphic survey of northeast black, where lonic Capitals House and a public com
plex (it could be a proto-byzantine kapeleion) take place.

Excavation proceeded from humus strata on the whole surface of northeast cor
ner to IX-X cent. a..C. levels; this work brought to light a wide area of ashes: theyare
probably related to handicraft outside surveyed area, because of the lack of pertinent
structures; mareaver ashes cover alsa an area towards north-south street (E), outside
excavation limits.

8tructures related to IX-X cent. have been discovered (and found out alsa in
other places); alsa same walls came to light, but it's not possible to give a chronologi
cal definitian, because materials have to be studied yet.

Regarding IX-X cent. walls, belonging to the complex of houses discovered dur
ing preceding campaigns, it has been found the north wall of north room.

Northwest corner of lonic Capitals House has been individuated; it reveals
traces of paintings: theyare covered by earth, functionally to their conservation (wait
ing for complete excavation, consolidation in situ and restoratian).

Excavation ended with discovering of buried and cancelled IX-X cent. houses;
next year a collecting of stratigraphic units (related to the collapse and bury of lonic
Capitals House and kapeleion) will be conducted.

1998 campaign finished with inventory of founds (from same significative strati
graphic investigations), survey of emerging structures, drawing walls prospects. Two
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numismatics (Asolati and Crisafulli) polished and identified same coins discovered dur
ing 1993-1998 excavations.

4th Area
Theatre
Works in theatre (Daria De Bernardi Ferrero, Gianluigi Ciotta), during 1998 cam

paign, have been related to restoratian, completion and anastylasis. They regarded
staircase south area, over diazama and west front of scenic building.

South of Summa Cavea
In 1996 sits of the first cuneus (where they were supported by two vaults paral

lel to diazama, and bya plane ceiling of a perpendicular corridor) were removed. Vault
ashlars and slabs were removed because collapsed or maved, probably during Vii
cent. earthquake; during 1997 campaign they were replaced. Works regarded alsa
wide vaulted rooms (n. 3 and 4), that collapsed (quite all) and that were rebuilt in 1997
(quite totally), when alsa vaults of rooms n.1 and 2 were restored.

Since a support was ready, in 1998 all sits and relative stairs were replaced in
situ in first and second cuneus. Work needed an interruption because, during exeava
tion and elearing of rooms n. 1 and 2 (3 m. under stamping plane), a door connecting
two rooms was discovered. Division wall and east wall of room n.1 were injured and
greatly collapsed. Consolidation work followed. Mareaver, next to the third sit, traces of
a vaulted corridor (parallel to analemma raund wall) have been found.

Only 1999 campaign will permit to identify the function of this corridor, arter an
accurate exeavation and survey.

Work finished replacing sits of 3rd cuneus, which now shows its original dispositian.

Scenic Building West Front
West front of scenic building was object of restoratian in 1994 (north part of cen

tral entrance) and in 1996 (south part, until lageian height). In 1997 three of five
remaining arehes were rebuilt using original blocks (south arehes were rebuilt; the
north arch on median axes and the arch on the entrance, had to be replaced yet). In
1998 alsa remaining arehes were rebuilt. Same ashlars, particularly ruined during eel
lapse, were reintegrated with artificial stone (white cement, travertine dust and gravel,
silicon resin.

Travertine blocks wall with dauble face has been replaced, over the arches. Each
course blocks, in order to avoidslopping, have beenanchoredwith inox steelcramp and epoxy.

Similarly to intervention alteady executed on north wall of central entrance, two
faces have been fastened (every two courses) with crossing blocks (Vitruvio's diatorii).

Other Warks
Dr.sa Daniela Cottica, specialist in high Middle Age pottery, has continued the

study on pottery found inside lonic Capitols House and has begun a study on contem
porary age, alteady found by Prof. Verzone inside octaganal martyrian on the hill.

Survey of blocks with architectonic decoration of theatre has been prosecuted,
in order to individuate blocks of second and third order trabeation, or same lacking
parts, that are important for ideal restitutian project.

Regarding microtopographic area, other traverses have been built, referring to
the points determined in 1997 with GPS; all the elements ineluded inside these tra
verses (portian of walls, jambs, emerging vaults) are referred to them. After this inves
tigation, several marble blocks have been catalogued; theyare referable to an arch
astride the street upstream plateia, near the third city nymphaeum.

My sincerely thanks go to FIAT S.p.a. and Vehbi Koç Foundation of istanbul for
their valid financial aid and to FOWA of Turin.
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Fig. 2: Agora. South-west
area. Collapsed walls
of the southerrı stoa
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Fig. 1: Agora. South-west
area. Walls of the
city collapsed upon
southem stoa

Fig. 3: Agora. South-west
area. Collapsed wall
of the city with mar
ble blocks inside



Fig. 5: Nymphaeium of
Triton. General
view
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Fig. 4: Agora. Southem stoa.
Marble facing with a
pilaster strips bases

Fig. 6: Nymphaeum of
Triton. Particular of
basin divided into
niches
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Fig. 9: Northern Necropolis. Tomb A27. Northern wall after the restoration

Fig. 10: Northern Necropolis. Tomb A27.
Channel cut in the Iimestone plat
form of city, in north-west corner of
the recent bomos.
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Fig. 11: Theatre. Cavea cunei 1, 2. View after restoratian and assembling works

Fig. 12: Theatre. Cavea cuneus 3. Ancient arrangement of stone bench marks
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Fig. 13: Theatre. Scene building. View of
inside wall after rebuilding

Fig. 14: Theatre. Scene building. View of outside wall (western side) after rebuilding
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FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE PESSINONTE
(TURQUIE): LA CAMPAGNE DE 1998

J. DEVREKER*
L. BAUTERS

K. BRAECKMAN
W OECLERCQ

J. DESCHIETER
D. DUTOO

En 1998, a partir du 23 juillet jusqu'au 4 septembre, une nouvelle campagne de
recherches archeoloqiques a ete effectuee sur le territoire de I'ancienne ville de
Pessinonte qui s'etendait la au actuellement le viIIage de Balııhisar (province
d'Eskişehir) s'est implante. Les recherches ant ete menees par une equipe de la
Universiteit Gent (Universite de Gand) en callaboration avec le Provinciebestuur Oost
Vlaanderen (Administration de la Province de La Flandre Orientale) et le Gemeentelijk
Museum van de Duinenabdij van Koksijde (Musee communal de l'Abbaye des Dunes
de Coxyde). L'Administration de la Province a prete son concours au projet en envoy
ant des archeologues et une dessinatrice du Provinciaal Archeologisch Museum van
Zuid-Oost-Vlaanderen, site Velzeke (Musee provincial du sud de la Flandre Orientale,
site de Velzeke) et du Dienst Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium (Service des
Monuments et du Patrimoine culturel).

M. John Devreker, professeur a l'Universiteit Gent, Vakgroep Archeologie en
Oude Geschiedenis van Europa (Section Archeologie et Histoire ancienne de l'Europe)
a pris a sa charge la directian generale. MM. Johan Deschieter, Wim De Clercq,
Dominiek Dutaa, Luc Bauters et Kurt Braeckman ant successivement assure la direc
tian sur le terrain. lls ant ete assistes par MM. Joris Angenon et Geert Devos, et Mlles
Bea Haegeman, Aurelie Daems et Sandrine Hourcade-Lamarque, archeoloques de
terrain, ainsi que par M. Frederik Vervaet, histarien, et Mlles Ann Verspecht et Ann Van
Mele, etudiantes,

En ce qui concerne la restauration, MM. Peter Verhaeghe, architecte, et Johan
Van den Eede, restaurateur, s'en sont charqes. Mme Gudrun Theunynck a eftectue le
dessin. Le gouvernement turc etalt represente par M. Hüseyin Karaoğlu du rnusee de
Kastamonu.

Les travaux avaient pour but de poursuivre les fouilles de 1997 (Fig. 1). Les
recherches sur les occupations phrygiennes et bellenistiques ant ete poursuivies dans

Prof. John DEVREKER, Vakgroep Areheologie en Oude Gesehiedenis van Europa, Universiteit Gent.
L. BAUTERS, Provineie Oosl-Vlaanderen, Diensl Monumenlenzorg en Culluurpalrimonium, Gen!.
K. BRAECKMAN, Provineie Oost-Vlaanoeren. Provineiaai Areheologiseh Museum van Zuid-Oosl-Vlaanderen, site
Velzeke, Zollegem.
W. De CLERCO, Provineie Oosl-Vlaanderen, Diensl Monumenlenzorg en Culluurpatrimonium, Gent.
J. DESCHIETER, Provineie Oost-Vlaanderen, Provineiaal Areheologiseh Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen, site
Velzeke, Zollegem.
D. DUTOO, Museum Duinenabdij, Koksijde.
(Traduetion: Patriek MONSIEUR)
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le secteur B6-B6a, aux abords du complexe monumental du temple de l'epoque
romaine. Ce qui s'est revele d'une grande importance etait la suite du mur de fortifica
tion hellenistique. Dans le secteur B7-H1 on a touille la zone entre l'escalier-theatre et,
situee dans son axe, I'agora romaine. Enfin, une foille d'urgence limitee a ete eftectuee
au centre du viIIage, ou probablement un silo du debut de l'epoque romaine avait ete
mis au jour.

Le travaux de restauration se sont poursuivis sur l'escalier-theatre, ainsi que la
consolidation des murs recernrnent deqaqes, entre autres ceux de la stoa.

l.'etude du matenel cette annee s'est surtout portee sur la cerarnique des occu
pations les plus anciennes, notamment les horizons phrygiennes et hellenistiques, En
meme temps l'etude diachronique des pithoi a ete poursuivie.

Le musee local a ete enrichi de divers remplois antiques, dont quelques-uns
revelant des inscriptions remarquables.

Les Recherches dans le Secteur Bl-Ht (zone entre t'esceüer-ttıeetre et /'agora
romaine) (Fig. 2)
Les fouilles de la zone entre l'escalier-theatre et I'agora romaine ont ete pour

suivies. En meme temps on a explore quelques parties de la stoa dont une part avait
deja ete mise a jour durant les recherches du professeur Pieter Lambrechts dans les
arınees '60 et '70. Une nouvelle etude des structures et de la stratigraphie a pour but
d'affiner la chronologie. Les structures deqaqees seront consoliees, et si, dans la
mesure du possible, une restauration approfondie s'impose, la reconstitution decer
taines structures pourra etre envisaqee (voir le chapitre consolidation et restauration).

En 1997 on avait deja aborde la zone B7-H1. Afin de pouvoir etudier les struc
tures romaines, les niveaux de l'epoque byzantine ont ete enleves, ainsi que les restes
d'un mur irrequlier avec parement, le no 19, qui se trouvait entre le mur 2 et la stoa. De
grands pithoi (no 41 a 43) decouverts sur trois endroits appartiennent probablement a
I'occupation byzantine de ce secteur.

En approfondissant dans cette zone entre le mur byzantin 2 et I'agora on a
entarne une couche d'incendie de 30 a 40 cm. d'epaisseur, La couche couvre la stoa
dans sa totalite et se poursuit dans I'agora. En plus elle se caracterise par la presence
d'enorrnes quantites d'amphores-cruches (Fig. 3). Ces amphores-cruches sont bien
cuites et tournes dans une argile assez bien lavee, d'une couleur allant du gris au gris
pale. En general elles presentent une levre a bandeau et parfois termirıee d'une faible
rainure en evoluant vers le col. Certains exemplaires montrent une levre plus pronon
cee. La levre, le col et les anses sont couverts de restes d'une rnatlere de couleur
naire, peut-etre appartenant a une poix qui assurait l'etancheite du reclpient. Aussi la
trouvaille de maints couverCıes tabrlques dans la meme technique est a remarquer.
Ces couvercles sont pertores et portent la meme manere noire. Les grandes quantites
d'amphores-cruches attestees dans la couche d'incendie rendent attrayante I'hy
pothese d'une boutique ou d'un entrepôt detruit par un incendie. Les fragments de
tuiles dans la couche d'incendie, apparement du toit ertenere. ne peuvent que ren
forcer cette hypothese. A remarquer enfin la pressnce de grands morceaux de stuc
polychrome, dont des fragments du type dit stucco lustro (imitation de marbre) et le
torse d'une statuette en marbre dont nous avions trouve un pied I'arınee precedente.

La couche d'incendie a livre des monnaies de l'epoque romaine, entre autres
une monnaie de Trajan frappee entre 98 et 100, et une monnaie de Constance ii frap
pee entre 354 et 361. Concernant les monnaies d'epoque tardiye il faut encore men
tionner une monnaie qui peut ôtre attribuee soit a Valentinien (375-392), soit a Arcadius
(383-408) ou Honorius (393-423).

A prerniere vue la cerarnlque et les monnaies semblent dater la couche d'in
cendie dans l'epoque romaine tardive.
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Au-dessous de cette couche de destruction on a atteint le niveau de la stoa. En
enlevant les debris de l'epoque byzantine nous avans pu suivre cette construction
imposante en directian sud. Mentionnons parmi les remplois antiques plusieurs bases
et tambours de calannes en pierre calcaire. Ouelques-uns sont couverts d'une couche
de stuc d'un travail accompli. On y a decouvert egalement un autel simple (no 44) por
tant I'inscription KOSMOU.

La stoa est faite de gros blocs de pierre rectangulaires, en appareil requlier El
l'exterieur, irrequlier El l'interieur. La partie posterieure de la stoa consiste en un mur en
appareil lrrequlier, fait de blocs plus petits auxquels un blocage de morceaux de pierre
et de sable avit ete ajoute. Les fondations de la stoa ant ete creusees directement dans
le sol vierge. Au-dessous du niveau de la stoa on a reteve quelques fosses (e.a. nO 50,
58, 59) et une mince couche archeoloqique. Le peu de matenel qui y a ete recueilli
semble indiquer que ces structures appartiennent surtout El l'epoque romaine.
Neanmoins des temoins de l'epoque hellenistique nous sont egalement parvenus par
ques tessons, en autres des fragments de coupe 'meqariennes', et un drachme El
Alexandre le Grand (336-323 av. J.-C.) au Philippe Arrhidee (323-317 av. J. - C.).

Les Reeherehes dans le Seeteur 86 (Fig. 4)
Les recherches dans la tranchee 86 se sont corıcentrees en 1998 sur les

niveaux interleurs, qui sont aussi les niveaux les plus anciens que I'on a trouves
jusqu'a ce jour El Pessinonte. Apres 5 annses de fouilles metlculeuses dans cette zone,
on a finalement atteint El une profondeur de 5-6 m. le sol vierge consistant d'une marne
de couleur grise-verte. Quelques vestiges considerables ont ete reperes, notamment
plusieurs fondations de nurs (no 271-288) qui se croisent perpendiculairement. Elles
ont une epaisseur d'environ 80 cm. et consistent en des pierres calcaires irrequliers
dont seulement 1 ou 2 assises sont conservees (Fig. 5). L'orientation nord-est-sud
ouest de ces vestiges de murs ne correspond pas El celle des murs des epoques hel
lenistique, romaine et byzantine. Par leur position stratigraphique il est ciair que ces
murs appartiennent El une phase plus ancienne que la fortification hellenistique, En
plus il est El noter qu'elles reposent non seulement sur le sol vierge, c'est-a-dire la
marne grise-verte, mais aussi partiellement sur une couche de gros sable melanqe El
des galets qui se caracterisent par leur grande diversite et par une forte usure. Une
etude approfondie s'impose pour eclaircir les formations successives de depôts qui se
trouvent dans cette couche arcMologique. S'il s'agit d'un phenornene naturel, il vaut
certainement la peine de savoir quand et comment ces sedlments se sont deposes
(inandatian, erosion, ...). Le polissage des galets semble indiquer une riviere comme
lieu d'origine. Dans ce sens il faudra voir s'il s'agit d'un deptaeement de rnateriel,
provenant par exemple de la Sakarya, pour la preparation et l'eqalisatlon du terrain en
vue de I'implantation de I'habitat phrygien.

Les tranchees de fondatian des murs ont Iivre de la cerarnique non tournee,
cuite en atmesphere reductrlce (Phrygian grey) (Fig. 6), avec entre autres une cruche
typique El embouchure trilobee (Fig. 6, 2). Ce genre de cruches nous dirige vers une
datation El l'epoque phrygienne en ce qui concerne I'installation de ces constructions.
Des types apparents de cerarnique avait dejEl ete retrouves El Pessinante. En effet, les
fouilles de 1994 avaient revele des exemplaires similaires dans la tranchee 82. lls ant
ete recueillis dans une fosse datee El l'epoque phrygienne tardive (Devreker &
Vermeulen 1996, 455)1. Les fouilles recentes ont aussi revele un pitrıos 280 qui se
trouvait enterre dans la couche phrygienne. Une etude plus approfondie du matenel
cerarnique montrera si les murs decouverts en 1998 appartiennent au meme horizon
d'occupation. Ouoi qu'il en soit nous pouvons desorrnais considerer comme acquis
une occupation phrygienne dans la zone au nord du Sebasteian. Les resultats des
campagnes de 1997 et 1998 ont d'ailleurs reveler que cette occupation ne se trouvait
pas seulement plus en haut de la colline comme il avait deja ete dernontre. mais qu'elle

Devreker, J., Vermeulen, F., 1996. The Eighth Excavation Campaign in Pessinus, Arıetolie Antiqua LV, 81-90, Fig. 7.

207



s'eterıdait aussi sur la pente vers le Gallos. En plus, la stratigraphie nous arnene Et con
siderer que la microtopographie Et l'epoque phrygienne se presentait du'une rnaniere
plus accidentee que par exemple Et l'epoque romaine. En considerant Et la fois l'erosion
naturelle et I'occupation intense des terrains durant les epoques hellenistiques et
romaines, il nous semble que ces donnees peuvent expliquer la rarete et le mauvais
etat de conservation des vestiges phrygiens. Toutefois, I'occupation phrygienne a dCı

etre intense comme il est bien mentre en approfondissant la trarıchee B6. A ce niveau
les 'chambres' K1 et K2 etaient remplies d'une masse considerable de decornbres de
rnateriel de construction, ainsi que d'une grande quantite de fragments de cerarnique
phrygienne (Fig. 6, 7).

En general I'ensemble cerarnique de la trarıchee B6 semble assez hornoqene.
Les fouilles de 1997 confirment ce facies. La cerarnique est generalement non tourneo
ou faite au tour lent. Elle est bien cuite montrant parfois une cuisson forte. Une analyse
macroscopique nous revele une argile assez bien epuree Et deqraissant fin. Le Iissage
de la surface est souvent d'un travail soiqrıe. Neanmclns ces quelques obversations
qenerales ne peuvent pas nous cacher une diversite importante de techniques dans
cet ensemble ceramique, notamment des differences parfois notables dans la cuisson,
la structure de I'argile et le finissage. Une prerniere observation de la cerarnique a
revele entre autres un fragment de levre et de panse d'une coupe Et profil anguleux
(Fig. 6,1). ii s'agit d'une forme typique qui a ete requlierernent attestee Et Gordion dans
les niveaux phrygiens les plus anciennes (Samms 1994, Fig. 6-15, no 15-480)2.
Evidemment, il serait prernaturee d'attribuer Et cette epoque la couche entiere Et base
de ce seul tesson. Toutefois quelques fragments de levre appartenant Et des recipients
non tournes et de forme ouverte sont aussi Et noter (Fig. 6,3-7). Du point de vue tech
nique et typologique ils s'inteqrent facilement dans le repertoire phrygien de Gordion.
Une etude systernatique et intensive du rnateriel ceramique phrygien Et Pessinonte
devrait permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives dans I'affinement de la chronolo
gie de ce complexe de ceramique. A cet effet seront pris en consideration des con
textes clos livrant un materiel suffisamment abondant et varie, etude qui devra aller de
pair avec des recherches qui retevent du domaine des sciences naturelles. Une
dernarche qui vaut d'ailleurs pour tout le matenel de Pessinonte. Ainsi reste-t-il pas mal
Et faire sur la cerarnlque de l'epoque hellenistique. Car I'approfondissement de la
tranchee B6 a aussi livre du matenel hellenistique: cerarniques estampillees de pal
mettes, pithoi, tuiles peintes. Dans ces rnôrnes niveaux de la cerarnlque non tournee
a ete retrouve. La technique se rapproche fortement de celle de la ceramlque phrygi
enne. Reste Et voir s'il s'agit d'une survivance des techniques cerarniques phrygiennes,
ou tout simplement de matenel residuel,

Secteur 86a (Fig. 4)
L'extension de la tranchee B6a en direction nord a rendu possible la jonction

avec la tranchee B1, ce qui a permis de suivre la continuation du mur 255. La fouille
avait egalement pour but d'examiner l'hypothese de la suite dur mur de fortification hel
lerıistique en direction ouest. Une autre hypothese considerait que le mur se trouvait
sous le mur de terrasse romain 209, ou qu'il se situait dans le meme alignement, en
faisant un angle en direction sud.

Durant les premiers travaux on a atteint des niveaux d'occupation byzantins
consistant en quelques murs irrequliers, probablement les vestiges d'habitations. La
suite du mur 255, construit contre le mur 209, a ete releve. A ce moment nous avons
constate que le tronçon de mur 255 faisait partie du mur 3 dans la tranchee B1.

Le profil nord de B6a a revele un petit mur 307 conserve sur une hauteur d'en
viron 60 cm. ii a ete fait de petits blocs de calcaire en appareil requlier, Le mur se ter
mine en direction est par une pierre rectangulaire d'un travail soiqne. Peut-etre qu'il

2 Samms, G.K., 1994. The Early Phrygian Pottery. The Gordion Excavations 1950-1973: Final Reports Volume LV
University of Pennsylvania.
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s'agit ici d'un passage. Grace a un follis de 1042-1050 recueilli dans les decornbres, il
est possible d'avancer une datation dans l'epoque byzantine tardive, ce qui confirme
la datation des remblais en general.

A un niveau plus profond on a entarne un mur pourvu d'un parement de grands
blocs de calcaire, bien dresse a l'exterieur mais preseritant a l'interieur une paroi
irrequliere et un remplissage de morceaux de pierre, de debris de calcaire et de sable
(Fig. 8). ii existe des indices que le mur fait un angle droit en direction sud, fait qui n'a
seulement pu etre constate a la paroi interne. Le developpement de ce mur correspond
sans aucun doute avec la suite du mur de fortification 77 qui avait ete atteste dans le
secteur B6. De ce fait on est obliqe d'abandonner definltivernent l'hypothese que ce
mur avait un Iien avec le mur de terrasse 209, qui date de l'epoque romaine. ii est
presque certain que le mur 209 fait partie du mur du temenas. A la suite des recherch
es les restes des murs byzantins 304 seront enleves afin de pouvoir enregistrer avec
plus de precision le cours de ce mur hellenistique. L'appofondissement de la trarıchee
et I'extension en direction ouest permettra de donner plus de details sur le developpe
ment et l'elevation de cette construction.

Explaratian d'utı Sito Ramain au d'une Citeme aux Abards de L'eco!e du Vii/age
Au printemps de 1998 villageois ant mis a jour fortuitement ces structures en

s'enfonçant dans la fermeture avec leur voiture, L'exploration a ete eftectuee durant la
campagne d'ete de 1998. Le bord du silo etait termine par des plaques de marbres
pourvues d'une decoration en relief (Fig. 9). Le puit presantalt un forme tronconique et
pouvait contenir environ 30 000 litres. Le puits a ete entlerement vide et son remplis
sage tamise. Le remplissage consistait en des restes de matenel de construction
comme des blocs de pierre calcaire et des tuiles, un .Iot important de ceramique, du
stuc, du verre, des metaux et des ossements d'animaux. Parmi les rares macro-organ
ismes deux grains de raisin sont anoter.

Grace au rnaterlel cerarnique le remplissage de cette fosse-silo peut ôtre dater
au premier siecle de notre ere. Aucun indice n'a pu eclaircir la fonction exacte de cette
structure. Une utilisation comme silo ou eiterne semble probable.

Cansalidatian et Restauratian
Les travaux de restauration des gradins de l'escalier-theatre ont ete poursuivis.

ii s'agit en premier lieu de consolider les elements detaches en les encastrant dans
une nouvelle assise. Si possible on procede aune anastylose. Dans le secteur B6 des
fondations de murs on ete consolidees en appliquant des petits murs de sontenement
la au les tranchees de fouille depassent en profondeur les fondations. Ainsi ces
mesures ernpechront dans I'avenir I'affouillement et la deqradation des vestiges.

Dans le secteur B7-H1 une anastylose limite a ete eftectuee en replaçant
quelques marches de la stoa qui avaient ete remployees dans des murs byzantins.
Quelques bases et colonnes ont ete placees provisoirement sur les restants des
marches afin de mieux suqqerer I'apparence originale de la stoa. Les bases et les
colonnes possederıt encore leur decoration en stuc (stucca lustra). Afin de les protecer
contre les infiltrations d'eau et le gel les cassures ont ete traitees avec de la pate de
ciment (Fig. 10).

Les fragments de stuc appartenant a la decoration murale de la stoa et qui for
ment un ensemble assez complet, ont eux aussi subi un traitement. lls ant ete con
selides sur place avec de la resine epoxy et enveloppes dans du platre (Fig. 11). Apres
ce traitement on a pu enlever les stucs integralement pour les porter au rnusee local.
Johan Van den Eede, forme a l'Ecole superieure de Restauration de Antwerpen
(Anvers) et specialiste dans la matiere, avait ete invite a accomplir ce travail delicat,
En meme temps il s'est aussi occupe de la consolidation et de l'enlevernent des pittıoi

byzantins.
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En vue d'une visualisation optimale du site, des decornbres et des restes de
murs insignifiants ont ete erıleves. Ainsi il sera plus facile de comprendre le site dans
sa totalite et dans ses dlfterents phases d'occupation. La partie la plus reussie semble
bien les travaux eftectues El la stoa.

Enfin I'analyse petroqraphique des pithoi a ete poursuivie en vue de leur classi
fication et la deterrnination de leur provenance.

Les nouvelles donnees permettent de proposer une typologie petroqraphique
plus elaboree qu celle parue anterieurernent. Un sixierne type (type F) a ete reconnu
(2), les objets attribues au type A sont partaqes en deux sous-types, et (3) nous
renonçons El subdiviser les cerarnlques les ceramiques du type D.

Les nouvelles donrıees renforcent en outre l'idee des origines multiples de ces
cerarniques. Suite El notre recherche, I'existence en Anatolie centrale, des le Byzantin
ancien, voire meme El partir de I'epoque romaine, d'un important reseau commercial de
cerarniques communes, plus particulierement de pithoi, ne fait aujourd'hui plus de
doute. ii est pourtant evident que deterrnination de la provenance des pithoi ne fait
aujourd'hui plus de doute. ii est pourtant evicent que deterrnination de la provenance
des pithoi ayant fait I'objet d'un transport sur des distances importantes (env. 20% des
echantlllons analyses [usqu'a cette date) ne pourra se faire sans une etude detaillee
de ceramiques de comparaison dont I'origine est Cıaire et scientifiquement determinee.
Dans le futur, il sera donc indispensable d'inclure dans nos recherches des ceramiques
originaires d'autres sites archeoloqiques du plateau anatolien.

Les rnethodes d'analyse mises en oeuvre identiques El celles utllisees
precedernrnent avec cette precision que cette fois-ci elles ont ete appliquees El tous
les objets de la serie: 1- examen de lames minces au microscope polarisant couple El
2- une analyse rnulti-elernentaire par spectrophotometrie d'absorption atomique.
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PESSINUS AREA B

Fig. 1: Plan generaldifferents see~:~r:Ouilles marquant les

Fig.2: D'etail du seeteur 87-H1--------- i
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Fig. 5b:Secteur 86: Murs phrygiens
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Fig. 6: Secteur 86: cöramlque phrygienne

Fig. 7: Secteur 86: cruche phrygienne
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Fig. 8: Secteur 86a: mur de fortification hellenlstique

Fig. 9: Siio ou citerne romaine
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Fig. 10:Secteur 87-H1: consolidation des stucs
sur les colonnes

Fig.11:Secteur 87-H1: consolidation sur place
des fragments de stuc
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Aiolis KYME'si 1997 YILI ARKEOLOJiK KAZıLARı

Sebastiana LAGONA *

Kyme 1997 yılı kazıları 25 Temmuz günü başlamış ve T.C. Kültür Bakanlığı

Temsilcisi Arkeolog Ahmet Topbaş'ın nezaretinde, 8 Ekim tarihine değin devam
etmiştir.

Evvelce sunulan program çerçevesinde sürdürülen çalışmalar, liman alanında,

tiyatroda ve kuzey tepesi üzerinde yoğunlaştırıımıştır.

Liman alanı üzerindeki incelemeler, andezit duvar ve sahil boyunca uzanan por
tik kısmını kapsamına almıştır.

Sahil boyunca ilerleyen portik ile ilgili kazı, 1925 yılında Çekoslovak arkeologla
rın bulduğu güney kısmı ortaya koymuştur. Ancak, yörede oturan halk tarafından bu
kısma ait blok taşların bulunduklan yerlerden sökülmelen sırasında oldukça zarara u
ğradığı görülmektedir. Ote yandan, 1982 yılında ıtalyan heyetince yürütülen araştırma

sırasında, stratigrafi incelemesi için açılan sondaj ile bağlantı kurulmuş, fakat başkaca

izlere rastlanamamıştır. Yine 1982 yılı araştırmalarında, söz konusu portikin daha ku
zeydeki kısmı bulunmuştu. Bu aşamada, temeller ile çok sayıda, küçük fakat önemli,
parçanın gün ışığına çıkarılmasıyla, Salaç grubu arkeologların tasarladığı şekildeki Oor
düzeni sütunlu idealize rekonstrüksiyon doğrulanmaktadır.

Ortaçağ kalesinden çok uzak olmayan bir noktada, tapınaktan başka, konut
amaçlı yapı kompleksierinin de bulunduğu kuzey tepesinden gelmekte olan bir başka
kanalizasyon bulunmuştur. Kazı sayesinde ele geçirilen, 1.0. II-I. yüzyılolarak tarihlen
dirilebilecek zengin malzeme Strabon tarafından anılan zengin ve anıtsal portiği akla
getirmektadir.

1997 yılı incelemeleri sahilin bu kesiminde çok ilginç bir buluntuyu ortaya koy
muştur. Hellenistik Döneme ait büyük portikten farklı bir doğrultuda, bir diğer portike (?)
ait dip duvarının güneydeki en uç kanadı bulunmuştur.

- Andezit duvar yakınında, biri Ortaçağ şatosunun güneydoğu köşesi yakınında

(bir geçiş noktası açmak üzere duvarın bu yerde yıkıldığı evvelce tespit edilmişti), di
ğeri de üstüne rastlayan geç dönem yapılarının daha az olduğu görülen doğu ke
siminde olmak üzere, iki sondaj çukuru açılmıştır.

Birinci çukurda, andezit duvarın üst kısmına rastlamaktan başka, buna yakın bir
noktada, kısmen korunabilmiş, daha sonraki bir dönemde inşa edildiği anlaşılan iki ya
şama mekanı -odalar- bulunmuştur.

- Birinci mekanın planı hemen hemen kare denebilecek biçimde olup zemini kil
den yapılmış küçük karolarla kaplıdır. Bitişiğinde, yaklaşık I.S. VI. yüzyıla tarihlendirile
bilecek tabanı taş kaplama, kısa bir avlu (?) vardır.

- Ikinci mekanın ise Geç Roma Dönemine ait, oldukça küçük, dar ve uzun oda
lardan (depolar?) bir küçük kompleksi oluşturduğu görülmektedir. Bu kısmın liman ma-
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hallinde bulunan, yine bu döneme ilişkin yapılar (şatonun ortasındaki zemin döşemesi,

tiyatro üzerine inşa edilen el sanatlarıyla ilgili tesis ve diğerleri) ile alakalı olduğu düşü

nülmektedir.
ikinci sondaj sayesinde duvarın uzun bir kesimi daha, Qç sıra taş dizisi yüksekli

ğinde gün ışığına çıkarılmıştır. Toplanan duvar malzemesi 1.0. LV. yüzyılın ikinci yarısı

olarak tarihlendirmeyi doğrulamıştır. Bu çukurda ele geçirilen malzeme arasında, kırmı

zı renkte izler taşıyan kilden bir mimari bezeme fragmanı ve yarı uzanmış pozisyonda
çıplak bir çocuğu temsil eden bir adet pişmiş toprak heykelcik bulunmaktadır.

Söz konusu çukurun, duvarın kalker taşından yapılmış iç yüzünü ortaya çıkarmak

ve 1986 yılında bulunan klasik duvarın olası devamını görmek amacıyla, kuzeydoğuya

doğru uzatılması sayesinde olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Nitekim, küçük bloklarla
örülrnüş duvarın ilerledikçe ilginç bir topografik öğeyi teşkil ettiği saptanmıştır.

Tiyatro alanı ile ilgili olarak, ikisi caveanın yan taraflarında ve birisi de sahne ya
pısına ait sektörde olmak üzere, üç adet çukur açılmıştır.

Basamakların doğusunda, geçen yıl analemma duvarının uç kısmının bulunduğu

yerde, duvar kalıntılarının üstüne bindirilmiş bir dizi yapıya rastlanmıştır. Bu yapılardan

biri de 1996 yılında tespit edilen Geç Roma Devri bir fırındır.

Basamakların batısında, muhtemelen Salaç'ın çalışmaları sırasındaki açmalar
dan dolayı biriken taşlar olduğu düşünülen yığın nedeniyle büyük zorlukla çalışılabilmiş

ve elde edilen sonuç da tam anlamıyla tatmin edici olmamıştır. Ele geçirilen malzeme,
hatırı sayılır oranda Geç Roma Döneminin mevcudiyetini kanıtlamakta olup basamak
ların bu kısmının el sanatları üretimine ilişkin yapıdan dolayı yıkıldığını göstermektedir.

Yapının sahne kesimindeki sondajı ise, olumlu sonuç vermiştir. Nitekim, ilgili tüm
alanın üstündeki tabakaların temizlenmesiyle, ilk skenenin batı kısmınının izini çizmek
mümkün olabilmiştir. Bu kısım, daha sonraki devreye ait olan, metal kenetlerle birbiri
ne bağlanan muntazam bloklarla inşa edilmiş Roma çağı prosceniumundan çok belir
gin biçimde ayırt edilmektedir. Söz konusu açmada, daha sonraki bir döneme ait bir du
varda, yeniden kullanma malzeme -dikdörtgen bir tuğla- üzerine Hellenistik çağ olarak
tarihlendirilebilecek, KYME isminin marka şeklinde basılı olduğu görülmüştür.

Şehir merkezindeki, daha önce 1925'te Çekoslovaklarca sondaj açılan ve
1984'te Türk ekibi tarafından bir kısmı kazılan "Saulen Haus" diye anılan revaklı alan
da çalışmalar yeniden başlamıştır. Bu çalışmalarda taştan yer döşemesi ve revak yakı

nında mermerden büyük bir blok levha bulunmuştur.

Kuzey tepesindeki tapmak alanmda sürdürülen çalışmalar, geçtiğimiz yıllara ait
kazıların yapıldığı geniş mahallin güneydoğu kesimini ilgilendirmiştir.

Yüzeydeki ince bir toprak tabakasının hemen altında, Ls. v. ve VI. yüzyıllara ta
rihlendirilebilecek, birbirine paralel ve blok taşlarla örülmüş, ancak iki sırası ayakta kal
mış kalın bir duvarile buna ait dolgu malzemesine rastlanmıştır. Yeniden kullanıldıkları

görülen, daha erken bir döneme ait söz konusu blok taşların oluşturduğu duvar, bu kı

sımda kavisli bir gidiş göstermektedir.
Duvarın iç ve dış yüzünü oluşturan blok taşların ortasında kalan emplekton kıs

mında dikdörtgen prizması biçimli küçük taş parçalarıyla örülrnüş, tapınağın klasik dö
nemine ait, bir duvara rastlanmıştır. Duvar doğuda, içinde sarnıç ve sarnıca teğet ge
çen su borusu hattının bulunduğu "B" odasını kapatmaktadır. Bu kesimde, adak malze
melerinin kullanıldıktan sonra atılmalarıyla doldurulduğu anlaşılan ve 1996 yılında ele
geçirilen çukurun temizlenmesi tamamlanmıştır. Atıklar sarrucın olduğu kadar, su kana
lının da ağzını kısmen kapatmaktaydı. "B" odasının kuzeydoğu köşesindeki atık çukuru,
evvelce kazılmış bulunan "A" odasında bulunanlara benzer eşya ve malzeme içermek
teydi. Çıkarılan malzeme arasında, çoğunlukla geniş çanakların orta kısımlarında yük
selen destekli tipteki kandillerle birlikte, çocuklu tanrıça figürlü pişmiş toprak heykelcik
ler bir kez daha tapınakta Hellenistik Dönemde görülen kourotrophos kültünün kutsan
dığını teyit etmektedirler. Kyme kentine ait bronz paralar ve Hellenistik Dönem pişmiş

toprak fragmanları yanında bulunan adak malzemesi arasında, üç parça halinde kırıl-
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mış çok güzel demir bir bıçak kayda değer niteliktedir. Bıçağın laboratuvarımızda der
halonarımı yapılmıştır.

1997 yılı kazılarıyla genişletilen güneydoğu kesiminde, taş döşeli zeminin bir
başka kısmı daha bulunmuştur. Söz konusu zeminin, "A" ve "B1' odalarının kuzey ke
siminde rastlanan taşlıktan, daha sert, dayanıklı ve bütün oldukları görülen taş blokları

ile döşendiği cihetle daha iyi korunduğu dikkati çekmektedir. Güneydoğu sektöründeki
taşlık döşemenin de, kalker levhalarla örtülü, kısmen parçalanmış ve bağlantıları kop
muş, muhtemelen yağmur sularını toplamak ve akıtmak üzere yapılmış bir kanal oldu
ğu görülmektedir.

izmir Müzesi arkeologları ile birlikte başkanlığımda yapılan bir deneme kazısı sı
rasında kentin güneyinde tespit edilen prehistorik mevcudiyetlerin kontrolüyle ilgili ça
lışma, gerekli iznin verilmemiş olması nedeniyle yapılamamıştır. Nitekim, söz konusu
çalışmadan aşağıda belirtilen sonuçlar çıkarılmıştır:

-"Cıaetonian" teknikle işlenmiş taş eşyalardan dolayı, Erken Paleolitik Evreye ait
olabilecek bir tabakanın mevcudiyeti,

-Tek renkli, kırmızı pişmiş toprak malzeme bulunan bir tabakada taşların mevcu
diyeti, kulübe kalıntılarına rastlanması ihtimalini akla getirmektedir.

- Neolitik ve Erken Tunç çağı yerleşimlerineait, Samos ve Khios adalarında gün
ışığına çıkarılan türde, ince boru biçiminde kulplu, yine tek renkli kırmızı pişmiş toprak
malzemeye rastlanan bir tabakanın mevcudiyeti çoğu kez, Samos ve Khios'taki söz ko
nusu buluntuların, ıtalya yarımadası topraklarında rastlanan Geç Eneolitik "facies"lerin
ilham kaynakları olduklarına işaret edildiğinden, Kyme'deki bu mevcudiyet özelllkle
önem kazanmaktadır.

Belirtildiği gibi, çok kısıtlı miktarda buluntunun incelenmesine ve sitin sadece kı

sa bir süre görülmesine dayanarak çizilen yukarıdaki çerçevenin, bir an evvel varsayım
olmaktan çıkarak, kesin verilerle kanıtlanmasını temenni ederiz.

Ayrıca, Kyme'de bulunan 24 adet pişmiş toprak ile Kyme ve Myrina civarında ele
geçirilen 3 adet kilden yapılmış eşantiyonunun petrografi ve jeokimya incelemesine
başlanmıştır. Pişmiş toprak fragmanları üzerinde, polarize ışınla mikroskopta, X ışınla

rıyla difrattometri sayesinde mineralojik incelemeyle kimyasal elementlerin çoğunlukla

ve iz olarak mevcudiyetini izlemek üzere ince kesitler alınmıştır. Şimdiye değin elde edi
len verilerin arkeometrik incelemesine devam edilecektir.

Restorasyon laboratuvarında, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, Türk üniversitele
rinden (ikisi Ankara'dan, birisi Izrnlr'den) gelen öğrenciler misafir edilmiş, taşınabilir

malzemelerin onarımı yapılmıştır.

Son olarak size memnuniyetle söylemek istiyorum, Kyme üzerine çalışmalarımı

z: içeren birinci cilt tamamlanmış bulunuyor, ayrıca asistanım Rosa Lanteri, Kyme Hel
lenistik amphoralarını içeren çalışmasını bitirmiştir, bu önemli çalışma en kısa sürede
yaynlanacaktır.Böylece şehrimizin, Hellenistik Çağda sahip olduğu ticari bağları, tanıt

mamıza imkan doğacaktır.
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Aiolis KYME'Si 1998 YILI KAZı VE iNCELEME
ÇALIŞMALARI

Sebastiana LAGONA *

1998 yılı kazı çalışmaları 25 Temmuz - 30 Eylül 1998 tarihine değin devam et
miştir. Aydın Müzesi'nden Sayın Mahir Atıcı, Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak bu yılki

çalışmalarda hazır bulunmuştur.

incelemeler aşağıda belirtilen kente ait alanlarda sürdürülmüştür.

a) Liman mahallesi b) Tiyatro c) Kentin merkezi
a) Liman mahallesinde, daha başka iç odalar ile bunlara geçiş noktaları tespit

edilmiş, Ortaçağ kalesi'nin güneyindeki kısmın kazılması tamamlanmıştır. Beş metre
den daha uzun olduğu görülen, ayırıcı niteliğe sahip bir duvar (ayırıcı duvar i) oldukça
ilgi çekici niteliktedir. Söz konusu duvar, doğuya doğru gidildikçe kademeli olarak ge
nişliğini artırmakta ve son aşamada eni 1.92 metreye ulaşmakta, dolayısıyla da, ya bir
kontrfor veya destek pilastrı görünümünü almaktadır (genişleme, duvara dayanan bir
üst sahanlığa tekabül edebilir).

Yüzey tabakada aynı cinsten olmayan malzemeye rastlanırken, kalenin yaşam

dönemi katmanında, yani bir alttaki tabakada çok bol miktarda üzeri parlak, sofrada kul
lanılan çanak parçaları bulunmuştur. Söz konusu parçalar arasında zengin figürlerin ve
oldukça yoğun şekilde bezemeli olanların yanı sıra başka, özellikle kapalı biçimli kap
lara ait kalıntılar ve Zeuksippos lA, IB, ve ıe tipi kupa ile tabaklara ait dikkat çekici bü
yük parçalar da vardır.

Yine bu alanda, sahil kenarında uzanan portik çizgisini izleyerek yapılan kazıda

söz konusu portik'in güneyinde bitim kısmında açılan iki çukur sayesinde, andezit blok
taşları ve sıvadan yapılmış duvar ile çift cepheli bir diğer duvar arasındaki ilişki anlaşıl

mıştır.

b) Tiyatro mahallinde, kısmen toprak yüzünde görülen çeşitli yapıların işlevini

tespit etmek üzere birden fazla çukur açılmış, öncelikle de yapının kuzeydoğu köşesi

yakınındaki bir sondaj sayesinde, birbirini izleyen üç kat zemin düzeyinin mevcudiyeti
saptanmıştır. Sonuncu zemin sınırında, Roma'nın Geç-Antik Dönemine ait el işleriyle il
gili olarak kullanılan bir havuz bulunmuştur.

Orkestranın batı sınırında, köşeleri düzgün yontulmuş dört adet blok taş ele ge
çirilmiştir. Söz konusu blokların, evvelce de gün ışığına çıkarılanlar gibi, kırlangıç kuyru
ğu kenetlerle birbirine tutturuldukları görüldüğünden, bunların sahnenin ilk yapımı sıra

sında sahne etrafını çeviren duvara ait oldukları kesinlik kazanmaktadır.

Yapının orta kesiminde açılan çukurlar sayeşinde, Hellenistik çağın başlarında

yapılan Kyme tiyatrosunun, Roma'nın Orta ve Geç Imparatorluk dönemleri olmak üze
re, iki ayrı dönemi de yaşadığının saptanması gibi, bazı önemli sonuçlar elde edilmiştir.

Özgün haliyle kayaya kazılmış olan caveanın ilk yapımında, bazıları orkestra ze
mini üzerinde düşmüş vaziyette bulunan kalker taşından oturma yerlerinin basit biçim
li profili olduğu görülmektedir.
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Roma Dönemi sırasında, ilk yapıları caveanın bilhassa alt tarafa rastlayan kısım

larından tekrar yararlanıldığı anaşılrruştrr. Imparatorluğun ilk devirlerine ilişkin, ortadaki
amblemiyle birlikte mermer zemin döşemesini çeviren, yaklaşık 4.50 m. eninde, yine
mermer bir pervazla kenarı bordürlü taşlık geniş bir şeridin bazı kısımları gün ışığına Çı

karılmıştır. Taşlık şeride bitişik parapet, çapı 30 metreden fazla olan orkestra (Efes'teki
ile kıyaslanabilecek) kısmını sınırlandırmaktadır. Parapet, diş tarafında kalker bloklar
dan kesilmiş bir yüz taşı ve alt kısmında silmeli bir etek ile günümüzde, maalesef, ko
runamamış mermer levhalarla kaplanmıştı.

Tiyatronun Roma Dönemindeki ikinci kullanımı, su eğle.ncelerinin gerçekleştiri

lebilmesini teminen orkestranın havuza dönüştürüldüğü Geç Imparatorluk Devresine
rastlamaktadır.Nitekim bu hususu teyiden, caveadan gelen ve orkestranın zemin düze
yinin altına inerek orkestrayı sınırlayan duvarın içine giren pişmiş topraktan yapılmış ka
lın boruya ait parçalar bulunmuştur. Ayrıca, önceki yıllarda ilk kazı çalışmalarında ele
geçirilen, orkestranın amblem motifinin ortasındaki kurşundan yapılmış bir boru da yu
karıdaki görüşü doğrulamaktadır.

Söz konusu alanda sürdürülen son yıl çalışmalarında, mask ve festonlarla beze
li diğer arşitrav blokları ile üzeri yazılı yeniden kullanılma bir mermer levha, orkestranın

zemin döşemesinde bulunmuştur. Geçtiğimiz yıllarda da rastlanan bu tür buluntular ya
pının antik dönemde bir onarım geçirdiğini göstermektedir.

Antik kentin orta alanında, "Sütunlu Ev" (Çekoslovak arkeoloji heyetinin 1925 yı

lında yaptığı kazı) diye tanımlanan kısmın yanında açılan yeni çukurlar ve 1979 yılında

Türk arkeologlarca yapılan kazı yakınında olmak üzere başlıca iki noktada çalışılmıştır.

ilk açma. "Sütunlu Ev" denen kısmın, bir çeşit sütunlu yolu meydana getirecek şe
kilde, yaklaşık LS. İV. yüzyıla tarihlenebilecek, iki yanı muntazam aralıklarla diziimiş ye
niden kullanılan oluksuz sütun parçalarıyla sınırlanmış, zemini taş döşeli geniş bir cad
deden başka bir şeyolmadığı artık kesin bir şekilde kanıtlanmıştır. Eşit mesafelerle yer
leştirilmiş sütunlar arasında kalan boşluklar işlevsellikleri halen kesin şekilde belirlene
meyen uzamlara açılmaktaydı (gıda malzemesi satan küçük dükkanlar akla gelmekte
dir).

Olasılıkla bazı önemli yapılarla baölantıl: olduğu düşünülen yol, güneyde bir çık

maz sokak halini alacak şekilde örülen bir duvarla, daha eski bir döneme ait, zemini taş
döşeli diğer bir yoldan ayrılmaktadır. Belirtilen daha eski yol doğu-batı yönünde ilerle
mekte olup, kısa bir bölümü de, 1974 yılında Türk heyeti ile surdürülen ortak kazı çalış

maları sırasında, Türk heyeti başkanlığını yapan Sayın Vedat Idil tarafından gün ışığına

çıkarılmıştır. Nitekim Türk arkealoğu bu yolu, güney sınırında görünen bir sütun nede
niyle portikin ancak bir kısmıyla birlikte tespit etmişti. Söz konusu sütunun, düşmüş po
zisyonda yakınında bulunan gövdesine ait bir parçanın ilavesiyle 1998 yılı çalışmaları

sırasında anastylosis işlemi tamamlanmıştır. Sütun, doğu-batı yönünde ilerleyen yolun
güney kesiminden kaynaklanan, bir başka yapıya (çeşme?) ait olduğu izlenimini ver
mektedir.

iki tepe arasında kalan "eyer" kısmında, 1995 yılında tespit edilen küçük ter
manın kazısına devam edilmiştir. Kazı batıya doğru genişletilerek bu kısımda 1979 yı

lında açılan Türk kazı çukuru ile bağlantısı tamamlanmıştır. Nitekim bu sayede, tarafı

mızca bulunan yapının kuzey duvarı ile Çekoslovakların bulduğu yolun sınırındaki Türk
açmasında ele geçirilen duvar yapısı arasındaki yakın ilişkiyi tespit etmek mümkün ol
muştur.

Küçük bir hamam olduğu anlaşılan yapının kuzey duvarı da bulunmuştur. Söz
konusu duvar, yapının kuzeydoğu köşesi yakınlarında devam etmekte ve kuzey-güney
duvarı kuzeydoğu köşesi yakınında içi levha taşla astarlanmış bir küçük havuz ile bir
leşmektedir. Oda 5 (calidarium) suspensurae ve bol miktarda pişmiş toprak malzeme
den yapılmış karakteristik şekildeki (muhtemelen yapının dış duvarları arasında bırakı

lan boşluk için kullanılan) bir ucu yassı palet gibi, diğer ucu dairesel biçimde yapılmış

boru tipi öğeler bulunmuştur.
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Ayrıca, oda 4 zemininde bulunan ve üzerinde dikdörtgen mühür baskılı bir piş

miş toprak boru oldukça ilginç niteliktedir. Ne yazık ki, kırık olan mühürde sadece "N
YMO" okunabilmektedir.

Bulunan malzemeler, yapının Ls. II\. yüzyıla tarihlendirilebileceğine kesinlik ka
zandırmıştır. Söz konusu malzemeler arasında, \.S. 267'den öncesine tarihlendirilebile
cek bir Cos anforu parçası ile mühürlenmiş "microasiatica" parçaları bulunmuştur..Ni
tekim, yapının yıkılma malzemesini örten tabakada Claudius Goticus'a ait bir sikke (\.S.
270) ele geçirilmiştir.

Kazılan bu kısmın batı sınırında, 1980 yılında yapılan Türk kazısı yakınındaki top
rağın yerinden atılması sırasında, dikdörtgen prizması biçirnli (yükseklik: 0,58 m.; geniş
lik: 0,53 m.; kalınlık: 0,28 m.) beyaz bir mermer blok bulunmuştur. Mermer blokun iki
ucu kırılmış olup bir yüzünde 12 satırlık kısmı korunmuş bir yazıt ile agoraya atıfta bu
lunulmaktadır.

Onarım çalışmalarından olan ve kazılarda ele geçirilen parçalara her zaman uy
gulanan normal işlemlerden başka, bu kez kentin orta alanında yoğun şekilde çalışıl

mıştır.

a) "Sütunlu Ev" denilen kısımda, 1925 Çekoslovak kazılarından sonra yerde ka
lan sütun parçalarının kaldırılarak yerlerine-yerleri belirli olduğu takdirde-konmaları

sağlanmıştır. Sütunun üzerine konulduğu duvar temizlendiğinde, bu noktada cephesi
sütun bezemeli bir anıtın mevcut olabileceği akla gelmiştir.

b) "Sütunlu Ev"in güneyinde 1984 yılında bulunan, zemin döşemesinin sınırında

ki bir sütunun yeni açılan çukurda üst kısmı da ele geçirildiğinden anastylosisi yapıl
mıştır.

Ayrıca, Aliağa'da inşa edilmekte olan müze-depo-onarım laboratuvarı-kazıevi iş

levierinin tümünü bünyesinde toplayan binanın yapımına devam edilmiştir. Yapının ilk
bölümünü oluşturan depo-onarım laboratuvarı yıl içinde tamamıanmıştır.
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Resim 1 : Sahil kenarında uzanan portik1en bir ayrıntı

Resim 2 : Sahil kenarında uzanan portik1en bir ayrıntı
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Resim 3 : Mimari terra-cotta

Resim 4 : "KYMS " yazılı tuğla
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Resim 5 : Tiyatro

Resim 6 : Tiyatro
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Resim 7 : Şehir merkezindeki restorasyon çalışmaları

Resim 8 : Şehir merkezindeki restorasyon çalışmaları
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METROPOLis 1998 YILI KAZı RAPORU

Recep MERiç*
AkmERSOY

ŞehnazMERiç
Gökhan TOPANTAŞ

Aygün EK!.N
A/iOZ

Ali ALTlNER

1. KAZ/LAR
TiYATRO
Kazılar, tiyatro sahne binasının güney kısmındaki B'-1, B'-2, B'1, B'2, B'3 ve B'4

plankarelerinde sürdürülmüştür. Yapılan çalışmalar alanın dolgu ve döküntü topraktan
temizlenmesi şeklinde olmuştur. Kazılar sonucu sahne binasının arka duvarına ilişkin

hiçbir yeni buluntuya rastlanmamıştır.

YAMAÇEVLER
Tiyatronun hemen doğusunda bulunan yamaç evlerde (Resim: 1) kazı çalışma

ları F8, F9, F10, A11, B11, C11, D11, E11, A12/2, B12/2, C12/2, D12/2 ve E12/2 kare
lerinde sürdürülmüştür.

F8 karesi içinde, tiyatronun ana/emma duvarına 3 m. mesafede dirsek yaparak
burada kesintiye uğrayan bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Duvarın kesildiği yerde ana/em
ma duvarının devamı olarak nitelendirilebilecek yüzeyi traşıanarak düzleştirilmiş ana
kaya, harçlı duvarı sınırlandırmaktadır.

F9 karesinde kuzeye doğru uzanan düzensiz taş duvar, kuzeydoğu doğrultusun

da kesen başka bir duvar F10 karesindeki kazıda tespit edilmiştir. Söz konusu duvar
şekilsiz devşirme taşlardan oluşmaktadır. Bu ve diğer açılan duvarların Bizans Döne-

Prof. Dr. Recep MERiç, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Anabilim Dalı, 35230 Alsancak,
izmirfTÜRKjVE
Dr. Akın ERSOV, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Anabilim Dalı, 35230 Alsancak,
izmirfTÜRKiVE
Şehnaz Meriç, Aygün Ekin, Gökhan Topantaş, Ali Altıner, Ali Öz, Metropolis projesi sürekli proje elemanları.

T.C. Kültür Bakanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi adına yürütülen Metropolis kazısı, Philip Morris-Sabancr A.ş.'nin

(Phil-SA) sponsorluğunda sürdürülmektedir. Ayrıca Torbalı Belediyesi, Phil-SA ve Meseder (Metropolis Sevenler Der
neği) kazımıza önemli katkı sağlamaktadır. Bütün bu kurum ve kuruluşlara teşekkürü bir borç biliriz.
1998 yılı Bakanlık temsilcileri olarak Trabzon Arkeoloji Müzesi'nden Nilgün Vılmazer ve izmir Arkeoloji Müzesi'nden
Kadri Sayılgan görev yapmışlardır. Kendilerine teşekkür ederiz. Kazımızı ziyaret eden Tulane Üniversitesi'nden Prof.
Dr. Kenneth W. Harl sikkelerin tanımında, Köln Üniversitesi'nden Prof. Dr. Helmut Engelmann ise yazıtların okunma
sında yardımcı olmuşlardır.

Bu yılki çalışmalara katılanlar: Dr. Akın Ersoy (Dokuz Eylül Üniversitesi), Metropolis projesi sürekli eiemanları Arkeolog
Şehnaz Meriç, Gökhan Topantaş, Aygün Ekin, Ali Altıner, Mimar Ali Öz; kazı ekibi: Arkeolog Serap Özdöl, Burçak De
likan, Pınar Özler, Ünal inal; arkeoloji öğrencileri Burcu Tin. Serkan İlkan, Onur Gülbay; Restoratör Tülay Sülçüoğlu,

Senem Uyanık; restorasyon öğrencileri Gönenç Çapkan, Esin Evrim Dönmez, Selim Alper. Bütün kazı üyelerine öz
verili çalışmalarından dolayı şükran/arımızı sunmak isteriz.
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minde Roma Dönemi duvarları üzerine inşa edildiği anlaşılmaktadır. F10 karesi taba
nında Hellenistik Dönem seramiği diğer karelere oranla daha fazla ele geçirilmiştir.

AKROPOL
Bu yıl akropoldeki kazılar G2 karesi içinde yürütülmüştür (Resim: 2). Burada ak

rapolün batı kapısı önünde sonlanan şist plaka taşlarla yapılmış üst kotu -0.45 m. olan
iyi korunmuş bir döşeme açılmıştır. Döşemenin üzerinde doğu tarafında ve oval girinti
nin hemen önünde 50 cm. çapında bir oyuk tespit edilmiştir. Döşemeyi kuzey ve güney
yönünde sınırlandıran ve sura dik olarak uzanan iki duvar (98-A, 98-B) bulunmaktadır.

Batı kapısı koridorunda yekpare bir mermer eşik taşı ortaya çıkarılmıştır. Bu eşik taşının

sol kenarı üzerinde kapının ahşap dikmesinin oturduğu bir oyuk yer almaktadır. Söz ko
nusu eşik taşının üzerinde olasılıkla tahtadan yapılmış tek kanatlı kapının kapalı durum
dayken dayandığı düz işlenmiş bir kısım bulunmaktadır. Bu kapının Bizans Döneminde
devşirme büyük bloklar konarak iptal edildiği anlaşılmaktadır. G2 karesi 4. dörtlükte te
mel seviyesinde korunmuş sura dik iki duvar parçası ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu bu
duvarlar arasındaki sur duvarında kısmen korunmuş sıva mevcuttur. Kireç harçlı bu sı

va yapılmadan önce bosajlı sur taşlarının girintili çıkıntılı yüzeyleri seramik ve tuğla kı

rıklarıyla doldurularak düzgün hale getirilerek Erken Roma Imparatorluk Döneminde
sur duvarına bitişik bir mekanın inşa edildiği anlaşılmaktadır.

GYMNASiUM
Metropolis gymnasium-hamam sektöründeki çalışmalar 6, 7, 12, 13, 21, 22, 31,

32, XiV, XV, XVi No.lu plankarelerde gerçekleştirilmiştir. Gymnasiuma ait XIV, XV ve
XVi No.lu plankarelerde ortaya çıkarılan rnekanlara. kuzeyden güneye doğru GymA,
GymB ve GymC isimleri verilmiştir. GymA mekanı önünde 1997 yılında ortaya çıkarılan

yazıtta triclinium yapılarından bahsedilmektedir. GymA mekanının yan ve arka yüzlerin
de bulunan üçü aslan ayaklı, biri düz blok şeklindeki klineler, bu yapıların bir tric/inium
yapısı olduğunu kanıtlamaktadır (Resim: 3).

GymA mekanı içinde -11.20 m. seviyesinde, bel ve bacak kısmı korunmuş bir
mermer heykel parçası (HM 98-92) bulunmuştur. GymB mekanı içinde ise -11.10 m. se
viyesinde Geç Hellenistik mermer kadın heykeli (HM 98-113) ve bir adet mermer kol
parçası (HM 98-114) ele geçmiştir.

GymC mekanındaki çalışmalarda bol miktarda seramik, cam, kurşun parçaları Çı

karılması bu mekanın işlevini kaybettikten sonra bir atölyenin atık malzemelerinin ko
nulduğu yer olabileceğini düşündürmektedir. GymC mekanının önünde devrik bulunan
kapı kemeri söve taşının altında, -11.55 m. seviyesinde bir sikke (HM 98-171) bulun
muştur.

12 No.lu plankarede kaldırılan HM 98-B Bizans Dönemi duvarı altında -11.44 m.
seviyesinde bulunan yazıt (HM 98-79) temizlenmiştir. Prof. Dr. Helmut Engelmann bu
yazıtın Imparator Augustus'a ithaf edilmiş bir şeref yazıtı olduğunu ifade etmektedir. Ay
rıca 13 No.lu plankarede, -11.08 m. seviyesinde bulunan arşitrav bloku (HM 98-70),
1997 yılında ele geçmiş bir diğer arşitrav bloku ile ve 1997-1998 yıllarında ortaya çıka

rılmış korniş blokları ile beraber vinç aracılığıyla düzenli bir hale getirilmiştir.

HAMAM
21, 22, 31 ve 32 No.lu plankarelerde ca/dariumun doğu kısmı kazılmış, bulunan

bol miktarda mermer kaplama parçaları numaralandırılıp daha sonra yapılacak resto
rasyon çalışmaları için depolanmıştır. Mermer kaplamalı zeminin korunmadığı yerlerde
taban altına inilerek pişmiş toprak taşıyıcı ayaklar ortaya çıkarılmıştır (Resim: 4). Ca/da
riumun kuzeyinde ateşlik kısımları ortaya çıkarılmıştır. Bu odaların kazılması sırasında 5
No.lu plankare içinde, -7.67 m. seviyesinde Germanicus'a ait olan bir adet mermer er
kek başı (HM 98-178) bulunmuştur.
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XViii, XiX, 8 ve 9 No.lu plankareler içinde yer alan tepidariumda geçen yıl bırakı

lan düşük vaziyetteki tuğlalar kaldırılarak orijinal zemine ulaşılmıştır. Bu alanda temizlik
çalışmaları yapılarak zeminde sadece sıkıştırılmış toprak izleri tespit edilebilmiştir. Alanın

doğusunda devriimiş olarak bulunan sütun civarında bazı yanık izleri gözlenmektedir.
Hamam altındaki bir terasta içinde düşmüş vaziyette mimari parçalar bulunan bir

mekan ortaya çıkarılmıştır (Resim: 5).

STOA-AKROPOL YOKUŞU

Stoa sektöründe kazı çalışmaları LL, L, A3, A4, A5, A6, Xiii No.lu plankarelerini
kapsayan, akropole yükselen yokuşta sürdürülmüştür. Stoa güney duvarının hemen
önünde yapılan çalışmalarda 1OO'e yakın taş blok ortaya çıkarılmış (Resim: 6), herbiri
ne ayrı bir numara verilerek çizimleri yapılmış ve fotoğrafları çekildikten sonra vinç ara
cılığı ile kaldırılmıştır. Büyük bir bölümünün stoanın güney duvarına ait olması gereken
bu bloklar, daha sonraki dönemlerde yapılacak restorasyon çalışmaları için tiyatronun
kuzeydoğusundaki boş alana taşınmıştır. Ayrıca stoanın güney duvarındaki yerleri tes
pit edilen bazı bloklar vinç aracılığıyla özgün yerlerine yerleştirilmiştir. Akropol yokuşu

nun altında taş kemer veya büyük taş bloklarla kapatılarak yapılmış kanalortaya çıka

rılmıştır.

BOULEUTER/ON
Stoanın güney yan duvarı boyunca yukarıya tırmanan "akropol yokuşu" diye ad

landırdığımız yolun kazısı sırasında, alt bölümleri çok iyi korunmuş bir bou/euterion or
taya çıkarılmıştır (Resim: 7). Ortasından geçen Geç Bizans Dönemi duvarının altında

kalan bou/euterion kare planlıdır. Dış duvarları bosajlı bloklardan yapılmıştır. Dairesel
oturma sıraları ovaya bakan yamaca yerleştirilmiştir. şimdiye kadar 7 adet oturma sıra

sı bulunmuştur. Yapıya stoa ile bou/euterion arasındaki sokağa bakan iki adet kemerli
kapıdan girilmekteydi. Bu sokak cephesi Oor düzenindeydi. Çift yüzlü Oor sütunları,

metop triglif frizi ve üçgen alınlık taşıyordu. Orta bölümde Oor sütunlarının arası boş bı

rakılarak elde edilen pencerelerden ışık geliyordu. Daireseloturma sıralarının arasında

ki merdivenlerin yanı sıra, girişe göre yanlardaki dış duvarlar boyunca yükselen iki mer
divenle üst platforma çıkılıyordu. Orkestrada dikdörtgen biçimli bir sunak ile iki de muh
temelen Augustus Dönemine ait yuvarlak sunak bulunmuştur. Böylece iki yapı ya da
kullanım evresi söz konusudur.

Taban üzerinde çok sayıda tuğla, kiremit ve değişik boylarda metal çiviler bulun
muştur. Bu verilere göre bou/euterionun bazı bölümlerinin muhtemelen Erken Roma
Döneminde tadilat sırasında tuğlalarla örüldüğü, çok sayıdaki çivi ve kiremit parçaların

dan ise binanın kiremitli ahşap bir çatıyla örtülü olduğu anlaşılıyor. Kazı sırasında çok
sayıda heykel bulunmuştur. Düşmüş Hellenistik sunağa bitişik olarak ele geçen klasik
stildeki kadın başı (ST 98-192) çok güzel bir işçilik gösterir (Resim: 8). Orkestra zemi
ninin üstünde ise Hellenistik Döneme ait giyimli kadın heykeli (ST 98-175) (Resim: 9)
ve zırhlı bir torso (ST 98-189) bulunmuştur. Bunun yanı sıra kent meclisi üyelerine ait
olabilecek çok sayıda heykel (ST 98-200, 201) genellikle Bizans sur duvarında spolien
malzeme olarak bulunmuştur (Resim: 10).

Sonuç olarak Metropolis bou/euterionu, stoa ile birltkte büyük bir yapı proqrarnınjn

parçası olarak muhtemelen Bergama Krallığı zamanında, MO.3. yüzyılın sonu veya MO.
2. yüzyılda yapılmış, üstü kapalı, içi ise çok sayıda heykelle süslü bir kamu binası idi.

ARAPLITEPE BizANS KiLiSESi
Araplıtepe Bizans kilisesinde, Prof. Dr. Christine M. Thomas tarafından 06 kare

si içinde 2x2 metrelik bir sondaj yapılmış ve yapısal strüktürle ilgili önemli ipuçları elde
edilmiştir. Doğuya bakan apsisin güneydeki iç köşesi ve taban döşemesi saptanmıştır.

Ayrıca kazılarda ortaya çıkarılan boyalı sıva parçaları ile iç mekan süslemeleri hakkın
da bilgi edinilmiştir. Kilise sınırları içinde yüzeyde, bir de eşik taşı bulunmuştur.
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2. RESTORASYON VE KONSERVASYON ÇALIŞMALARI

Bizans surunun yıkılmış olan kuzey kulesinin güneydoğu ve güney kulesinin gü
neybatı köşelerinin daha fazla tahribini engellemek için aslına uygun malzeme ile res
tore işlemi gerçekleştirilmiştir (Resim: 11).

Hamam ve gymnasium kazı alanlarının genişlemesi sonucu, ziyaretçiler için uy
gun sirkülasyon güzergahl ve çevre düzenlemesi gereği duyulmuştur. Bu amaçla yapı

lan düzenleme sonucu, güzergah, gymnasiumdan başlayıp hamam ve stoa yolunu izle
yerek bou!euteriona ulaşmaktadır. Güzerqahrn bir kısmını oluşturan hamamın ca!darium
bölümündeki hypocaustum ısıtma sistemine ait parçaların zarar görmemesi için geçici
ahşap gezinti yolları yapıımıştır. Bu ahşap yollar hypocaustum tabanından 1 m. yüksek
likte ve 1.5 m. genişlikte olup, hamamın özgün malzemesi üzerine yük getirmeden sir
külasyonu sağlamaktadır. Ayrıca tepidariuma ait sütun, sütun başlığı, arşitrav gibi mima
ri bloklar geçici olarak özgün durumuna uygun olarak düzenlenmiştir (Resim: 12).

Bou!euteriondan gelen zırhlı heykel ve senatör heykelleri ve sunakların bulunan
parçaları araldit ile yapıştırılmıştır.

Yamaç evlerde 1997 yılında ortaya çıkarılan Dionysos mozaiği ve bu mekanın

duvarlarındaki treskierin mekanik temizliğine başlanmıştır.

3. GEZi
Kültür Bakanı Sayın istemihan Talay ve işadamı Sayın Sakıp Sabancı basın men

suplarıyla birlikte 5 Eylül 1998 tarihinde Metropolis'i ziyaret ederek incelemeler yapmış
lardır (Resim: 13).

Ayrıca Efes'te düzenlenen XXi. Uluslararası Roma Seramiği (RCRF) Kongresi
kapsamında bütün kongre üyeleri Metropolis'e bir gezi yapmışlardır. Kazımızda bulu
nan Roma Dönemi seramiği kendilerine tanıtılmış ve fikir alışverişinde bulunulmuştur.
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Çizim 1: Metropolis kent planı

1- Akropol, 2- Tiyatro, 3- Bizans kilisesi, 4- Hellenistik stoa, 5- Geç Bizans kalesi,
6- Bouleuterion, 7- Hamam-gymnasion, 8- Yamaç evler
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Resim 1: Tiyatronun kuzeydo
ğusundaki yamaç ev
ler

Resim 2: Akropol, sur duvarı

kenarındaki kapı dö
şemesi ve Roma-Bi
zans evleri duvar ka
lıntıları
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Resim 3: Gymnasium A meka
nı, triclinium



Resim 4: Hamam, caldariumdaki taşıyıcı ayaklar

Resim 5: Hamam, büyük salon içindeki düşmüş mimari parçalar
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Resim 6: Akropole çıkan yokuşa düşmüş, stoa
nın teras duvarı blokları

Resim 7: 8ouleuterion

Resim 8: Kadın başı (ST 98-192)
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Resim 9: Giyimli kadın heykeli
(ST98-175)

Resim 10: Meclis üyesi (ST98
200)

Resim 11: Bizans Dönemine
ait kuzey kulenin
restorasyonu
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Resim 12: Hamam, restorasyon çalışmaları, sütunun ayağa kaldırılması

Resim 13: Kültür Bakanı Sayın istemihan Talay ve Sakıp Sabancı'nın ziyareti
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1998 EXCAVATIONS AND RESEARCH AT ELAIUSSA
SEBASTE

Eugenia Equini SCHNEIOER*

In 1998 the fourth archaeological mission at Elaiussa Sebaste was carried outt.
Most of the targets set for the fourth campaign were met. These included the continu
ation on a large scale of the excavations in the public quarter and the continuation of
the geological surveys, in addition to commencement of the work of consolidation and
restorations of various buildings.

1998 campaign saw the completion of the mapping, necessary for the develop
ment of a complete plan of the urban lay-out, of all the new architectural findings and
direct surveys were conducted on all the monuments investigated (theatre, agora com
plex, the basilica on the island).

THE THEATRE (Figs.1, 2)
Our activity was concentrated on the theatre, the entire cavea of which had

been completely uncovered in the previous campaigns. The 1998 activity concerned
the area of the orchestra, with the complete identification of the plan and structure of
the building, part of the west parodos, a smail sector of the east parodos, the stage
complex and the western area of the reservoir flanking the south side of the hill.

In the orchestra, we began the removal of the earth over a surface area of 800
square metres, to a depth of one metre, and with the mechanical removal of collapsed
architectural material belonging to the stage decoration. We thus revealed the entire
floor-Ievel of the orchestra and the pulpitum and stage walls (Fig. 3).

The floor of the orchestra appears to have been almost totally removed, with the
exception of some fragments of the pavonazzetto slabs, but the imprints can stili be seen
of the laying of the slabs in the opus coementicium mortar. Three significant phases have
been identified in the area of the orchestra: in direct contact with the mortar of the floor
there was a uniform layer characterized by Vlth-Vllth century Byzantine coins. The layer
immediately above was distinguished by the presence of architectural items (column
shafts, capitals, fragments of coffered ceiling) and fragments of seats (Figs. 4, 5).

The last, sporadic frequentation to be identified in the orchestra should be
placed in the Medieval period as the few finds made, consisting of a coin and some

Prof.Dr. Eugenia Equini SCHNEIDER, Dipartimento di Scienze Storiche, Archeologiche e Antropologiche
delliAntichita, Universita di Roma "La Sapienza" -Piazzale A. Moro, 5- 00185 Roma/ıTALYA

As in the previous years, the investigations of the last campaign were undertaken thanks to funds obtained from the
University of Rome "La Sapienza", from the Italian Ministry of Foreign Alfairs, from the National Research Council and
thanks to grants from Fiat International S.P.A. and from Vehbi Koç Foundation. Our usual team was joined by Prof.
F.Burragato of the Earth Sciences Department of "La Sapienza" for the study of the building materials and, parti cu
larly, for the analysis of mortars and plasters.
The government representative was the archaeoiogist Melek Yıldızturan, to whom we are grateful for her precious
collaboration and assistence.
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fragments of pottery which may be dated between the Xlth and the Xllth century, seem
to indicate.

The wall of the pu/pitum, built with a double facing of irregular smail blocks, had
been entirely stripped of the original marble covering which decorated the front facing
the orctıestre:

Investigation of the area south of the pu/pitum revealed a complex situation,
owing to a whole series of readaptations taking place at different stages in time. Apart
from the presence of modern agricultural ditches for the drainage of the leman
orchards and of other agricultural activities post-dating the ancient period, a good part
of the south sectar contained piles of architectural items (including fragments of reliefs,
one depicting a goat's hoof, which may conceivably be part of the picture of a satyr)
certainly belonging to the theatre decoration. The removal of all the recent layers,
revealed the presence of a large cavity behind the pu/pitum wall, which may be iden
tified with the hyposeaenium. Its filling in - essentially smail and regular stone blocks
originating from the destruction of walls and fragments of opus signinum and architec
tural decoration - may be dated to a chronological period going presumably from the
second half of the IlIrd century to the end of the IVth or the beginning of the Vth cen
tury AD, due to the presence of coins of Sabinia Tranquillina, Salonina and Diocletian,
Late Roman 1 amphorae etc.

The emptying of this area brought to Iight a series of column shafts, same
propped up against the proseenium wall, others lined up behind these towards the
back of the stage. The function of these items remains uncertain, since the shafts are
composed of sections of different sizes placed directıyon top of each other, with no piv
ats, which makes it doubtful that they could have served to support the proseenium;
they may be ascribed with greater probability to subsequent readaptations (Fig. 6 ).

In this area, it was possible to investigate same layers cut out of the foundation
of the wall of the pıilpitum. These layers, the oldest found so far, may be placed,
chronologically, in the third quarter of the Ilnd century, as established by two coins of
Marcus Aurelius and Lucius Verus, and various other fragments of pottery, datable
from 100-150 AD and after.

The area around the west parodos was alsa substantially alterated by the vari
ous phases of re-use of the building . The flight of four steps leading to the orehestra,
backing onto the wall of the ana/emma to the north, certainly belong to the theatre.

In the phase of reuse, the whole area was covered with alayer of uniform fiIIing
in which completely obliterated the structures belonging to the theatre. It is possible,
on the basis of the ceramic and numismatic findings, to date this phase to the Late
Roman period (probably contemporary with the fiIIing- in of the hyposeaenium) .

In a stili later phase, a north-south wall, built of irregular stones mixed with
earth, interrupted the path of the parodos. An analogous situation was discovered for
the east parodos, but the exeavation was severely limited by the existence here of a
piece of private property.

Indeed, in the same way as for the opposite parodos, access to the orehestra is
narrowed and finally cut off by re-used blocks, which include the upper half of a stat
ue-base inscribed with a fragmentary dedication to the Emperor Hadrian.

During the campaign, the emptying out of the western area of the reservoir alang
side the south part of the stage area, begun in 1997, was finally completed (Fig. 7). The
ceramic material appear to be homogeneous and show that the filling-in may be dated
to the Vth century, a hypothesis which seems to be confirmed by the finding, in one of
the upper layers, of a smail hoard of over 1,000 coins, which may be dated between
the end of the IVth and the beginning of the Vth century (Fig. 8).

2 The only things remaining in situ are some of the lead hooks which served to hold the slabs in place.
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The data emerging from the fourth campaign of excavations thus reveal a situa
tion which is fairly complex and stili far from being perfectly clarified. Nevertheless,
same conclusions can stili be drawn regarding the hill's phases of occupation:

1. Prior to the construction of the theatre, the hill was occupied by a channel
which may be identified as a stretch of the urban aqueduct, by baths with a mosaic
floared area , brought to light in 1997, which may be dated around the ıst century AD,
and by a reservoir alongside the southern side of the slope.

2. The construction of the theatre in the IInd century saw the terracing of at least
the western seeter of the hill, the modification of the course of the aqueduct in order to
adapt to the shape of the eavea, and the complete demolition of the earlier complex of
baths.

3. The various fillings-in ( area behind the pufpitum, area of west parodos, west
ern area of reservoir)may all be dated between the end of the IVth and the first half of
the Vth centuryand date back to phases subsequent to the abandonment of the the
atre, as do the reutilization and transformatian of parts of the building, such as the con
struction of the series of smail rooms in the summa eavea opening onto the north, in
the directian of the top of the hill, as described in last year's report.

According to a restoratian project concerning the primary restoratian activities,
work to consolidate the monument was begun3 on the upper part of the cavea, which
was in a bad state of preservation, so as to avoid any further deterioration of the tiers.

AGORA AND BYZANTlNE COMPLEX (Figs. 9, 10)
In the area to the south-west of the theatre, identified as the commercial Roman

agora and occupied in the Byzantine age by a large complex, we completed the elim
inatian of three modern terraces occupying the entire length of the northern seeter of
the monument which had prevented us from completing the mapping out of its plan.
We were thus able to uncover a remarkable collapse of the north perimeter wall of the
Roman agora. The collapse affects the upper rows of the wali: the last one with its
moulding and the rows immediately below. The blocks themselves fell on top of col
lapsed architectural items (column shafts, bases and capitals), conceivably belonging
to the elevated parts of the Christian basilica, and the position in which they fell sug
gests a simultaneous collapse due to an earthquake.

The architectural fragments are in direct contact with the basilica's apus seetife
floors, which demonstrates that the collapse of the structure took place when the com
plex was stili at least partially in use. A terminus post quem may be provided by coins
of the Emperor Heraclius (from the years 613-614 AD) found during the 1997 campaign
within the collapsed material from the roof of the east apse.

The exeavation has therefore completely uncovered the Byzantine complex
belonging to the area's last phase of occupation, confirming the data obtained until
now. This was an imposing church with three naves and apses at either end.

Indeed, the 1998 excavation brought completely to light the entire structure of
the east apse, of which the south part had been revealed in the previous campaign
(Fig. 11). On the inside wall were found a total of seven column bases of different
types, which had certainly been re-used. Along the entire length of the inner wall ran
the presbyterial bench originally covered with slabs of marble and limestane of differ
ent sizes: the bench was interrupted, at the centre of the apse, to accommodate the
synthronon. The apse floor alsa shows well-preserved areas of opus seetife; the cavi
ty for the altar, of which numerous marble fragments have come to light, was discov
ered near the synthronon . A mass of glass tesserae suggest that the semidome of the
apse was originally adorned with a mosaic.

The east apse is joined to the central nave by three flights of two steps each.

3 In collaboration with the company Pekerler of istanbuL.
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The extension of investigations along the east side of the area made it possible
to identify a long segment of perimeter wall belonging to the Roman complex, built, like
the others, in large, squared-off limestone blocks.

Finally, the investigation in the area immediately to the north of the apse uncov
ered a room completely paved in opus sectile with a cross-shaped baptismal font (Fig.
12).

As one of the first operations of consolidation undertaken on the big western
wall of the complex, the sector immediately behind the west apse was completely
cleaned; here a smail burial complex was found, consisting of two graves flanked and
covered with marble slabs. The exeavation of one of the two tombs, which were initial
Iy completely sealed by blocks (one of them stili preserving the bronze rings for their
raising), brought to light a fine Greek inscription and revealed the presence of at least
twelve burials, one on top of the other, oriented towards east. The inscription, a beau
tiful epigram which may be dated, on the basis of its palaeographic characters,
between the end of the Vth centuryand the middle of the Vlth century AD, commemo
rates Antonia, who had a short life and died in childbirth (Fig.13). This presumably
refers to the first burial in the tomb.

The funerary findings consisted in two fibu/ae, in a bronze bracelet and in a very
large number of gold threads, conceivably belonging to a dress (Figs.14, 15).

Besides the graves already identified in the central and south naves of the basil
ica in the previous campaigns, the presence of other tombs was also established at
other points in the west sector.

As we have said, an operation of consolidation was carried out on the big west
wall, with the raising of scaffolding on both sides of the structure : we went ahead with
the repositioning of some of the large, square blocks belonging to the lower part of the
wall and with the restoration of the upper wall-work in smail blocks, especially on the
north side. In addition, iron and wooden supports were employed in order to increase
the stability of the architraves of the gates opening up the wall. .

The west perimeter wall, less well preserved in elevation, was also the object of
an operation of consolidation, with the removal and repositioning of the blocks, pinned
together by metal hooks.

Restoration were also undertaken on the stretch of aqueduct running around the
north-east area of the agora: here scaffolding was also braces were applied to one of
the two piers, the ashlars of which were precarious. We thence proceeded with the
completion of the first part of the arch with the repositioning and pinning down of three
ashlars and with the consolidation of the wall-work. The restoration will be completed
during the course of the next 1999 campaign.

BASILlCA ON THE ISLAND
In 1998 restoration was completed to preserve the floor of the naves and the

perimeter walls of the basilica on the island. This was undertaken with the almost
exclusive use of ancient material recovered during the course of the exeavation.

GEOLOGICAL SURVEY
The main purpose of 1998 geophysical survey was to identify the buried

archaeological structures-. The studied areas were the following:
a) in the northern harbour of Elaiussa, wharf of the ships, to the west of the basil

ica on the island, was detected a wide positive anomaly having parallel direction to the
wharf, due to the brick rnasonry thrown in the harbour basin.

4 For the magnetometric praspecting a magnetometer was utilised having differential configuration able to measure the
magnetic gradient variations due to the presence of bodies situated at smail depth having a different magnetic sus
ceptibility in comparison with the surraunding enviranment.
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b) In the southern harbour, near the waterworks, the entity of the anomalies is
smailer, showing absence of buried archaeological materials.

c) Island, to the southeast of the basilica; this area corresponds to the dump of
ceramic fragments that allow to suppose the presence of a ceramic industry with its
kilns filled by sandy cover.

The magnetometric survey shows several areas of high entity due to the ceram
ic fragments and bricks that are present in the subsoil as backfill. Only in the western
side of the area it is possible to note a wide anomaly due to the rnasonry of bricks.
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Fig. 2: General view of the theatre

Fig. 3: The orchestra and the pulpitum and stage walls

Fig. 4: Capital and fragments of coffered
ceiling from the theatre
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Fig. 5: Capital and fragments of coffered ceiling from the theatre

Fig. 6: The hyposcaenium with column shafts pertaining to later readaptations
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Fig. 7: Western area of the reservoir alongside the south
part of the theatre stage

Fig. 8: Coins hoard found in the westren reservoir
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Fig. 9: General plan of the agora and of the Byzantine basilica

Fig. 10: General view of the agora and of the Byzantine basilica at the end of
1998 excavations
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Fig. 11: The eastem apse of the basiHea

Fig. 12: The baptismal font uneovered on the north of the eastren apse of the basiHea
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Fig. 13: Funerary inscrip
tion of Antonia
found in a burial
near by the western
apse of the basilica

Fig. 14: Gilded bronze fibu
la and gol d threads
uncovered inside
the burial
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Fig. 15: Gilded bronze fibu
la and gold threads
uncovered inside
the burial



1998 ZEUGMA KURTARMA KAZISI

Catherine ABADIE-REYNAL *
Rifat ERGEÇ

Üçüncü ve sondan bir önceki Zeugma kurtarma kazısı çalışmaları 25 Ağustos 
16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kazı iznini veren Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü'ne ve çalışmalarımızı kolaylaştıran yardımlarından dolayı Gaziantep Müzesi
Müdürü Sayın Hitat Ergeç'e teşekkür ederiz. Ayn; zamanda Gaziantep Müzesi'nden
Sayın Mehmet Onal'a ve ören yeri bekçisi Nusret Ozdemir'e de teşekkürü bir borç bili
riz. Kazıların maliyeti Fransız Dışişleri Bakanlığı tarafından karşılanmıştır. Ayrıca Birecik
Barajı konsorsiumu, Coyne ve Bellier ve Rolex'in de maddi katkıları olmuştur.

1998 yılı Zeugma kazılarının ana hedefi, bu sene sonu itibarı ile su altında kala
cak olan kısmın kentsel düzeninin araştırılması ve nehirdeki geçiş yerinin saptanması

amacıyla Fırat kıyısındaki yerleşim alanının belirlenmesiydi. Geçiş yerinin saptanması

ile ilgili çalışmalar daha sonra değineceğimiz Fırat'ın sol kıyısındaki çalışmalarla ortak
yürütülmüştür. Son olarak da su altında kalacak olan kısmın topografik rölövesi tamam
lanmıştır.

I. KENTSEL DÜZENiN ARAŞTIRILMASI

Başlangıç olarak çalışmalarımızı, 1997 yılı kazısında açılan ve Roma Dönemine
tarihlenen bir meydan, bir kanalizasyon sistemi ve M.S. 6. ve 8. yüzyıllar arasına tarih
lenen bir yerleşim alanını gün ışığına çıkardığımızDere 2'deki dokuz numaralı açmada
devam ettirdik (Resim: 1). Roma Dönemine tarihlenen büyük bir kentsel alanın yer al
dığı bu vadide araştırmalara devam etmek ilginç sonuçlar verebilecekti. Bunun için aç
mayı, kuzeyde 70 m.den fazla uzattık, ancak istimlak sorunları yüzünden sadece 10 m.
kadar genişletebildik. Açma, farklı yerleşim alanlarına bağlı olarak üç kısma (Resim: 2)
ayrılmıştır.

BiRiNCi KıSıM:Oldukça geniş bir Prota-Bizans evresi görülür (Resim: 3). Bu kı
sımda tepenin iç tarafındaki taraça üzerinde yer alan geniş bir yapı bulunmaktadır. Ya
pının yalnız üç tarafı elimizdedir. Fakat kuzeydeki kenar, kayaların yıkılarak bazı bölüm
lerini tahrip ettiği yerde Fırat'a doğru dik olarak uzanır. Yapı, güneydeki avlu hariç, yak
laşık 16 m. uzunluğunda ve 12 m. genişliğindedir.

Farklı bölümlerde yapılan kazılar günlük hayata dair değirmen, dolia gibi aletleri
bulmamızı sağladı (Resim: 4)

M.S. 6 ile 8. yüzyıllara tarihlenen bu parçalar yerleşim alanının önemli buluntula
rı olarak bu binanın işlevi hakkında düşündürmektedir. Yerleşim yeri D, E ve G yapıla

rının gösterdiği gibi, görünüşte bir işliktir ve muhtemelen varlıklı bir aileye aittir. Yapıda

mühür ve terra sigilatalar ele geçirilmiştir. Kazılan yapıların çoğunda yerleşim ana ka
yaya bağlıdır. Bununla beraber kayanın çok derinlere indiği ve Bizans evresinin görül
mediği yerlerde dağınık Roma kalıntıları gün ışığına çıkarılmıştır.

Doç.Dr.Catherine, ABADIE REVNAL, Universite de Nauthes UFR d'Histoire Chemine de la Sensive du tertre, BP
1025 - 44036 Noutes- Paris/ FRANSA
Dr. Rifat ERGEÇ, Müze Müdürlüğü, GaziantepITÜRKiVE
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Roma Dönemi için yerleşim kalıntılarından ziyade, muhtemelentepenin alt kıs

mını sağlamlaştırmak için havza (Resim: 5) ve kanal düzenlemelerinin yapıldığı görülür.
B adasının taban seviyesinin altında, ana kaya içindeki önemli bir kırık hat yak

laşık iki metre yüksekliğinde bir duvar ile desteklenmiştir. Bu duvar hem kayayı sağ

lamlaştırmak amacıyla hem de teras duvarı olarak kullanılmıştır. Tüm bunlar Roma Dö
nemindeki teraslama çalışmalarına işarettir.

iKiNCi KısıM (Resim: 6): Roma Dönemindeki bu büyük çalışmaları doğrular gi
bidir. Alan, Prota-Bizans evresi boyunca avlu ya da meydan olarak kullanılmıştır. Pro
ta-Bizans yerleşim tabanının altında kuzey-güney ve doğu-batı doğrultularında döşeme

taşları bulunmuştur. Bu blok taşlar Roma Dönemine ait bir yapının temel taşları da ola
bilir. O zaman, yapının uzunluğu, kuzey ve güneyde en uç blokların arasındaki mesa
feye göre yaklaşık 42 m.dir. Buna karşılık, doğu-batı uzunluğuşu an için bilinmemekte
dir. Bu kısmın yerleşim belirtisi göstermemesi, yapının Roma Imparatorluğu'ndaki işle

viyle de alakalı olabilir.
Biraz daha güneyde 9525 No.lu teras duvarının ayağında Roma Dönemine ta

rihlenen bir taban seviyesi gün ışığına çıkarılmıştır. Tabanda bol miktarda mermer, ker
piç tuğla ve çatı kiremiti yayılmış durumdaydı. Bunların üzerinde ise boyalı sıva birikin
tileri buhınuyordu, Tabanın altında açılan bir sondajda ise hepsi Hellenistik Döneme ta
rihlenen (M.O. 1. yüzyıl) pek çok keramik bulunmuştur (Resim: 7). Gömünün, bu kısım

daki geniş yapının yapılışı sırasındaki taban düzenlemesiyle ilgisi olabilir ve tıpkı

1997'de aynı vadide bulunan taş döşemeli büyük meydan gibi yapıhş nedeni hakkında
bilgi verebilir.

ÜÇÜNCÜ KısıM: (Resim: 8) Yoğun bir şekilde Prota-Bizans evresi görülür. Muh
temelen birinci kısımdaki evre ile çağdaştır. Bu iki evre de büyük bir yangın geçirmiş ve
buluntulardan da anlaşılacağı gibi ani bir şekilde terk edilmiştir. Bir yapının tabanına çö

ken yıkıntının içinde, olduğu gibi terkedilmiş, 7. ve 8. yüzyıl keramiği, Roma Dönemine
tarihlenen metal objeler, bronz kandiller (Resim: 9) tencere sapları, sepet altlığı ya da
ayna aksamı, Zeugma'da basılmış iii. Gordianus ve ii. Filippus zamanlarına tarihlenen
onbeşe yakın sikke bulmak oldukça heyecan vericiydi. Bu büyük yangın Dere-2'nin
M.S. 8. yüzyılda terkedilmesinin nedeni olarak görülmektedir.

Üçüncü kısmın Prota-Bizans Dönemindeki düzenine gelince: Batıdaki duvarların
konumu ile doğudakiler farklıdır (Resim: 8). Aradaki açıklığın sebebi ise Bizans Döne
mine tarihlenen iki adacık arasındaki bir caddeyle açıklanabilir. Bu geçidin varlığı diğer

bulgular ile de kuvvetlendirilebilir. Ikinci kısım ile üçüncü kısım arasındaki seviye farkı

kabul edilebilir düzeydedir; yaklaşık üç m.
Burada açıkça iki teras görülür. Üst teras 9525 No.lu duvarla desteklenmektedir

ve bu duvarın tam kuzeyine yerleştirilmiş olan iki küçük duvar, basamak olarak ya da
teras duvarından bu kısma geçmek amacıyla kullanıldığı sanılan basamaklara destek
olarak kullanılmış olabilir. Basamak izlerini güneye doğru izlemek mümkün olmamakta
dır. Ancak 9532 No.lu duvarda ilginç bir durum söz konusudur: Kuzeyde görülen 1 m.
genişliğindeki taş blok, 9532 No.lu duvarı, kalıntıları kaybolmuş olan bir eşikten diğer

tarafa atlatmak amacıyla kullanılan bir merdivenin desteği olabilir. Diğer Prota-Bizans
duvarları, yerleşim mekanlarına ait olan duvarlardır ve iyi bir şekilde iki metreye kadar
(Resim: 10) korunmuşlardır. Bununla beraber birçok kesimde dibe kadar inen sondaj
lar görünüşe göre son derece homojen olan Roma evrelerine kadar ulaşmamızı sağla

mıştır.

Dere-2 alanında bu seneki çalışmalar, Roma ve Hellenistik Dönemin, böylece
Zeugma kentinin düzenini gün ışığına çıkaracak şekilde ele alınacaktır.

II. FıRAT KIYISI
1998 yılı Zeugma kazısının ikinci çalışma alanı Bahçe Dere idi. Bu alanda bizi çalış

maya iten sebep Bahçe Dere'nin Zeugma'nın en batı kısmında yer almasıydı (Resim: 1).
Büyük olasılıkla batıdan ve Dülük'ten gelen yol, bu vadi aracılığıyla Fırat ile buluşuyor

du, Kuzeye ait kalıntıları bulmak amacıyla çalışmaya başladık.
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Bunun için kuzey-güney doğrultusunda 54 m. uzunluğunda, ve doğu-batı yönün
de 26 m.ye kadar mümkün olabilen bir açma açtık (Resim: 11). Alanda Proto-Bizans
evresinde iki tür yani Fırat'a doğru, üretime yönelik işlikler vardır. Bunlar yuvarlak form
lu, (Resim: 12) çapları seksen ile doksanbeş santim olan, zeytinyağı ya da şarap ya
pımında kullanıldığını düşündüğümüz düzenlerdir. lşlikler, 1996 yılında açığa çıkan ma
ğaraların da gösterdiği gibi, kıyının büyük bölümünde bulunmaktadır. Genelde M.S. 6.
ile 8. yüzyıllar arasına yani kentteki yerleşimin son dönemlerine tarihlenirler. Ayrıca do
ğuda üç tane kireç fırını bulunmuştur. Bunlardan bir tanesi, yapımı sırasında 6. yüzyıla

tarihlenen bir kanalizasyonu kesmiştir.

Güneyde ise mozaik parçalarının da bulunduğu bir yerleşim alanı ve iki kullanım
evresi olduğunu tahmin ettiğimiz bir havza yer alır. Açmanın doğusunda kalker bloklar
dan oluşan anıtsal bir yapı muhtemelen bir ön avlu oluşturuyordu. Açmanın güneybatı

sında ise harçlı tuğla ile örülmüş ve ana kayaya yaslanmış büyük bir yapıyı temizledik.
Yüksekliği üç metre elli santime varsa da, gerçek yüksekliği, bugün olmayan bir katı ek
leyerek düşünmek gerekmektedir. Batı duvara karşı (Resim: 13) kısmen koruna gelmiş

bir mozaikle beraber, günümüze ait bir köprü çalışmasının tahrip ettiği bir yapı inşasına

teşebbüs edildiği görülmüştür. Büyük yapı ise köylüler tarafından hamam olarak nite
lendirilse de bu işlevi kanıtlayacak bir bulgu yoktur. Ayrıca duvar örgüsü Geç Roma Dö
nemini işaret etse de, kesin bir tarihlendirme yapılamamaktadır.

Son olarak Fırat kıyısı araştırmalarını bitirmek için Bahçe Dere'nin ağzında küçük
bir sondaj açtık. Buradaki amacımız Fırat kıyısının işlevlerini keşfedebilmek ve nehir
üzerindeki geçiş noktasına dair izler bulabilmekti. Kıyının batı kesiminde, iki cepheli bir
masif de dikkatimizi çekmişti. Yüzeyde bir çalışma yaptık ve bu da birçok tam koruna
gelmeyen Bizans kalıntısı bulmamızı sağladı. Kesitin temizlenmesi sayesinde en altta
ki katmanın iri çakıl taşlarından oluştuğu ve içlerinde Geç Roma Dönemine tarihlenen
birçok terra sigillata olduğunu gördük. Buna göre alanın yerleşimi Geç Roma'dan M.S.
7. yüzyıl sonrasına gitmektedir. Alanda Hellenistik öğeler varsa derenin seviyesinden
daha altta olmalıdır. Bu da bize, Zeugma tarafında nehir geçişi ile ilgili düzenlemelerin
muhtemelen kuzeyde yani bugünkü geçiş yeri civarında olması gerektiğini göstermiştir.

Eğer böyleyse, izleri sol kıyıdaki Apamea'da kolaylıkla bulabiliriz.
1999 yılında, yani Zeugma'nın kısmi olarak sular altında kalmasından önceki son

sezonda Dere-1 ve Dere-2'deki çalışmaları Roma Döneminin ve Hellenistik Dönemin
incelenmesini bitirecek şekilde yapacağız. Ayrıca Dere-1 'in doğusunda şehir düzeninin
gelişimini, Roma ve Hellenistik dönemleri inceleyerek araştıracağız.
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Resim 3: Açma 9, kesim 1'in rölövesi

Resim 4: Kesim 1'deki G mekanında (açma 9) devşirme olarak kul
lanılan dolium parçası
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Resim 5: Kesim 1'deki F mekanında (açma 9) Roma Dönemi havuzu
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Resim 6: Açma 9, kesim 2'nin rölövesi
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Resim 7: Kesim 2'deki sondaj 1'de (açma 9) Hellenistik çanak çöm
lek parçaları
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Resim 8: Açma 9, kesim 3'ün rölövesi
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Resim 9: Kesim 3'teki (açma 9), Protobizans
bir duvar

Resim 10: Açma 10'un rölövesi
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,--------------- ---- -- -----

Resim 11: Kireçtaşı ana kaya içine oyulmuş yuvarlak çukur (açma 10)

Resim 12: Kesim 5'teki (açma 10) "hamam" kompleksinin yanı başında yer alan geometrik
motifli 10244 mozaiği
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BELKIS / ZEUGMA 1997-1998 KURTARMA KAZıLARı

Rifat ERGEÇ*

Gaziantep ili, Nizip ilçesi Belkıs Köyü'nde yer alan Zeugma antik kentinde 1992
yılından beri, Gaziantep Müze Müdürü Dr. Rifat Ergeç başkanlığında kurtarma kazıla

rı yürütülrnektedirt. Birecik Barajı inşaatının hız kazanmasına paralelolarak arkeolojik
çalışmaların ve kurtarma kazılarının da yoğunluk kazanması zorunluluğunun doğması

üzerine, 1994 yılı XVi. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri 8empozyumu esna
sında Müzemizce bir stand açılarak, Birecik Barajı ve göl alanı altında kalacak olan ar
keolojik merkezler harita ve resimlerle tanıtılmış ve yerli-yabancı bilim adamları Gazian
tep ryıüzesi ile birlikte çalışmaya davet edilmişti. Bu çağrıya cevap veren Fransa Nan
tes Universitesi'nden Doç. Dr. Catherina Abadie-Reynal ve ekibinin katılmasıyla 1996
yılından beri katılımiı olarak yürütülmekte olan Zeugma kazılarında, antik kentin şehir

cilik unsurları jeo-manyetik aletlerin de yardımıyla belgelenmeye çahşrlmaktadır>. Bun
ların yanı sıra ise, Gaziantep Müzesi'nin 1992'de başlamış olduğu antik kentin muhte
lif yerlerindeki kurtarma kazısı çalışmaları da paralelolarak devam etmektedir.

1998 Ağustos-Ekim sürecinde gerçekleştirilen katılımiı kazının bitimini müteakip
gerek köyde yapılan istihbarat ve gerekse örenyeri bekçisinin göstermesi üzerine tes
pit etmiş olduğumuz yerlerden özellikle ilk etapta su altında kalacak kesimlerde,
03.10.1998 - 05.01.1999 tarihleri arasında Dr. Rifat Ergeç başkanlığında, olumsuz kış

şartlarının da etkisiyle hızlı ve aralıksız çalışılarak kurtarma kazıları yapılmıştır. Bu ka
zılara Belkıs örenyeri bekçisi Nusret Ozdemir de katılrruş olup, kazının alan çalışması

nı Gaziantep Müzesi uzmanı Arkeolog Mehmet Onal yürütmüştür.

1. ROMA ViLLASI KOMPLEKSi 1997-1998
A. 1997 Yilı Çalışmalan

1992 yılında kazısına başlanmış olan Roma viIIasında odalar ve diğer mekan
ların, taban kayasının eğimine paralelolarak ara kat yüksekliğinde ve basamaklar ha
linde kuzeye doğru alçalarak yayıldığını söylemek mümkündür (Resim: 1). Bu neden
le Zeugma antik kentinin mimarisine ve şehir planına ilişkin bilgiler elde edilmesi ama-

Dr. Ritat ERGEÇ, Müze Müdürü, GaziantepfTÜRKiYE
Ritat Ergeç, " Belkıs/Zeuqrna Mozaik Kurtarma Kazısı 1992" iv Müze Kurtarma Kazılan Semineri 5.321-337, Anka
ra1993, Ritat Ergeç, "Belkıs/Zeuqrna'da Bir Roma ViIIası Ye Taban Mozaikleri" Arkeolop ve Sanat S. 66, 1994 is
tanbul, Ritat Ergeç, "1993-1994 Betkıs/Zeuqrna Kurtarma Kazıları" Vi. Müze Kurtarma Kazılan Semineri, s.357-369
1996 Ankara, Ritat Ergeç, "Belkıs/Zeuçrna Roma ViIIası" VIIi. Müze Kurtarma Kazılan Semineri, s.407-417 1997 An
kara, Ritat Ergeç-Mehmet Önal, "Belkrs/Zeuqma Roma Hamamı Kazısı" ViII. Müze Kurtarma Kazılan Semineri,
s.419-443, 1997 Ankara, Ritat Ergeç, "Reseue Excavations by the Gaziantep Museum (1992-1994)" The Twin Towns
of Zeugma on The Euphrates, Portsmouth 1998 p.81- 91, Sheila Campbell and Ritat Ergeç, "New Mosaies" Res
eue Excavations by the Gaziantep Museum (1992-1994)" TheTwin Towns of Zeugma on The Euphrates, Portsmouth
1998 p.109-128

2 Catherine Abadie-Reynal - Ritat Ergeç, "Mission de Zeugma-Moyenne Vallee de L'Euphrate" Anatolia Antiqua \i,
1997 p. 349-370, Catherine Abadie-Reynal - Rita! Ergeç, "Zeugma-Moyenne Vallee de L'EuphrateRapport Prelimi
naire de la Campagne de Fouilles de" 1997 Anatolia Antiqua Vi, 1997, p.379-406, Catherine Abadie-Reynal-Ritat Er
geç, Zeugma ye Apameia 1996 Çalişmaları xıx. Kazı Sonuçlan Toplantısıll, s.409-424 1997 Ankara.
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cıyla 1997 döneminde Roma villasının kuzey bölümlerinin açılmasına karar verilmiş

tir. Viiianın kuzey ve kuzeydoğusunda yapılan genişleme ve derinleşme çalışmaları so
nucunda, birisi daha büyük ve bölmeli iki adet oda açığa çıkarılmıştır (bkz. villa planı).

Bu odaların zemin seviyesinin, esas villa yapısının teras zemininden 2 m. kadar daha
aşağıda olması sebebiyle, yeni bulunan bu kesimin başka bir terastaki ikinci bir viIIaya
ait olabileceği fikri ağırlık kazanmaya başlamıştır. Anılan odalardan i numaralı olanı

3.45x2.60 ebadındadır. Bu odada yüzeyden 1.50 cm. derinliğe kadar olan dolgu top
rak ve bundan sonra gelen 50 cm. kalınlıktaki küllü toprak tabakası kaldırılmıştır. Zemi
ni ana kayanın düzleştirilmesiyle yapılmıştır. Doğu ve güney duvarları kaba yontulu taş

larla örülü olup üst üste birkaç kat yapılmış sıva tabakasının üzeri fresklidir. Fresklerde
kırmızı ve yeşil dikey bantlar mevcuttur. Güney duvarı ise ana kayanın düzleştirilmesiy

le oluşmuştur. Bu duvarın yüzeyi de yeşil ve kırmızı renkte dikey bantlarla fresklidir. Bu
odada zemininden 0.10 m. yukarıda küllü toprağın içinde toplu halde 25 adet bronz
ZA:vıOIATA (Samsat) şehir sikkesi ile tıbbi operasyonlarda kullanılan çiftii kanca, diş

li pens ve bisturilerden (neşter) oluşan beş adet tıp aleti ele geçirilmiştir (Resim: 2). Ay
rıca bu odada demir kama, cam şişe parçaları ve pişmiş topraktan mutfak kabı parça
ları bulunmuştur. Bu odanın Fırat'a bakan kuzey bölümü geç dönemde yapılan dairevi
planlı ve kalın duvarlı bir yapı ile tahrip edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu yapı

nın kazısı 1998 yılında gerçekleştirilmiştir. i numaralı odanın batısında, taban seviyesi
bu odadan 0.15 m. daha düşük olan ii numaralı oda açığa çıkarılmış olup, 7.35 x 4.40
m. ebadındadır. Yüzey toprağı seviyesinden itibaren 2.70 m. derinlikte, odaların zemi
ninde mozaik döşemeye rastlanmıştır. Mozaiklerde kare ve dikdörtgen panolar içinde
geometrik bezekler görülmektedir (Resim: 3,4). Bu bezekler iç içe geçmiş daireler, dört
kollu yıldızlar, eşkenar dörtgenler, göz motifleri ve kaz ayağı bezeklerinden oluşmakta

dır. ii numaralı oda doğu ve batı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Doğu bölü
mü dikdörtgen planlı olup batı bölümüne iki adet geçiş mevcuttur. Bu geçişler iki kenar
daki birer ve mekanın ortasındaki bir taş paye ile sağlanmıştır (Resim: 5). Ortadaki pa
yenin her iki tarafında ahşap kapı kanatlarının girdiği iki adet dikey kanal vardır. Aynı

kanallar kuzey ve güney duvarlardaki kesme taş bloklar üzerinde de vardır. Odaların

duvarları çift kat sıvaııdır. Odanın batı bölümünün kuzeyinde 1.20 x1.00 m. ebadındaki
kısım mozaik döşeli olmayıp yüksek bırakılmış ana kaya çıkıntısıdır. Batısında ise 0.25
m. çapında ve 0.30 m. yüksekliğinde içi kireç sıvalı, pişmiş topraktan, bir künk yuvası

vardır. Burada kırık pişmiş toprak kandil ele geçirilmiştir. Oda zemininde 0.30 m. kalın

lığında küllü toprağa rastlanmış olması, i numaralı odadaki gibi burada da mekanların

bir yangın sonucu terk edilmiş olduğunu kanıtlamaktadır. Mozaikli zemin, ii numaralı

odanın batısına ve kuzeyine doğru devam etmektedir. ii numaralı odada mozaik döşe

me üzerinde demirden bir kilit, demir çiviler ve pişmiş topraktan bir adet testicik bu
lunmuştur.

ViIIanın kuzeydoğusunda yapılan 4.00 x 4.00 m. ebadındaki genişleme ve 1.20 m.
ölçülerindeki derinleşme çalışmalarında ise, Roma viIIasının i. yapı katının üzerine geç
dönemde yapılmış olan kanalın kuzeye doğru devam etmekte olduğu qörülmüştür. As
lında, esas villa binasının atriumuna ait olmakla beraber, daha önce ele geçiremediği

miz bazı sütun parçalarına 1996 yılı çalışmalarında bu kesimde rastlanmış ve geç dö
nemde içlerinin oyulup kanalolarak kullanıldığı saptanmıştı. Bu kanal-sütunlardan biri
sinin daha kendisiyle çağdaş bir taş duvar içinde yer aldığı görülmüş ve bunun doğu

sunda mahiyeti anlaşılamayan kuzeye doğru bir taş duvarın daha uzandığı saptanmış

tır. Bu taş duvar kaba yontulu taşlarla örülrnüş ve bağlayıcı olarak çamur harcı kullanıl

mıştır.

1998 yılında, ihtiyatlı olmakla birlikte artık ikinci bir villa olduğuna iyice kanaat
getirdiğimiz bu bölümdeki çalışmalar batıya ve kuzeye doğru genişletilerek devam et
miştir.

B. 1998 Yilı Ça/ışma/an

Kapı geçidi ve settııç: 1997 yılında açılmış olan iki mekanlı salonun kuzeydoğu

köşesinde belirmiş olan bir kapı geçidi aynı yıl kazılamadığından bir sonraki yıla bırakıl-
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rmştı. 1998 sezonunda, bu salonun batı duvarı ile kapı geçidi kazılmış ve batı duvarı

nın büyük bölümünün tahrip olduğu anlaşılmıştır. Daha batısı kazılamadığından duvar
bloklarının devrilip devrilmediği hakkında bir fikir sahibi olunamamıştır. Kuzeybatı köşe

sindeki kapı geçidi kazıldığında, iki blok taşın yan yana konulmasıyla elde edilmiş bir
eşik ile devamında -0.20 m. kotunda bir diğer odanın geometrik desene sahip moza
ikli taban döşemesi ortaya çıkarılmıştır. Eşiğin batısında ve bitişik vaziyette, ana kaya
ya oyulmuş bir sarnıç veya su tevzii deposuna ait blok taştan kare kesitli bir kuyu bi
leziği bulunmaktadır. Yaklaşık 0.70 m. altında ise, üç değişik yöne giden su künkleri gö
rülmektedir. Sarnıç, yarıya kadar toprak doludur.

Tholos Yapı: 1997 yılındaki kazı sırasında, tıp aletlerinin bulunduğu oda ile salo
nun kuzey duvarlarını keserek üzerine yapılmış kavisli bir duvarın güney kısmı açığa Çı

karılmış, ancak tamamı kazılamamıştı. 1998 çalışmasında, bu kavisli duvarın mahiyeti
nin anlaşılması için tamamı açığa çıkarılmıştır. Tholos yapının planı, dıştan dışa 5.30 m.
çapında gayri muntazam bir daire biçimindedir (Resim: 6). Kaba yontulu ilk sıra taşla

rın üzerine, toplama taşlardan ortalama 1.25 m. yüksekliğinde çamur harcı ile yapılmış

duvarının kalınlığı 0.80-1.20 m. dir. Kavisli duvarın iç kısmı kireç harcı ile sıvalı, dış kıs

mı ise sıvasızdır. Zemini, ana kayanın düzeltilmesiyle elde edilmiştir. Tholos yapının iç
kısmında dairesel çap konumunda yerleştirilmiş bir yarım duvar vardır. 0.90 m. geniş
liğindeki bu duvar, eşit aralıklı yerleştirilmiş ve hipokaust sistemi payeleri gibi, 7 adet
kerpiçten yapılmış payeden oluşmaktadır (Resim: 7). Kerpiçler kireç harcı ile bağlan

mış ve yarım duvarın üzeri düzleştirilerek gene kireç harcı ile kalın bir sıva tabakasıyla

kaplanmıştır. Platform haline getirilmiş olan bu üst bölümün içinden boylamasına

0.13xO.18 m. ebadında bir kanal geçmektedir (Resim: 8). Tholosun batı tarafında kes
me taşların sınırladığı dar bir kapı geçidi bulunmaktadır. Platformdan bu geçide doğru

tek bir payenin taşıdığı bir çıkıntı bulunmaktadır. Yapının çatı konstrüksiyonu hakkında

bilgimiz olmamakla birlikte, kubbe biçiminde olabileceğini söylemek zor değildir. Içinde
hiç küçük buluntu ele geçmeyen ve fonksiyonelolarak hiçbir anlam taşımayan bu ya
pi hakkında şimdilik ancak fikir yürütmek durumundayız. Tahminimize göre söz konu
su yapı sağlıkla ilgili olmalıdır. Muhtemelen tedavi odası gibi bir işlevi olan yapıda has
talar için kline olarak da nitelendirebileceğimiz platformun, içinden geçen kanal vası

tasıyla ısıtıldığı, ayrıca kapı geçidinin giriş-çıkış için olduğu kadar muhtemel buhar sev
kine de elverişli olduğu varsayılırsa, tabanda platformun üzerindeki sıva tabakası ara
sında ve kanalda rastladığımız küllü ve yanık izli toprak kalıntılarını dikkate alarak bu
rasını, bir nevi sauna gibi ısıtılarak görev yapan ve mesela romatizmal hastalıkların te
davi edildiği bir mekan olarak nitelendirmek mümkündür. 1997 yılında güneyodasında

bulduğumuz bazı tıp aletleri de bizi bu konuda daha cesaretli düşünmeye sevk etmek
tedir. Bunların operasyonla ilgili aletler olması, bu yuvarlak yapının belki bir nevi ame
liyathane olarak da kullanılmış olabileceğini akla getirmektedir.

2. KELEK AGZI MEVKii MOZAiK KURTARMA KAZISI
Belkıs köylülerinin, Belkıs Kelekağzı Mevkii'nde 35-60 yıl önce iki dönem halinde

yoğun olarak yapılan kaçak kazılar sonucunda, çok miktarda mozaik bulunduğu ve ka
çırıldığı yolundaki ihbarıarı ve örenyeri bekçisinin kışın yağan yağmurların açtığı toprak
erozyonu sonucunda tespit etmiş olduğu bazı mozaik taban parçalarının yerinin sap
tanması üzerine, burada önce bir sondaj yapılması kararlaştırılmıştır. Kelekağzı denilen
yer, Fırat Nehri'nin yaklaşık 30.00 m. yükseğinde ve 100.00 m. kadar güneyinde, antik
kentin üst kısımlarından gelip Fırat'a ulaştığı tahmin edilen cadde üzerinde ve bugün
kü yüzey şekillerine göre bir sel yatağının içinde olup yüzyıllardır akıntı toprağın biriki
miyle yaklaşık 7.00-8.00 m. toprak dolgu oluşmuştur (Resim: 9). Bu alanın yukarı kısım

larında önceki yıllarda iki ayrı bölümde çalışılmış ve antik kentin yol ve teras destek du
varlarına ilişkin önemli bulgular elde edilmişti. Hemen üzerinde yer alan villa ise 1993
yılında tarafımızdan kazılmış olup parçaları 1960'11 yıllarda kaçırıimış ve halen ABD Ho
ustorı kentindeki Menil Collection'da olduğu saptanan bir taban mozaiği bulunmuştu.

ünce sel yatağı kenarında kesit incelemeleri yapılmış ve hemen ulaşılan mozaik taban
kalıntıları doğuya doğru takip edilerek açılmaya başlanmıştır. üzellikle, çalışma alanının
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doqusundaki tepenin dikleşmesi sebebiyle, 1.00-8.00 m. kalınlığındaki toprak dolgu
zorluklar yaratmış ve çalışmalar ilerledikçe yavaş yavaş kaldırılmıştır. Çalışma alanı ge
nişledikçe, tahrip edilmiş duvar ve bozuk zeminli mozaikli tabanlar ortaya çıkmaya baş

lamıştır (Resim: 10). Alanın tamamı açıldıktan sonra elde edilebilen ve şimdilik kesin
leşmeyen plana göre bazı kısımları tanımlamak mümkün olmuştur (Plan: 2 mozaikli
mekan).

Oda i: Üzerinde 8.00 m. toprak yığınının olması sebebiyle 7.50 x 1.00 m. eba
dındaki kısmı açılabilmiştir. Tabanı mozaik döşelidir. Güneybatı köşesinde mozaik be
zemeye ait çevre bordürü görülmektedir. Odanın kuzeyinde kesme taştan bir duvar gö
rülmekte olup, toprak yığınının altına doğru uzanmaktadır. Batısında da 0.60 m. geniş
liğinde tek sıra kesme taşlardan oluşan bir duvar mevcuttur.

Koridor: Güney-kuzey yönünde, 9.50 m. uzunluğunda ve 1.25 m. genişliğinde

dir. Zemini ana kayanın düzleştirilmesiyle oluşturulmuş olup i No.lu odadan 0.20 m. da
ha aşağıdadır. Bu koridorun orta kısmında ana kayaya oyulmuş olan 0.90 x 0.55 m.
ebadında bir atık su toplama yeri bulunmakta ve buraya odadan 0.15 m. genişliğinde

bir kanal bağlanmaktadır.
Salon i: Zemini mozaik döşeli olup 9.25 x 13.50 m. ebadındadır. Taban mozaiği,

0.10 m. kalınlığında siyah renkte 12.50 x 8.75 m. ebadında bir bantla çevrili ana pano
içindeki 8.00 x 4.00 m. ebadında diğer bir pano ile bunun içinde de çok sayıdaki pa
nolardan oluşmaktadır. Taban mozaiği büyük oranda tahrip edilmiştir. Çoğunun pano
lar içinden sökülüp kaçırıldığı, arta kalan geometrik bezekli pano bordürlerinden ve bun
ların arasındaki çukurluklardan anlaşılmaktadır. Geriye kalanlar ise, sökülme esnasın

da tahrip olduğu için terk edilenler ile kaçakçılar tarafından alınmasına gerek duyulma
yanlar olup aşağıda nitelikleri verilmektedir.

1. Kadın başı: 0.75 x 0.40 m. ebadındadır. Yüzünün dudağından itibaren alt kıs

mı ve gövdesi tamamen kırık ve eksiktir. Baş bağı biçimi ve kulağındaki iri küpesi ne
deniyle çingene olarak nitelenmekte olup yüz ifadesi ve işçilik olarak birinci sınıf bir
mozaiktir.

2. Satir başı: 1.25 x 0.90 m. ebadındadır. Boynuzları ve saçlarının bir kısmı gö
rülmektedir.

3. Kadın başı: Yüzü kırık ve eksiktir. Başının üstünde asma yaprakları mevcuttur.
4. Tavus kuşu: 0.75 x 0.50 m. ebadındadır. Gövdesi boynundan itibaren kırık ve

eksiktir. Başını üzüm salkımına doğru uzatmış ve gagasında bir adet üzüm tanesi tut
maktadır.

5. Klinede oturan bir figürün dizden aşağısı: 1.00 x 0.55 m. ebadındadır. Ayaklar
çapraz biçimdedir. Gövdesi dizlerinden itibaren kırık ve eksiktir. Soldaki II harfleri ve
sağdaki OP<P harflerinden dolayı bu figürün Orpheus olma ihtimali üzerinde durulmak
tadır (Resim: 11).

6. Kadın figürü: 0.40 x 0.75 m. ebadındadır. Boyundan itibaren kafası, kalçadan
itibaren de ayakları kırık ve eksiktir. Bu figür, Orpheus(?)'un yanı başında ayakta dur
maktadır.

7. Satir başı: 0.40 x 0.40 m. ebadındadır. Sakallıdır. Burnunun üst kısmından iti
baren başı kırık ve eksiktir.

8. Horoz figürü: 0.45 x 0.30 m. ebadındadır. Sağa dönüktür. Ayakları ve kuyruğu

kırık ve eksiktir. Başını yaprağa doğru uzatmaktadır.

Salonun kuzeyinde 0.90 m. genişliğinde düzgün kesme taştan örülmüş bir duvar
görülmektedir. Bu duvar ile mozaik döşeme arasında 0.25 m. genişliğinde bir atık su
kanalı vardır. Kanal kuzey kısmın yarısından itibaren başlamaktadır. Salonun kuzeyba
tı köşesinde ise 0.05 m. kalınlığında kireç harçlı sıvaya ve 0.15 m. kalınlığında mermer
kaplama izlerine rastlanmıştır. Batı duvarı ise tamamen tahrip olmuştur.

Havuz: Oda i' in güneyinde 1.00 x 2.00 m. ebadında bir havuz mevcuttur. Taba
nının kuzey yarısı beyaz renkte mozaik döşelidir. Güneydoğu köşesinde 0.50 x 0.40 m.
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ölçülerinde ve 0.05 m. kalınlığında iki adet tuğlanın üst üste konmasıyla oluşan bir se
ki vardır. Kireç harcıyla sıvalı kiremit kırıkları ve moloz taşlarından süpürgelik yapılmış

tır. 0.30 m. kalınlığındaki duvarları moloz taşlı, kireç harçlıdır. Duvarlarının iç ve dış yüz
leri 0.01 m. kalınlığında kireç harcıyla sıvalıdır. Havuzun güney duvarına bitişik bir su
boşaltma sistemi vardır. Pişmiş topraktan yapılmış 0.10 m. kalınlığında ve 0.30 m. uzun
luğunda 5 adet künk açığa çıkarılmıştır. Bu künkler kesme taşlardan yapılan bir kana
lın içinde yer almaktadırlar.

Oda ii: Havuzun 1.00 m. güneyinde 4.00 x 3.50 m. boyutlarındadır. Tabanı mo
zaik döşeli olup batı yarısında figürlü dikdörtgen pano, doğu yarısında ise geometrik de
senli dikdörtgen bir pano vardır (Resim: 12). Gamalı haçlı Meander motifleriyle süslü
bir bordürün çevrelediği figürlü panoda, birer kline üzerinde uzanmış vaziyette bir ka
dın ve bir erkek figürü yer almaktadır (Resim: 13). Sahnenin sağ tarafında yer alan ka
dın, sol koluna yaslanmış ve sağ eliyle bir içki kasesini yukarı kaldırmakta, sağ tarafın

daki yarı uzanmış durumdaki erkek ise kadının kaldırdığı kadehe geyik başlı bir ritondan
biraz da abartılı biçimde yüksekten şarap dökmektedir. Kadının şağ kolunun üzerinde
ki boş alanda, göze hoş gelen şeyleri simgeleyen (Kharitler) "Uç Güzeller"den birisi
olan Nymphe'nin, sevinç anlamına gelen adı olan CY<I>POLrNII, erkek figürünün solun
daki boş alanda ise AKPATOL adı yazılıdır. Gerek mitolojiden ve gerekse Zeugma ya
zıtlarından Akratos adı tanınmamaktadır. Euphrosyne adında ise, ilk önce "Euphro" bö
lümü bize Euphrates (Fırat) ile olabilecek bir yakınlığı, (mesela Fırat'ın perisi gibi) ça
ğrıştırdığı halde, buna ilişkin ayrıca bir kaynak bulamadık. Bu sebeple, konuyu filolog
ların ilgisine sunuyoruz. Erkeğin (Akratos'un) klinesinin ayak ucundaki bir sehpa veya
kaide üzerinde şarap doIdurulan büyük bir ayaklı krater yer almaktadır. Gerek bordür
süslemeleri ve gerekse orijinalolmaktan uzak kompozisyonu ile tesseraların işlenişi

bakımından M.S. iV. yüzyıl özellikleri göstermektedir.
Figürlü mozaik panonun üzerinde doğu-batı yönünde uzanan kaba yontulu taş

larla ve devşirme taşlarla örülrnüş olan 1.00 m. genişliğinde bir geç dönem duvarının

mevcut olması sebebiylefigürlerin kaçakçıların gözünden kaçtığı anlaşılmaktadır. Kori
dorun güneyinde kaçakçılar tarafından kesilen mozaik döşemenin yerine doldurulan,
kırılmış halde çok sayıda Erken Bizans keramiği ele geçirilmiştir. Roma Dönemine ait
olan yapının üzerine Erken Bizans Dönemi'nde devşirme taşlar kullanılarak ikinci evre
yapısının inşa edildiği anlaşılmaktadır.

Oda ii' nin doğu duvarı 0.70 m. yüksekliğinde korunmuştur. Kuzeyinde kireç
harçlı sıvaya, batısında ise duvara ait irice bir kesme taşa rastlanmıştır. Mozaik döşe

menin altında güney-kuzey yönünde 0.30 x 0.30 m. ölçüsündeana kayaya oyulmuş bir
kanal, güneyinde ise gene 0.90 m. genişliğinde ve 0.40 m. derinliğinde kanal biçimin
de bir boşluk mevcuttur.

Salon ii.' Oda ii' nin güneyinde doğu-batı yönünde, 16.75 x 3.25 m. boyutlarında
olup dikdörtgen planlıdır. Batısında 5.00 m. yüksekliğinde toprak yığılı olduğu için bu kı

sımda genişlenememiştir. Tabanı mozaik döşelidir. Taban mozaiğinde, ana kuşakta in
san ve hayvan figürleri olan beş adet pano mevcuttur. Bunlar da kaçakçılar tarafından

büyük oranda tahrip edilmiştir. Bu panolar içinde sağlam kalabilenler şunlardır:

1. Kadın başı: Sağa dönük başında sarmaşık yapraklarından çelenk vardır. 0.35
x 0.35 m. boyutlarında olup birbirine bağlı üçgen desenlerin merkezinde yer alır.

2. Dört figürlü pano: 0.35 x 0.70 m. ebadındadır. Biri sakallı iki erkek, Pan ve bir
kadın figüründen oluşmaktadır. Gövdeleri göğüsten itibaren kırık ve eksiktir. Sol köşe
de bir ağaç ve bu ağacın dalına bağlı bir gölgelik bez mevcuttur.

3. Sağa dönük bir kuş figürü.
4. Sola dönük bir kuş figürü: Önünde zeytin dalı vardır.

5. Satir başı: 0.30 x 0.30 m. ebadındadır. Alnının üst kısmı kırık ve eksiktir.
6. Ördek: Sağa dönük. 0.30 x 0.30 m. ebadındadır.

Taban mozaiğinin bazı kısımları orijinal taş renklerine uygun olarak daha geç bir
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dönemde onarılmıştır. Ayrıca mozaiğin bazı kısımlarındaki aşırı derecedeki yangın izle
ri bu yapının bir yangınla tahrip olduğunu göstermektedir. Bu bölümde yer yer yanmış

taban mozaiğine rastlanmıştır. Salonun doğusunda, geç devirde mozaik döşeme kırı

larak 0.20 m. genişliğinde bir kanal yapıımıştır. Kuzey ve batısında salonun duvarlarına

henüz ulaşılamamıştır. Güneydoğu köşesinde ise 1.50 m. yüksekliğinde taş duvar mev
cuttur. Bu taş duvarla mozaik döşeme arasında 0.20 m. genişliğinde atık su kanalı var
dır. Doğu ve güneyinde duvarın tek sıra düzgün kesme taşları açığa çıkarılmıştır.

Alan, genişleme çalışmalarıyla 22.00 x 17.00 m. ebadına ulaşmış olmasına kar
şın yine de anıtsal özellikler gösteren bu yapının tamamı açığa çıkarılamamıştır. Çok ek
sik olmasına rağmen, döşeme mozaikleri desen açısından incelendiğinde, en dış bor
dür çerçevelerinin eklemeler yapılarak doğuya doğru genişletildiği görülmektedir. Ayrı

ca bu genişletme işlemi, mozaiklerin yatak harcı yapısındaki yapı ve renk değişikliği ile
de saptanabilmektedir. Buna göre, Fırat kıyısındaki liman ve atölyelere olan yakınlığı

nedeniyle önemli bir işlevi olan bu yapı, zaman içinde değişikliklere uğrayarak sürekli
olarak kullanılmıştır. Muhtemelen Akratos ise, bu yapının sahibi olan ve şehir hayatı

içinde hatırı sayılır bir mevki işgal eden zengin bir tüccar veya idareci sınıfından bir kim
se olsa gerektir.

Bu çalışmada sütun ve duvar taşlarına fazlaca rastlanmaması, yapıda yoğun ka
çak kazı yapılmış olmasından ve kaça k kazılarda ele geçirilen bazı blok taşların hemen
yakındaki Belkıs Köyü'ne yapı taşı amacıyla götürülmüş olduğunu düşündürmektedir.

Nitekim, halen Belkıs Köyü ılkokulu'nun girişindeki iki adet sütun kaidesinin de buradan
götürülmüş olduğu köylülerce ifade edilmektedir. Kazıda, parçalar halinde mermer ve
kalkerden sütunlar ele geçirilmiştir. Salon Il'nin zemininin 2.00 m. üzerinde ise 0.60 x
0.55 m. ebadında bir kalker bloku üzerinde, geriye bakarak sola doğru yürüyen, fallu
su ereksiyon halinde çıplak bir Satir kabartması ele geçirilmiştir. Salon lI'nin güneyinde
toprağın 0.50 m. üzerinde görülen sütün parçaları, sütun kaideleri ve 3.00 m. yüksekli
ğindeki taş duvar, bu yapının güneye, toprak dolgu tepenin altına doğru devam etmek
te olduğunu göstermektedir.

Taban mozaikleri 14 parçası figürlü, 28 parçası ise geometrik desenli olmak üze
re toplam 42 parça halinde usulüne uygun olarak kaldırılıp Gaziantep Müzesi'ne taşın

mıştır. Mevsimin geçmiş ve kış şartlarının ağırlaşmış olmasına rağmen, yarısı açığa Çı

karılmış olan mozaiklerin kaldırma çalışmasının tamamlanabilmesi için, mozaiklerin yı

kandıktan sonraki ıslaklığının giderilmesinde ve tatbik edilen yapıştırıcının kurutulmasın

da kullanılan 5000 Watt'lık projektörler ile mozaiklerin kesilmesinde çok gerekli olan
taş kesme makinası, ana kayanın oyulmasında kullanılan matkap ve hilti ile bu aletler
için enerji sağlayan jeneratör gibi alet ve edevat ile 42 parça mozaik panonun yerin
den kaldırılması, Gaziantep Müzesi'ne taşınması ve gene müze bahçesine indirilmesi
için gerekli olan vinçli kamyonlar Birecik Barajı Konsorsiyumu tarafından karşılanmış

tır3 . üzeilikle 6 m2 genişliğindeki Akratos mozaiğinin figürlerinin bölünmek istenme
mesinden ve mozaik harcının blokajsız olarak ana kaya üzerinde yer almasından do
layı kaldırılmasındaki güçlük, demir çerçeve ve ters (U) demir kuşaklar kullanılarak aşıl

mış ve müzedeki yerine de aynı zorluklarla, fakat sağlam olarak yerleştirtlebürruştir-.

Kültür Bakanlığı DüSIMM tarafından verilen 3 milyar TL ile başlanan çalışmalann uza
ması nedeniyle ihtiyaç duyulan ek parasal destek için Gaziantep ii üzel Idaresi 700 mil
yon katkıda bulunmuştur>, Henüz tamamı açığa çıkarılamamış olan bu anıtsal yapıda

1999 yılında devam edilecek kurtarma kazısı çalışmalarıyla anıtsal yapının mimarlsi ta
mamıyla açığa çıkarılacak ve fonksiyonu anlaşılabilecektir.

3 Birecik A.Ş.'ne ve Genel Müdür Sayın Yüksel Onaran'a, Birecik Barajı Konsorsiyumu'nu oluşturan, Gama-Strabag
Philip Holzmann kuruluşlarına ve Şantiye Müdürü Y. Müh.Sayın Nurettin Demir'e teknoloji gerektiren her safhadaki
yardımlarından dolayı teşekkürü borç biliriz.

4 Ana kaya üzerindeki Akratos mozaiğinin gerek kaldırıimasında ve demir aksamın montajının tatbikinde, gerekse mü
zedeki yerine konmasında Belkıs örenyeri bekçisi Nusret Özdemir ile baraj teknisyeni lbrahirn çok büyük emek ve öz
veride bulunmuşlardır. Kendilerine teşekkür ederiz.

5 Gaziantep Müzesi'nin bilimsel çalışmalarına her zaman maddi ve manevi katkılarda bulunan Gaziantep Valisi Sayın
Muammer Güler'e, Gaziantep iı Özel idare Müdürlüğüne, arkeolo]i ve Türk müzeciliği adına teşekkürlerimiz sonsuzdur.

264



""----,..
Plan: 1

............. .. . . . .-.

[;o········~·········_·_·_···········

.~.. _.•.
Çht1m:~ ÖNAL

Plan: 2

265



Resim: 1

Resim: 2

266

Resim: 3



Resim: 4

Resim: 5

267

Resim: 6



Resim: 7

Resim: 8

268

Resim: 9



Resim: 10

Resim: 11

269

Resim: 12



Resim: 13

270

Resim: 14



WORK AT APAMEIA IN 1998

Catherine ABADIE-REYNAL*
Eyüp BUCAK

Our 1998 campaign of excavations took place between 25 August and 16
October: we conducted simultaneous excavations on the right bank of the river
Euphrates, at Zeugma (see report above) and on the left bank, at Apameia.

i would like to express my thanks to the General Directorate of Monuments and
Museums for having given us permission to excavate. i am also pleased to acknowl
edge the financial support provided for our work by the Birecik Construction
Consortium and express our gratitude to Mr.Bucak, curator of the Museum of Urfa and
to Mr. Nizamettin Kara of the Ethnographical Museum of Ankara who was of great help
to us in solving the many everyday problems which we have had to face.

In 1998, we had three main goals: we wanted to improve our knowledge of the
city-walls, to begin exeavation of the city itself and, finally, to explore systematically the
necropolis which we had begun to study in 1997.

The City Walls
Three trenches along the city walls were opened. Firstly, we excavated the

north-east gate in the north walI (Fig. 1). As for both of the east gates, we found a gate
way with a courtyard flanked by two towers (Fig. 2). The threshold has a thick pave
ment which was new at the moment the city walls were abandoned. Underneath, we
found anather pavement -thus, two phases in this trench and in the construction of this
part of the walls. However, the plan of the gateway was certainly contemporary with
the first phase of the building of the Hellenistic walIs.

We alsa excavated a tower in the northern part of the walIs (tower thirteen) (Fig. 3).
Its dimensions are similar to those of tower 6 explored in 1996. In the east wall of the
tower, apostern had been built and then walled up. After removing the topsoil and a
destruction level, we reached the floor level inside the tower. It was made of compact
ed elay covering a thin layer of stones probably left over from when the tower was built.
Several sherds, found in the occupation level, had been crushed when the walls of the
tower collapsed. Among them, an amphora with two stamps gives a terminus post
quem for the abandonment of the tower in the IInd century BC.

In the southern part of the city, along the river Euphrates, the city wall was hid
den by a slope three meters high. In 1998, we eleared in front of the wall. The stratig
raphy reveals that the wall had been built over a thick layer of elay brought down by
the river. At the top of the polygonal wall, no trace was found of the original brick ele
vation since an important refitting had been done: instead of the topmost row of the
polygonal wall, the foundation of a building, constructed from re-used headers (Fig. 4)

-----_ _. -----

Doç.Dr.Catherine ABADIE-REVNAL, Univers'te de Nantes, Department d'histoire, Chemin de la Censive du tertre,
B.P.81227. 44312 Nantes Cedex 3 FRANSA
Eyüp BUCAK, Müze Müdürü, UrfarrÜRKiVE
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had been placed on top of the city wall. Unfortunately, we were not able to extend the
trench to the north so we do not know the dimensions of this building nor its function.
A Medieval lime kiln constitutes the last phase of occupation in this area and is prob
ably the reason why structures have been so widely destroyed.

Finally, we tried to determine the south-west limits of the city, by doing a mag
netic survey. Thanks to this method, we were able to establish that the city walls
crossed through the modern viiiage of Tilmusa and continued on down to the river.
Mareaver, a gate was located along the river bank -the first one in this part of the wall.
This area was probably important and will be excavated this year: we might also find
harbour works in this area that could provide information on the crossing of the river.

The Area of Domestic Habitation
Our second objective, in 1998, was to improve our knowledge of town planning in

Apameia. We opened two trenches for this purpose inside the city. Initially, our attention
was drawn to a large area bounded by the crossing of the four main streets (Fig. 1). This
point must have been the political and economical center of the city. Untortunately, we
were not able to excavate the whole area since it was covered with gardens. So, only
a stratigraphical sounding was opened along the street leading to the East gate. The
results are important (Fig. 5): the last floor level of this street lies over a thick level of
ash, covering several occupation layers. It should be noted that no building has been
discovered in association with this street: so, it seems that some areas, included in the
street network, were never built up, although traces of occupation exist. This area that
has been excavated might be a part of the agora.

The exeavation and study of the Helienistic domestic areas was extended in
1998. A trench was dug to the east of the axis of the North Gate, at about one hun
dred meters from the city walls (Fig. 1). The results of the excavation trench are inter
esting: we found a group of rooms organised according to the regular orthogonal plan
of the city (Fig. 6). In this part of the house, two phases were identified. The later one
is represented by a group of five rooms amongst which three were inter-communicat
ing. The walls were made of limestone rubble (Fig. 7). Some limestone blocks proba
bly re-used, reinforced the corners and doorposts. Room one might have led to a front
door as the slope of the pipe could suggests it. This latter f1oor-Ievel was reached
throughout the sector under a destruction layer containing ash and many tiles.This
excavation provided the opportunity to gather much fine Helienistic pottery, in particu
lar a black-glazed dish dated probably to the end of the IlIrd century or the beginning
of the IInd century BC, lamps and some bowls.

In the north part of room one, underneath this floor level, we found a wall which
had been levelled. The floor level that could be associated with this wall has been
brought to light and belongs to an older phase of the house. Those two phases which
we have identified for the first time in the domestic area of Apameia do not mean that
the house plans have undergone important changes since the older wall follows the
same orientation as those of the second-phase.

To conclude on the town planning of Apameia and the results of this third cam
paign of excavations, the most important point is the confirmation that the city presents
a remarkable unity in its conception and that this unity was maintained during the whole
period of occupation of the site. Although at least two phases of construction can be
seen both in the city walls and in the domestic areas, the second phase always
respects the principles adoptedat the time of the city's foundation.

The Necropolis
The objective of the 1998 campaign was to explore as systematicaılyas possi

ble the necropolis of Apameia to which our attention had been drawn in 1997 by the
discovery of a tomb with two Syriac inscriptions. To save time, we decided to begin with
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a survey using microgravimetry. This method consists in measuring the gravitational
attraction of the earth's mass or gravity. Where there is a cavity, gravity is weaker. The
method which requires great precision in regard to the topography of the points cho
sen to measure, did give encouraging results: for example, you can see here the map
obtained for area B (Fig. 8). There are two main anamalies (numbers four and five).
Anomaly four is surraunded, on the ground, by varied, bumpy terrain and was not inter
pretated as a cavity; a smail sounding confirmed this view. But, anomaly five which was
considered a cavity, turned out to be our tomb eleven.

Altogether, thirteen.tombs have now been studied and a topographical map for
the whole of the necropolis area has been created. All the hypogea had been plun
dered in Antiquity. No burials remained in situ and the only bones were found in the fills
or on the floor-Ievels. We shall just present here those of the tombs explored which
are the most important and caracteristic.

Tomb one was found in 1997. This year, we were able to excavate the outside
of the tomb where we discovered a dromos leading to a smail rectangular opening,
closed in Antiquity by a millstone, fragments of which were found in the fills. The plan
of this tomb was drawn in 1997, but we were not then able to excavate it. This exca
vation took place in 1998 and brought to Iight many lamps dating from IInd century AD,
when the tomb was built, to the Vllth century AD, indicating occupation which lasted for
at least five centuries. A perl made out of agate was alsa found, which may originate in
Persia. The Syriac inscriptions are currently being studied.

Other tombs of this type were found. Tomb 3, whose plan was drawn by Wagner
belongs to the same group with arcosolium (Fig. 9). Anather of this type was tomb 9
which is one of the most manumental discovered there so far. There is again a dromos
leading into the tomb and a millstone to close the entrance was stili in situ (Fig. 10).
The hypogeum is composed of two square rooms. The first of these has two alcoves
in its east and west walls. Two steps separate this room from the next, also with two
alcoves, but in addition an arcosolium. All the alcoves are covered by barrel vaults, and
have three funeral benches set out as a triclinium (Fig. 11). The pottery found in this
tomb belongs to the Byzantine period. On the north wall, near the entrance, an inscrip
tion is carved in Greek: EIS THEOC. The same formula was used in an inscription
found at Urfa.

Tomb 11 was discovered thanks to our microgravimetric survey. It was unknown
to the local peasants but had been plundered in Antiquity. Again, a dromos led up to
the tomb which has been excavated. The inside of the hypogeum was composed of a
square room in which an altar has been excavated. As one enters, the left and right
walls both have an arcosolium with barrel vault whereas, at the far end, a large funer
al room can be seen with three arcosolia organised as a triclinium. Many Byzantine
lamps were found in the til1. We alsa discovered an interesting pendant in glass paste
(Fig. 12), which represents the goddess Nana as a lioness surmounted by astar and
a crescent maan. This goddess was stili venerated at Edessa during the Roman peri
od in association with BeL. Such jewels are relativelyfrequent in Syria and Palestine,
especially in a funeral context. In addition, a long inscription in Syriac is carved
between the two rooms (Fig. 13). This is rather important because it provides a date
for the construction of the hypogeum (probably january 226 AD), as well as the name
of the owner.

Apart from the rock-cut tombs with arcosolia which constitute the majority of
tombs at Apameia, some other types were found.

Tomb2 is interesting since it is one of the rare built tombs of this necropolis (Fig. 14).
More precisely, it was built with a barrel vault and then burried, maybe under a tumu
lus. The tomb is composed of a square room constructed from large limestone blocks.
The floor is covered by a pavement.

Tomb 4 is composed of three loculi cut into the rocks (Fig. 15).
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Finally, we alsa found two pit-graves: one of them contained the skeleton of a
child and was covered with tiles. It contained a single ear-ring, four bracelets and a
moulded glass-bottle representing the head of Dionysos (Fig. 16).

lt must be said that we stili do not know the full extent of the necropolis. But
same conclusions may already be drawn. First of all, the construction and occupation
of this necropolis belong mainly to the Roman and Byzantine periods, from which very
little has been found in the city of Apameia. The places inhabitated by the people who
burried in this necropolis have stili not been identified. We suggest that their houses
were rural and scattered, factors which may explain the lack of detectian by those
doing field survey. These tombs may be the only testimony to life on this bank of the
river during the Roman and Byzantine periods which can be gathered before the area
is drowned by the waters of the Birecik dam.

Although we have been able to study just thirteen tombs, it is now possible to
attempt a comparison with the tombs of the right bank which have been so carefully
studied by Dr. Ergeç whom we warmly thank for having communicated his thesis. The
differences between the necropolises are substantial although theyare not at all far
from each other and seem to be approximately contemporaneous: at Apameia, rock
cut tombs with two rooms and arcosolia predominate while at Zeugma, tombs with
/ocu/i seem much more abandant. Mareaver, at Zeugma, most tombs are organized
around a large central room. The dispositian of the arcoso/ia in the tric/inium (with
three funeral benches set at right angles to each other) which we have often found at
Apameia is unknown at Zeugma. It is therefore e1ear that the architectural lay-out in the
two necropoles is quite different. The decoration alsa differs, being more limited and
austere at Apameia. Finally, as we saw, most of the funerary inscriptions at Apameia
are written in Syriac whereas, at Zeugma, Greek is used.

These facts give us very good examples of the cultural differences that prevailed
between the two banks of the river during the Roman period and they provide, at least
partial answers to the questions that were at the root of our enquiries in this area.
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1998 YILI NAGiOOS (BOZYAZı) KAZı ÇALIŞMALARI

Serra DURUGÖNÜL *
Murat DURUKAN

Ümit A YDINOGLU

1985 ve 1986 yıllarında Anamur Müzesi tarafından yapılmış olan Nagidos kurtar
ma kazıları "Paşabeleni Tepesi Atatürk Parkı" olarak nitelendirilen tepenin batı ve doğu

yamacında sürdürülmüştür. Buralardan çıkan buluntular mezarlara ait olup, tepenin ya
maçlarının nekropol olduğu anlaşrlrmştrrt. Biz de bu yılki çalışmalarımızı öncelikle tepe
nin zirvesinde, yani akropolde sürdürerek bir bütünlüğe ulaşmayı hedefledik. Bir sur
duvarı tepeyi çevreleyerek akropolü, nekropoiden ayırmaktadır (Resim: 1; Harita: 1).
Tepe, 60 m. yüksekliğe ve 200 x 300 m. ebatlarına sahiptir.

Nagidos antik kentinin akropolü ve eteklerindeki nekropolü, bugünkü adı ile Pa
şabeleni Tepesi'nin koruma amaçlı imar planı, kazı amacına uygun olması açısından

tekrar ele alınarak geliştirilmiştir. Tepenin zirvesini çevreleyen sur duvarı kuzey, doğu
ve kısmen de güney taraflarda takip edilebiimiş ve tepe mülhanileri ile birlikte yeniden
ele alınmıştır. Bu topografik plan esas alınarak Paşabeleni Tepesi qridlenrniş ve açma
lar da bu grid planında yerlerini alrruştrrv.

Paşabeleni Tepesi'nde yapılmasına karar verilen kazı çalışmalarında iki hedef
belirlenmiştir:

1-Paşabeleni Tepesi'ni çevreleyen surun tarihlendirmesini yapmak.
2-Stratigrafiyi anlamak.
Bu iki unsur göz önünde bulundurularak tepenin doğusunda bulunan iki kule ara

sındaki açıklığın bir girişe ait olabileceği ve bu girişin arkasında bulunan duvarın da su-

DoçDr. Serra DURUGÖNÜl, Öğretim Üyesi, Mersin Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
MersinrrÜRKiVE
MuratDURUKAN,MersinÜniversitesi, Fenve EdebiyatFakültesi, Arkeoloji Bölümü,MersinrrÜRKjVE
ÜmitAVDINoGlU, MersinÜniversitesi, Fenve EdebiyatFakültesi, Arkeoloji Bölümü, MersinrrÜRKivE
Bana bu kazıyı yapma iznini veren TC. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne ve temsilcimiz, Ana
mur Müzesi'nden Sayın Mustafa Samur'a teşekkür ederim. AyrıcaBozyazı Kaymakamı Sayın Mithat Kuşadalı'ya da
bize sağlamış olduğu kolaylıklar ve destekleri için minellarım. Kazı çalışmalarımız TC Kültür Bakanlığı'nın, Devlet
Planlama Teşkilatı'nın ve Mersin Üniversitesi Araştırma Fonu'nun maddi destekleri sayesinde gerçekleşmiştir. Her üç
kuruluşa teşekkürü borç bilirim.
2 Temmuz 1998-31 Temmuz 1998 tarihleri arasında yürütmuş olduğumuz kazımızda aşağıda adı yazılı olan Mersin
Üniversitesi araştırma görevlileri ve öğrenCileri çalışmışlardır; kendilerine gayretleri için teşekkür ederim: Arş. Gör. Mu
rat Durukan, Arş. Gör. ÜmitAydınoğlu, Arş.Gör, Fikret Özbay. ÖğrenCiler: Banu Gündoğan, Hatice Körsulu, Zuhal Ara
toğlu, F.Hakan Kaya, Taylan Kızıldağ, Erkan Alkaç.
Hava fotoğraflarının temini ve arkeometri ile ilgili konularda yardımlarını esirgemeyen Çukurova Üniversitesi, Ziraat
Fakültesi, Toprak Bölümü, Arkeometri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selim Kapur ve Öğr. Gör. Ali Duran Öcal ile AI
bay Vı lmaz Bal'a da teşekkür ederim.
Ayrıca Anamur Müzesi'ndeki çalışmalarımı yürütme imkanını veren TC. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Mü
dürlüğü'ne ve Anamur Müzesi, Müdür Vekili sayın Vehbi Uysal'a esirgemediği yardımları ve sağlamış olduğu güzel ça
lışma ortamından dolayı teşekkürü borç bilirim.
Anamur Müzesi'nde korunmakta olan bu kazının buluntuları da ayrıca bu yıl incelenmiş ve sonuçları T.C. Kültür Ba
kanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bir rapor halinde sunulmuştur.

2 Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Yapı işleri Daire Başkanlığı'ndan Mühendis Seyfi Çubuk ve serbest Harita Mühendisi
sayın C. Kaya Doğan'a ve ekibine özverili çalışmaları için teşekkür ederim.
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run önemli bir bölümünü oluşturduğu düşüncesiyle. bu duvarın 3 m. batısında 3 x 5 m.
ebatlarında olan X31 / X 31 a açmasının kazısı başlatılmıştır (Resim: 2; Çizim: 1).

Açma sınırları içinde denizden en yüksek nokta 52.08 olarak ölçülmüştür. Tarım

toprağının kaldırılmasının hemen ardından kuzey-güney eksenindeki açmanın kuzeyba
tısında en yüksek seviyesi 51.73 olan bir duvarın ilk taşlarına rastlanmıştır. A duvarı ola
rak adlandırılan duvarın, açmayı ikiye böldüğü ve kuzey-güney aksında uzandığı anla
şılrruştır. Yine aynı seviyede açmanın kuzeybatısında, doğu-batı doğrultulu batı kesite
giren ve A duvarını dik kesen bir başka duvarın yaklaşık 1 m.lik bölümü yakalanmıştır.

Bu duvar da B duvarı olarak isimlendirilmiştir. Bu durumda, A duvarının batısında ka
lan ve A-B duvarları ile çevrili olan alana iç mekan, A duvarının doğusunda kalan alana
ise dış mekan adı verilmiştir.

52.08/51.75 seviyelerinde daldırma firnisli açık kap, çok sayıda kapak parçası, si
yah firnisli balık tabağı gövde parçalarıayrıca da dokuma tezgahı ağırlığı ve bir de cu
ruf parçası bulunmuştur. Seramikler 1.0. 3. ve 2. yüzyıl özellikleri göstermektedir.

D/Ş MEKAN
Dış mekanın A duvarına yakın olan batı kesiminde 51.60 seviyelerinden itibaren

kil ile oluşturulmuş sert bir dolgu tespit edilirken, bu dolgunun hemen doğusunun yanık

ve yumuşak toprağıyla bir çukura ait olduğu anlaşılmıştır.

A duvarının doğusunda yapılan çalışmalar sonucunda, 51.60 seviyesinde başla

yan kil dolgunun (ki bu seviye A duvarının korunmuş olan en yüksek seviyesi ile yakla
şık aynıdır), duvarın oturma düzlemi olan 51.06 seviyesinin de altına inen tesviye amaç
LI dolgunun devamı olduğu görülmüştür. Kil dolgunun doğusundaki çukurun ise 50.90
seviyesine kadar devam ettiği anlaşılmıştır. Bu seviyede sona eren çukurun altında da
tesviye dolgunun devam ettiği tespit edilmiştir.

A duvarının doğusunda kalan dış mekan stratigrafik açıdan herhangi bir sonuç
vermemiştir. Çukur olan bölümde 6 adet sikke (Env. No. 16-17-18-19-20 ve 23) ele
geçirilmiştir.

iç MEKAN
A-B duvarları arasında kalan iç mekanda yapılan çalışmalar özellikle stratigrafik

açıdan son derece verimli olmuştur. Bu mekanda yaptığımız çalışmayı, 52.08 ile 50.90
seviyeleri arasında 3 etapta incelemek mümkündür.

1- 52.08 - 51.40: ı.o. 3 ve 2. yüzyıllara tarihlenebilen seramik parçalarının yoğun
olarak ele geçtiği. ancak tarım toprağı olarak işlendiği için harmanlanmış durumda olan
tabaka.

Bu tabakada A ve B duvarları da bulunduğu için, saban, bazı noktalarda derin
den bazı noktalarda ise daha yüzeyden gelmiştir. Bu sebeple Hellenistik Dönem taba
nının seviyesi hakkında tam olarak bir şey söylemek mümkün olamamaktadır. Ancak
bu taban 51.70'lerde rastlanan killi, çakıllı ve seramik katkılı bölge ile 51.65-55'lerde
rastlanan yatar vaziyetteki çatı kiremitinin (Resim: 3) (40x70) seviyeleri arasında olma
sı gerekmektedir (I No.lu taban).

A duvarının batısında kalan bu alanın güney yarısı ile kuzey yarısı, 51.65 seviye
sinde iki ayrı karakter göstermiştir. Kuzey yarısında, yatar çatı kiremiti ile batı kesite
giren. silindirik bir forma sahip olduğu anlaşılan ve yere oturan kısımda altının kapalı ol
madığı anlaşılan pişmiş toprak bir nesnenin bulunduğu kısım, güney yarısında ise yak
laşık 20x30 cm. ebatlarında taşlarla yaratılmış blokajın varlığı tespit edilmiştir.

Tam olarak tanımlanamayan pişmiş toprak nesnenin çevresinde aynı karaktere
sahip ve sağlamlaştırma amaçlı harç bulunması bunların çağdaş olduğu izlenimini ver
mektedir. Bunların birbirine çok yakın olmaları, mekanın bu seviyede bir işlik olarak kul
lanılmış olabileceği fikrini vermektedir. Bu işlik belki bir mutfak, belki de bir depo mahi
yetindedir.
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Mekanın kuzey kesiminde bunlar bulunurken, güney kesimindeki taşların taban
için yapılmış blokaj olduğu düşünülmektedir. Bu taşların oturma düzlemi 51.45'tir.

51.75/51.65 seviyelerinde içe çekik dudaklı, sığ çanak ve dışa çekik dudaklı ka
palı kap parçaları, gri hamurlu, siyah firnisli, dışında aplike bir kabartma bulunan kapa
Ii kap gövde parçası, mutfak kap parçaları, Attika ürünü kırmızı firnisli kylix tondo par
çası ile siyah firnisli ve mahmuzlu kantharos kulpu bulunmuştur. 51.65-51.60 seviyele
rinin bazı buluntuları şöyle sıralanabilir: Ka/yx kap, silindirik ve ortası boş bir demir par
çası, kurşun parçası, kapalı kap gövde parçası, bir bronz sikke (Env.No.16)(h[ç tanım
lanamayacak kadar tahrip olmuş durumda). Bu seviyede ayrıca siyah astarlı lonia ka
sesi parçaları, skyphos, kapak, matara parçaları ve bir sikke (Env.No.18) bulunmuştur:

Bir yüzünde Makedon kalkanı, diğer yüzünde sorguçlu bir miğfer yer almaktadır.

2-51.40 - 51.25: 51.45-51.40 seviyelerine kadar inen ..blokaj taşlarının altından

gelen malzeme üst tabaka ile tamamen farklılık göstererek 1.0. 5. yüzyıl sonu, 4. yüzyıl
başına işaret etmektedir. Söz konusu tabakada 51.40 - 51.34 seviyelerinde çakıl taşlı,

klll] ve yatar seramikler içeren bir taban bulunmuştur. Bu tabanın Hellenistik Dönemde
(1.0.3 ve 2. yüzyıllarda) kullanılmış olduğu düşünülüp ancak tarım toprağı içinde har
manlanması nedeniyle tespit edilememiş olan tabandan sonra bulunduğu tespit edilmiş
olduğu için, bu taban II No.lu taban olarak isimlendirilmiştir.

Blokaj taşlarının hemen altından gelen 13,14,15,21 (gümüş) ve 22 envanter nu
maralı 5 adet sikke ile seramikler, 1.0 5. yüzyıl Attika ve Batı Anadolu siyah firnisli ka
seleri ile tarihleme açısından birbirlerine paralellik göstermektedir.

A-B duvarlarının birleştiği noktada ve 51.65-51.55 seviyesinde tespit edilen çatı

kiremitinin hemen altında (51.45-51.35) çok ince cidara sahip olan ve bu özelliğinden

dolayı dışarı da pişirilmiş olması ihtimali çok küçük, bulunduğu mekanın duvarlarına sı

vandıktan sonra, yerinde pişirilmiş olma ihtimali yüksek olan yarım daire şeklinde bir
ocak tespit edilmiştir. Bu ocağın tabanının olmadığı ya da yine kil ile doldurulmuş bir ze
min üzerinde kullarulmış olduğu, zemin toprağının ısı görmüş şeklinden anlaşılmaktadır.

Mutfak kabı parçası, lonia kasesi parçası, siyah firnisli kulp bu seviye buluntularından

bazılarıdır. Ayrıca 51.43 seviyesinde yatar seramiklerin de bulunduğu sert bir zemin bu
lunmuştur. Bu seviyede ayrıca siyah firnisli skyphos; Attika siyah flrnlsli açık kap göv
de gibi seramikler; daha da önemlisi Attika kırmızı figür tekniğinde bezeli ancak Mean
der ve dama tahtası motiflerinin çok küçük birer parçası korunabilmiş olan skyphos
gövde parçası ele geçirilmiştir.

3-51.25 - 50.90: Bu seviyeye gelindiğinde ise III No.lu taban ile karşılaşılmıştır.

51.254'deki tabanın sıkıştırılmış kil kullanılarak yapıldığı anlaşılmıştır. Tabanın altında

ise, 51.65'te (I No.lu tabanın altındaki gibi) rastlanan blokajın çok benzeri bir blokaila
karşılaşılmıştır. Yine iri taşlarla yapılmış bu düzgün olmayan platform, üstüne serilecek
kilin daha güçlü ve düzgün olması amacıyla yapılmış olmalıdır.

Bu tabakada ele geçen malzeme çok farklıdır. ilk kez ı.o. 6. yüzyılalması ihtima
li yüksek seramik parçalarına rastlanmıştır. Bu seramiklerden bazıları üzerinde Ari en
talizan Dönemin tipik özelliği olan beyaz astar ve bunun da üzerinde siyah boya ile ya
pılan bant bezemeler, bazılarında ise açık renk hamur üzerine doğru uygulanmış, yere
paralel ince ve kalın bantlar görülmektedir.. Bunun yanında, bu tabakaya kadar karşı

laşılan Hellenistik ve Klasik seramikler ile 1.0. 5. yüzyıl sonu- 4. yüzyıl başına tarihle
nen sikkeler artık görülmemektedir. Yukarıda tarif edilen seramiklerden oluşan (Bkz.
Env. No. 26) homojen bir tabaka kazılmıştır.

51.00 seviyelerinde ise tabanın altındaki blokaj taşlarının oturma düzlemi göz
lemlenmiştir. Bu seviyenin de altında ise A ve B duvarlarının üzerine oturduğu kil dol
gunun başladığı anlaşılmıştır. Kil dolguda yapılan ve 50.40 seviyesine kadar inilen son
dajda, ender de olsa kaba seramik parçalarına rastlanmış, ancak dolgunun sonu bulu
namamıştır.

A ve B duvarlarının 51.00- 50.90 seviyesine kadar inmeleri ve 51.20 seviyelerin
deki blokajla çok sık.ı. bir bütünlük içinde olmaları bu duvarın ilk yapım evresinin bu ta
baka, yani en geç 1.0 6. yüzyıl ikinci yarısı olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır.
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Bu tarihten sonra aynı mekanın ı.o 5-4. yüzyıllarda ve ı.o. 3-2. yüzyıllarda da
terkedilmediğini ele geçirilen buluntulardan anlamaktayız. Yani en az üç evreli bir ya
pının sondajı yapılmıştır. Ancak yapının işlevi, planı ve surlarla olan ilişkisinin anlaşılma

sı önümüzdeki kazı sezonlarında aydınlığa kavuşacaktır.

Paşabeleni Tepesi'nin zirvesinde, günümüzde bir verici istasyonu ve bir evin yer
aldığı alanda, evin güneyinden başlayan ve hem bu evin, hem de verici istasyonunun
altından devam eden duvarların işlevini ortaya çıkarmak için T 12 c (Çizim: 2) plankare
sinde, adı geçen duvarın güney ucunu kapsayacak şekilde 5 x 4 m. boyutlarında bir aç
ma açılmasına karar verilmiştir. T 12 c açması 68.70-67.71 m. seviyeleri arasında top
lam 1 m. kazılmış ve ana kaya ile karşılaşılması sonucu kazısı bitirilmiştir.

Öncelikli olarak açmanın batı kenarı boyunca uzayan ve çalışmamızda D i olarak
adlandırdığımız duvarın üzeri temizlenmiş ve hatları açığa çıkarılmıştır. Bu duvar, dış
yüzlerdeki büyük paket taşlar arasına taş dolguyla örülmüştür ve 160 cm. kalınlığa sa
hiptir.

Bu alanda başlanan kazı çalışmasında, üstteki tarım toprağının alınmasıyla birlik
te 68.67 m. seviyesinde iki duvar aksıyla karşılaşılmıştır. Bu duvarlardan batı-doğu

doğruıtulu olan ve açmanın güney kenarında yer alan D 3 olarak adlandırdığımız duvar
D i duvarına bağlı ve doğuya doğru oval bir şekilde gitmektedir. D 2 olarak adlandırdı

ğımız ve açmanın kuzey kenarından çıkan ve D 3 ile aynı seviyede olan duvar ise D 3'e
dik gelmektedir ve tek sıra taştan oluşmaktadır.

Tarım toprağının hemen altından başlayan taş dolgu yoğun bir duvar yıkıntısına

işaret etmiştir. Bu yıkıntının altında kalan bir amphoraya ait kulp, gövde ve kaide par
çalarıyla birlikte bulunan bir adet sikke, bu alan için genel bir tarih vermesi açısından

önemlidir. 68.37 m. seviyesinden gelen 2 envanter No.lu bu bronz sikke olmuştur.

Amphora ile birlikte bulunması ise bir kontekse işaret etmekte ve buluntular hakkında

kesin bir tarihleme yapabilme imkanı sağlamaktadır. Bu seviyede ayrıca kalipter, dinos,
kapalı kap ağız parçaları bulunmuştur.

68.17-68.00 m. seviyelerinde amphora ağız parçası, chalice kaidesi ve bir ağır

lık bulunmuştur. 68.00 m.de ayrıca içe çekik ağızlı kase parçaları, pişirme kabı ağız par
çası ky/ix ağız ve kulp parçası, stemles kaide parçası ele geçirilmiştir.

D 1 duvarının yıkılan taşlarından oluştuğunu düşündüğümüz dolgu, açma boyun
ca yaklaşık 40 cm.lik bir kalınlığa sahipti. 67.90 m. seviyesinde Di duvarının dibinde
bir sikke ele geçirilmiştir. Taş dolgu altındaki sert tabakadan elde edilmiş olan bu sik
ke (Env.No.3) çok tahrip olmuştur. Ancak ön yüzde profilden bir baş seçilebilmektedir.
Bu seviyede ayrıca siyah figür skyphos gövde parçası, siyah firnis kap gövde parçası,

lonia kasesi kulp gövde parçası, kalipter parçası ve içe çekik ağızlı çanak önemli bu
luntular arasında sayılabilir.

68.15 m. seviyesinde ise, D i duvarından çıkarak doğuya doğru uzayan, tek sıra

taştan oluşmuş ve D 4 olarak adlandırdığımız bir başka duvar daha ortaya çıkmıştır. Bu
duvar batı-doğu doğrultuludur, doğu ucu D 2 duvarıyla birleşmektedir ve açmanın do
ğu duvarına girmektedir. Aynca D 4 duvarıyla açmanın kuzey kenarı arasındaki alanda
yapılan kazıda 67.96 m. seviyesinde bir sikke bulunmuştur. 4 envanter No.lu bu sikke
nin ön yüzünde profilden bir baş, arka yüzünde ise bir amphora yer almaktadır.

67.90 m. seviyesinde sona eren taş dolgunun açma boyunca toplam 50 cm.lik
bir derinliği kapladığı ve bu taşların D i duvarı üzerinden içeriye doğru, yani doğuya
doğru döküldüğü anlaşılmaktadır. Taş dolgunun altından gelen buluntular ise, taş dolgu
altında bir tabakaya işaret etmektedir. BL!. tabakadan ele geçen seramik buluntular ge
nel olarak bir döneme işaret etmektedir. Ozellikle içe dönük ağızlı kase ve çanak parça
larıyla siyah timisli tabak parçaları bu tabakayı 1.0. 2. yüzyıla tarihlememize olanak
sağ iamaktadi r.

Kazılan bu tabakanın hemen üstünde bulunmuş olan ve 68.02 m. seviyesinden
gelen duvar ise D 5 olarak adlandırılmıştır. Açmanın güney kenarından çıkan bu duvar
çift sıra taştan örülmüş ve sağlam durumda ele geçirilmiştir.
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Bu tabakada 67.80 m. seviyesinden itibaren, yoğun seramik ve sikke buluntusu
gelmeye başlamıştır. Bu buluntular aşağıdaki gibidir: 67.81 seviyesinde, dolgu kazısı

nın altında bulunan taban seviyesinde iki sikke ve çok sayıda seramik buluntu ele ge
çirilmiştir. Sikkelerin ilki (Env.No.5) 67.81 seviyesindeki duvarın (D 5) yanında ele geçi
rilmiştir. Bronz olan bu sikkenin arka yüzünde ayakta duran bir figür seçilebilirken, ön
yüzünde profilden bir baş görülmektedir. Ikinci sikke ( Env.No. 6) ise yine aynı tabaka
dan ve diğer sikkenin yakınında bulunmuştur. Sikke tahrip durumdadır. Aynı seviye ka
zısında 67.80 seviyesinde, taban üzerinde iki sikke daha bulunmuştur: Bunlardan ilki
(Env.No. 7) ön yüzünde profilden bir baş, arka yüzünde bir kantharos bulunmaktadır.

Biri D 4 duvarının yakınında, diğeri ise (Env.No. 8) D 5 duvarının yanında bulunmuştur.

Bu ikinci anılan sikkenin ön yüzünde yine profilden bir baş (?), arka yüzünde ise bir
kantharos görülmektedir. Ayrıca açık kap ve Iekane ağız parçaları da burada bulun
muştur. Bu seviyede, D 1 duvarının yanında ana kayaya rastlanmıştır.

67.70 seviyesinde de bir stamnos ağız parçası, içe çekik ağızlı tabak parçası ve
bir sikke ele geçirilmiştir. Sikke (Env.No.9) D 5 yanından olup ön yüzünde bir kalkan(?),
arka yüzünde ise miğfer ve sorguç taşımaktadır.

67.80 m. seviyesinden itibaren, açmanın batısında, D 1 duvarı kenarında görül
meye başlanan ana kayanın, açmanın diğer bölümlerinde de olduğu gözlemlenmiş ve
bu sebeple açmanın kazısı durdurulmuştur.

Sonuç olarak, bu alanda ana kayanın zemine çok yakın olduğu ve D 1 duvarının

ana kaya üzerine inşa edildiği görülmüştür. Gerek yapım tarzı gerekse de taş tekniği

göz önüne alındığında, D 1 duvarının akropolün sur duvarlarıyla büyük benzerlikler
göstermesinden dolayı bir sur duvarı olabileceği anlaşılmıştır.

Taş dolgunun altında bulunan taban ise T 12 c açmasında karşılaşılan tek taban
dır. Bu tabana ait 67.80 seviyede ele geçirilen beş adet sikke (Env.No. Ş.6.7.8.9) ayrı

ca da içe dönük ağız kenarlı kase ve tabaklar bu açmayı ve bu tabanı 1.0.3. yüzyıl ba
şına tarihlememize olanak sağlamaktadır.

V 26 a plan karesinde başlanan çalışmalar, tepenin orta noktasına yakın, sur du
varlarının da merkezi sayılabilecek bir noktada açılmıştır.

Paşabeleni Tepesi'nin doğusuna doğru, var olan terasların en geniş alanında, te
rasın işlevini ve tepenin tabakalanmasını ortaya çıkarmak için, 3x3m. boyutlarındaki bu
açmada çalışılmıştır.

V 26 a açması 56.08-55.50m. seviyeleri arasında kazılmış ve yüzeyden 60 cm.
derinlikte ana kaya ile karşılaşılması üzerine kazısı sona erdirilmiştir.

Yaklaşık 15 cm. kalınlığındaki dolgu topraktan gelen seramik malzeme tamamen
Hellenistik Dönem özellikleri taşımaktadır. Bunlar arasında palmet baskılı tabak parça
larıyla kantharoslara ait yivli gövde parçaları dikkati çekmektedir. Ancak, bunlar tarım

toprağı içinden geldikleri için bir tabakaya işaret etmemektedirler.
Bu açmanın kazısı sırasında tarım toprağının hemen altından gelen taş dolgunun

içinde bulunan üç adet sikke ise bu alanda bir Hellenistik yerleşimin olduğunu göster
miştir: 55.75-55.60 seviyesinde üç adet bronz sikke ele geçirilmiştir: Sikkelerden ilki
55.68 seviyesinde bulunmuştur (Env.No.10). Bu sikkenin ön yüzünde Makedon kalka
nı görülmektedir. Diğer sikkede (Env.No.11) bir baş görülmektedir. Son sikke (Env.No.
12) ise gümüş olup ön yüzünde Herakles başı, arka yüzünde ise Zeus Olympios'u gös
termektedir; seviyesi 55.70 m.dir (Resim: 4, 5). Bu sikkelerin geldiği seviyenin altında
iki aşık kemiği ve bir bronz ok ucu bulunmuştur (seviye 55.62).

Sonuç olarak daha önceki tesviye toprağı ile ikinci tesviye arasında kalan alan
da ele geçirilen malzeme tamamen Helienistik Döneme aittir. Alttan ikinci bir tesviye
tabakanın gelmesi ise, üstteki her iki seviyenin malzemesinin bir tabakaya ait olmayıp
döküntü malzeme olması gerektiğini düşündürmektedir.

Paşabeleni Tepesi W19c plankaresinde, 61.07-59.50 m. seviyeleri arasında top
lam 1.57 m. derinliğinde 2x2 m. lik bir sondaj açılmıştır.
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Paşabeleni Tepesi'nin güney yamacında, mevcut havuzun batısındaki dar teras
üzerinde yapılan araştırma sonucunda toplanan malzeme değerlendirilmiş ve bu alan
daki tabakalanmanın ortaya çıkarılması için W19c plankaresinde sondaj yapılması uy
gun bulunmuştur.

Kazıdan önce, teras üzerinde yapılan araştırmalarda ele geçirilen seramik bulun
tular genelolarak 1.0.4 ve 3. yüzyıllara işaret etmekteydi. Sondajın hemen yanından

yüzeyde bulunan 29 envanter No.lu figürin başı ve 28 envanter No.lu bronz sikke bu
alanda erken malzemenin olduğu yönündeki görüşlerimizi doğrular nitelikteydi. Nite
kim, bir kadına ait olan figürin başı, abartılı sivri çenesiyle ve patlak ve çekik gözleriyle
doğulu özellikler taşımaktadır. Bronz sikke ise ön yüzünde profilden bir baş ve arka yü
zünde ise volüt kulplu bir kantharos içermektedir.

Bu alanda toplam 27 cm. kalınlığındaki tarım toprağının kaldırılmasıyla, yüzeyden
toplanan malzeme ile tarım toprağı içinden gelen malzemenin benzerlik gösterdiği gö
rülmüştür.

60.55 m. seviyesinden itibaren başlayan taş dolgu ise 59.85 m. seviyesine ka
dar devam etmiştir. Bu dolgu içinden gelen malzemenin azlığı, bunların dolguya karış

mış malzeme olduğunu göstermiştir. Ayrıca, bu dolgu içinden ele geçirdiğimiz kireç ve
çakıl karışımı harç bloklarının aynılarının alandaki modern havuzun yapımında da kulla
nılmış olması, bu dolgunun bir kısmının günümüze çok yakın zamanlarda yapılmış ol
duğuna işaret etmiştir.

Taş dolgunun sona ermesiyle birlikte bulunmaya başlanan seramik malzemenin
çoğunluğunun kaba, kötü pişmiş ve katkılıolmasına karşın aralarından siyah firnisli At
tika seramik parçaları da ele geçirilmiştir. Yine bu alanda 59.67 m. seviyesinde 32 en
vanter No.lu çok tahrip olmuş bronz bir sikke ele geçirilmiştir. Ancak gerek sikkenin çok
tahrip görmüş olması, gerekse de ele geçen az sayıdaki seramiğin çok ufalanmış du
rumda olması ve bu malzemenin tamamının tabanda yer alan bir çakıl dolgu içinde bu
lunmaları, bu malzemelerin bir tabakaya ait olmadıklarına, buraya teras oluşturulurken

taşıma yoluyla getirildiklerine işaret etmektedir.
Çakıl dolgu içinde yapılan sondaj çalışmalarında seramik buluntuya rastlanama

ması sonucu bu alanın kazısı sona erdirilerek üzeri toprakla tekrar örtülmüştür.
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1998 YILI MARMA~.is HisAR.ÖNÜ-ÇUBUCAK SERAMiK
ATOLYELERI KAZıLARı

Ersin OOGER*
Ahmet Kaan ŞENOL

Muğla ili, Marmaris ilçesi, Hisarönü Köyü, Çubucak mevkiinde, Marmaris Müze
si Müdürü Çiğq~m Morçöl'ün başkanlığında ve Prof.Dr.Ersin Doğer'in bilimsel sorumlu
luğunda, Ege Universitesi'nden Araştırma Görevlisi Ahmet Kaan Şenol, Uzman Arke
olog Gonca Cankardeş Şenol, Mersin Universitesi'nden Araştırma Görevlisi Umit Aydı
noğlu ve 8 klasik arkeoloji lisans öğrencisinden oluşan bir ekip tarafından 1998 yılı kur
tarma kazıları gerçekleştirilmiştir. 1998 yılı kazılarına, Datça-Marmaris karayolunun ku
zeyinde bulunan ormanlık alan içerisinde üç sektörde devam edilmiştir (Çizim: 1).

Sektörler
Zô Açmesı

Kazılarına 1995 yılında başlanan Z5 açmasında 1998 yılı çalışmalarına +2.40 m.
kotundaki duvarın güneyinde bulunan 8 No.lu çöplüğün altındaki 10 No.lu alanda dö
küntü taşlardan oluşan bir moloz birikintisini kaldırmakla başlanmıştır. 1997 yılı kazıla

rında, Z4 açmasındaki 15 No.lu çöplüğün devamı niteliğinde olan 8 No.lu tabakanın, aç
manın güneyine doğru bir eğimle yoğunlaştığı görülmüştü. Bu tabakanın ve altında bu
lunan 9 No.lu tabakanın sınırlarını görmek amacıyla 08 duvarınıngüney bölümünün ka
zısına devam edilmiştir. Sonuçta, 8 No.lu seramik atığı tabakasının bu duvarın üzerin
den atılmış olduğu, diğer bir deyişle 08 duvarının 8 No.lu çöplük katı için bir terminus
ante quem oluşturduğu görülmektedir (Çizim: 2).

08 duvarının kullanılmadığıdönemde üzerinin 9 No.lu tabaka ile kaplandığı orta
ya çıkarılmıştır. 8 No.lu çöplüğün bittiği +2.00 m. kotunda Z3 açmasında gri-mavi renk
li sert ve killi tabakanın devamı niteliğinde olan 10 No.lu tabaka, bu katın altında ise 14
no adı verilen steril bir tabaka açığa çıkarılmıştır. 08 duvarının yürüme düzlemi +1.75
m. kotunda sıkıştırılmış beyaz yerel taş parçalarından oluşmaktadır. Ancak, taban ola
rak yorumlanan bu tabakanın açmanın tamamında korunmadığı görülmektedir (Çizim:
3). 1998 yılı kazılarında, 14 No.lu tabakanın kazılmasıyla Z3 açmasında ortaya çıkarı

lan merdivenli büyük yapının euthyntheria seviyesine ulaşılmıştır. 08 duvarı ile Z3 aç
masında bulunan merdivenli yapının altındaki lv.yüzyıla tarihlenen yapı hem orientas
yon hem de yükseklik açısından paralellik göstermektedir. Z4 açmasında doğu-batı

düzleminde tek sıra genişliğinde korunan yerel taşlardan yapılmış olan 08 duvarının

fonksiyonunu ve diğer yapılarla ilişkisini anlamak için açmanın genişletilmesini bekle
mek gerekmektedir.

Prof.Dr.Ersin DOGER, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim
Dalı, 35040 Bornova-izmirfTÜRKiVE
Ahmet Kaan ŞENOL, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, 35040
Bornova-izmirfTÜRKiVE
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Z6 açması

Z4 açmasının kuzeybatı köşesinde bu açmada bulunan D7 duvarının devamını

bulmak ve ana yapının mimarısini izlemek amacıyla açılan Z6 açması, arazi koşulları

ve ağaçların yoğunluğu nedeniyle 3.5 x 3.5 m. ölçülerinde kazılabilmiştir (Çizim: 1). Z
sektöründeki diğer açmalarda da görüldüğü üzere kazılan ilk tabaka çok sayıda Geç
Rhodos amphorası içeren 1 No.lu atık seramik tabakasıdır. Ancak, daha önceki yıllar

da Z4 açmasında da görülen bu 40 cm. kalınlığındaki seramik çöplüğünün batıya doğ

ru azalması durumu bu yeni açmada da karşımıza çıkmıştır. Z6 açmasında 1 No. adı

verilen bu tabakanın batı sınırı bulunurken, 2 No. olarak adlandırılan sert, kahverengi
az seramikli tabakanın altından da tüm açmalarda görülen ve yoğun sel malzemesi içe
ren tabaka ortaya çıkarılmıştır. Sel tabakasının içerdiği az sayıda seramik Roma Döne
mine, çoğunlukla da Geç Rhodos amphoralarına ait parçalardan oluşmaktadır. Olduk
ça sert sıkışmış toprak ve kuzeydeki yamaçlardan akan büyük bir selin izleri olan yo
ğun taşlı tabakanın kazısına 1998 sezonunda ara verilmiştir. Z3 açmasında ortaya Çı

karılan ana yapının kuzeybatı yönündeki gelişimini izlemek amacıyla açılmaya başla

nan Z6 açmasının kazısına, alanın genişletilmesi amacıyla ağaçların kesilmesinden
sonra 1999 yılında devam edilmesi planlanmaktadır.

Z7 Açması
Z3 açmasının güney kenarında Marmaris-Datça karayolunun genişletilmesi ne

deniyle tahrip olacak olan alanda arazi koşullarının zorlamasıyla 3 x 4.5 m. genişliğin

de açılan Z7 açmasının kazılarına 1998 yılında başlanmıştır (Çizim: 1). Açmanın kuze
yinde, Z3 açmasıyla ile birleştiği alanda yoğun olarak Geç Rhodos amphoralarını içe
ren 1 No.lu tabaka ortaya çıkanlrmştır. Ortalama 40 cm. kalınlığındaki bu tabakada Geç
Rhodos amphoralarının yanında I.S.l.yüzyllın ortalarına ve ikinci yarısına ait günlük kul
larurn kapları, künkler ve büyük boyutlu (46 x 66 cm.) çatı kiremitleri ele geçirilmiştir. Di
ğer açmalarda görüldüğünün aksine bu tabakada Erken Hellenistik Dönem malzeme
sinin çok seyrek olarak karşımıza çıktığı görülmektedir.

Z6 açmasının güneyinde humus tabakasının 10 cm. altında çamur harcıyla sı

vanmış, küçük, düzensiz taşlardan oluşturulan bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Kuzey-gü
ney doğrultusunda uzanan bu duvarın, D1 duvarıyla 90 derecelik bir açı yaptığı görül
se de, benzer amaçlarla yapıldığını düşündüğümüz Z3 açmasındaki merdivenli ana ya
pıyla gerek kot farkı gerek se yapısı nedeniyle farklı bir yapıya ait bir savunma duvarı

olduğu görülmektedir (Çizim: 1). +4.00 - +4.19 m. kotunda yer alan D10 duvarının aç
manın güneyinde sınırları ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 4). 1.20 m. kalınlığındaki bu duva
rın bittiği yerden Geç Rhodos amphoralarının yoğun olarak ele geçtiği 1 No.lu atık se
ramik tabakasının başladığı görülmektedir.

Z6 açmasının kazısına doğu-batı düzleminde açmayı kesen ve otellere su götü
ren plastik boru hattının yapımı sırasında kullanılan malzemenin de kaldırılmasıyla de
vam edilmiştir. Bu tabakanın altında ince bir tabaka açmanın tamamında görülmektedir.
Yer yer bütüne yakın büyük Geç Rhodos amphora parçalarının da elde edildiği bu ta
baka D10 duvarına bitişik olarak bulunmaktadır. Bu tabakada az da olsa elde edilen
Rhodoslu üretici Hieroteles'in erken dönemlerine ait amphora mühürleri ve eponym
mühürleri bu tabakanın hemen üzerinde bulunan Geç Rhodos amphoralarını içeren ta
baka ile aralarında üç yüzyıllık bir zaman dilimi olması gerektiğini belgeler niteliktedir.
Ancak hem iki tabaka arasında bu zaman dilimini doğrulayacak bir kültür katının olma
ması, hem de bu iki tabakanın altından Hieroteles'in üretim döneminin sonlarına tarih
lenen çanak çömleğin yoğun olarak çıkması, bizi, 1 ve 2 No.lu tabakaları aşağıdaki şe
kilde yorumlamaya zorlamıştır. Daha önceki bildirilerde de yinelediğimiz üzere Geç
Rhodos amphoralarının üretildiği dönemde (l.Ol.yüzyrlm ikinci yansı-l.Sjl.yüzyıln orta
ları) Hieroteles'in atıklarından oluşan bir çöplük alanı tekrar kullanılmak zorunda kalın

mıştır. Romalı seramik üreticileri de bu alanı boşaltıp atıkları kendi atık alanlarına atmış

olmalıdırlar. Böylece 1 No.lu atık üretim tabakası olarak adlandırılan kendi atık üretim
lerini de bunların üzerine atmış olmalıdırlar.
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0.80 m. yüksekliğe..kadar korunmuş olan D10 duvarının oturduğu 3.50 m. kotun
da 7 No. adı verilen ve 1.0. IILyüzyılın ilk yarısına tarihlendirilen seramik içeren ince bir
atık seramik tabakası bulunmaktadır. Z7 açmasında +3.45 - +3.10 m. kotları arasında

sel tabakasının devamı olan bol taşlı, kahverengi-kırmızı renkli sert bir tabaka yer al
maktadır (Çizim: 5). Bu sel tabakasından diğer açmalarda seramik buluntusu elde edil
memesine rağmen, z7 açmasındakisel tabakasında LO.IILyüzyllln ikinci yarısına tarih
lendirilen az sayıda seramiğin ortaya çıkarıldığı görülmektedir.

Z7 açmasında +3.50, +3.30 ve +2.40 m. kotlarında 5, 11 ve 15 No. adı verilen üç
farklı gri renkli küllü, fırın atığı tabaka ele geçirilmiştir. Bu tabakaların içerdiği az sayıda

seramik kontekst oluşturmaları ve diğer tabakaları tarihlendirmeleri açısından son de
rece önemlidir (Çizim: 5).

Z3 açmasında ortaya çıkarılan merdivenli ana yapının D1 olarak adlandırılan gü
neye doğru uzanan duvarının devamı bu yıl yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkarılmış

tır. Z6 açmasında da görüldüğü üzere ana yapının duvarlarının bu açmada da tam ola
rak korunmadığı saptanmıştır. +2.95 m. kotuna kadar korunmuş olan duvar taşlarının

açmanın batısına doğru yıkıldığı görülmektedir. Ana yapının duvarları merdivenli bölüm
de bulunan destek duvarlarının varlığı nedeniyle sadece yapının girişinde tam olarak
korunmuştur. Yapının yıkılmasından sonra LO.IILyüzyllın ikinci yarısına ait çöplük taba
kaları Z7 açmasının batısında ortaya çıkarılmıştır. Ele geçjrilen 13, 14 ve 16 No.lu çöp
lüklerde türdeş çanak çömlek görülmektedir (Çizim: 6). Azeilikle 16 No.lu çöplük katı

ince seramik açısından zengin bir repertuara sahiptir.
Rhodos Peraia'sında 1990 yılından itibaren aralıklarla sürdürdüğümüz Rhodos

lu amphora üreticisi Hieroteles ve bu alanda daha kısa sürelerde üretimde bulunmuş

olan Hieroteles'in çağdaşı ve ardılı üreticilere ait seramik çöplüklerinin kazılarında amp
horalarındışında,günlük ve ince .~eramiklerle birlikte mutfak ..kaplarının da yoğun ola
rak elde edildiği görülmektedir. l.Ojll.yüzyılm ILçeyreği ile l.Olll.yuzyrlm sonu arasın

da kalan dönemde üretilen seramiğin komşu atölyeler olan Reşadiye-Kiliseyanı atölye
lerinin üretimleriyle form ve boyama teknikleri açısından benzerlikler içerdiği görülmek
tedir. Rhodos Peraia'sında üretimlerine devam eden çömlekçilerin amphoralarını sat
tıkları merkezlerde yapılan kazılarda elde edilen seramik buluntuları arasında, kil ve
form özellikleri nedeniyle Peraia üretimi olarak ayırt edebildiğimiz grupların ortaya çıka

rılması, bölgeden yapılan ihracatta ince seramiğin de önemli yer tuttuğunu göstermesi
açısından oldukça önernüdlrt.

Hisarönü seramik atölyelerinde Z3 ve Z7 açmalarında yoğun olarak ortaya çıka

rılan günlük ve ince seramikle mutfak kaplarının ana formları şunlardır:

1.Tabaklar. Ağız kenarları içe doğru çekik ve yuvarlatılmış tabaklar alçak halka
kaideye sahip olup daldırma tekniğiyle içi ve dışı kırmızı ve koyu kahve-siyah renklerle
firnislenmişlerdir. Ağız çaplarına göre iki boyutta bulunan tabakların Hisarönü atölyele
rinde derin ve sığ olmak üzere iki grubu bulunmaktaerra.

1.Env.No.HÖ.94.Z3.11.10.125, Ağız Çapı: 17 cm., Kaide Çapı: 5 cm., Hamur
Rengi: 7.5YR 7/6reddish yellow, Firnis Rengi (dış): 5YR 4/1 dark gray, Firnis Rengi (iç):
10R 5/6 red, Katkı Maddesi: Az kalker (Çizim: 7a)

2.Env.No.HÖ.98.Z7.16.1.142, Ağız Çapı: 16 cm., Kaide Çapı: 4 cm., Hamur Ren
gi: 2.5 YR 7/6.red, Firnis Rengi (dış): 5YR 4/1 dark gray, Firnis Rengi (iç): 10R 3/3
dusky red, Katkı Maddesi: Az kalker, mika, şamot (Çizim: 7b)

3.Env.No.HÖ.97.Z4.1.1.95, Ağız Çapı: 36 cm., Hamur Rengi: 7.5YR 7/6 reddish
yellow, Firnis Rengi (dış): 5YR 4/1 dark gray, Katkı Maddesi: Az kalker (Çizim: 7c)

2

Mısır'ın iskenderiye kentinde yapılan kurtarma kazılarında Hisarönü atölyelerinde çalışan üreticilere ait amphora mü
hürlerinin yanında Peraia üretimi ince serarniğin de bulunması LÖ.lli.yüzyll ortalan-Ht.yüzyıl sonu arasında kalan dö
nemde Rhodos Perala'sı ile ıskenderiye kenti arasındaki ticari Ilişkiyi kanıtlamaktadır.

Büyük boyutlu tabakların benzerleri Kaunos'ta LÖ.lli.yüzylla tarlhlendirllmektedlr. Schmaltz, B., "Kaunos 1988-1991",
AA, Heft 1, 1994, s.216, Abb.21.28.
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2. «eseter: içe doğru çekik yuvarlatılmış basit ağız kenarına ve alçak halka ka
ideye sahip kaselerlu Hisarönü atölyelerinde sığ ve derin olmak üzere iki grubu bulun
muştur-. Ağız kenarları dışa çekik ve omurgalı kaselerle-, ağız kenarı yivli derin k~şeler

genelolarak daldırma tekniğiyle firnislenmiş olup Hisarönü atık tabakalarında 1.0.111.
yüzyılın ortalarına tarihlenmektedir.

4.Env.No.HÖ.94.Z3.11.11.80, Ağız çapı: 15 cm., Kaide çapı: 5 cm., Hamur Ren
gi: 7.5YR 7/6 reddish yellaw, Firnis Rengi (dış): 2.5YR 4/2 weak red, Firnis Rengi (iç):
10R 3/3 dusky red, Katkı Maddesi: Az kalker (Çizim: 8a).

5.Env.No.HÖ.94.Z5.11.8.139, Ağız Çapı: 13 cm., Kaide Çapı: 6 cm., Hamur Ren
gi: 7.5YR 7/6 reddish yellow, Firnis Rengi (dış): 5YR 4/1 dark gray, Firnis Rengi (iç):
10R 5/8 red, Katkı Maddesi: Az kalker (Çizim: 8b).

6.Env.No.HÖ.94.Z3.11.7.73, Ağız Çapı: 24 cm., Hamur Rengi: 7.5YR 7/6 reddish
yellow, Firnis Rengi (dış): 10R 5/8 red Katkı Maddesi: Az kalker, mika (Çizim: 8c).

7.Env.No.HÖ.94.Z3.11.7.125, Ağız Çapı: 18 cm., Kaide Çapı: 6 cm., Hamur Ren
gi: 7.5YR 7/6 reddish yellow, Firnis Rengi (dış): 5YR 4/1 dark gray, Firnis Rengi (iç):
2.5YR 4/6 red, Katkı Maddesi: Az kalker, mika, şamot (Çizim: 8d).

3. Skyphos/ar: Oval kesitli yatay kulplara, içe dönük basit ağız kenarına, ince çe
perlere ve halka kaideye sahip olan skyphos formları Karia bölgesinde, özellikle Re
şadiye seramik atölyelerinde yoğun olarak üretilmiştir. IILyüzyılın başlannda ortaya Çı

kan bu formlara ait ağız ve kulp parçaları Hisarönü atölyelerinde 1.0.lıl.yüzyllın Il.çey
reği ile IV.çeyreği arasına tarihlenen tabakalarda ele geçirilmiştir.

8.Env.No.HÖ.95.Z4.4.17, Ağız Çapı: 18 cm., Hamur Rengi: 7.5YR 7/6 reddish
yellow, Firnis Rengi (dış): 5YR 4/2 dark reddish gray ,Katkı Maddesi: Az kalker, az mi
ka, şamot (Çizim: 9a).

4. Lekythos/ar: Ağız kenarları dışa çekik, kısa boyunlu ve avaidal gövdeye sahip
lekythosların unguentariumların kaidelerine benzer, içleri dolu ve dışbükey profilli ka
ideleri bulunmaktadır. Ağız kenarıyla omuz arasında kısa bir şerit kulpa sahip lekythos
ların ağız kenarından gövdelerinin ortalarına kadar daldırma tekniğiyle firnislendiği gö
rülmektedir.

9.Env.No.HÖ.98.Z3.11.8.156, Ağız Çapı: 4 cm., Kaide Çapı: 3 cm., Hamur Ren
gi: 7.5YR 7/6 reddish yellow, Firnis Rengi (dış): 5YR 4/1 dark gray, Katkı Maddesi: Az
kalker, şamot (Çizim: 9b).

5. Lagynos/ar: Dışa çekik yuvarlatılmış ağız kenarına uzun ve ortası yivli boyuna,
boyunun ortasından başlayarak omuzda gövdeyle birleşen şerit kulplara sahip
/agynoslar Hisarönü atölyelerinde Z7 açmasında 16 No.lu çöplük tabakasında yoğun

olarak ele geçirilmiştir.

10.Env.No.HÖ.94.Z7.16.1.115, Ağız Çapı: 7 cm., Hamur Rengi: 7.5YR 7/6 red
dish yellaw, Firnis Rengi (dış): 10R 4/8 red, Katkı Maddesi: Az kalker, şamot (Çizim:
9c).

3 Bu kaselerin benzerleri Paphos kazılarında yerel üretim çanaklarıyla birlikte ortaya çıkarılmıştır. Hayes, J.w., The Hel
lenistic and Roman Pottery, Paphos Vol.Il, Nicosia 1991, s.26, lig.13.1., lig.XLlX.57-68, lig.XVII.22-40; Ewdoksia Pa
puci-Wladyka, "Hellenistic Pottery Irom Nea Paphos-First Result ol Scientilic Analysis", Acts of the /i Niebarow Pot
tery Workshap, (ed.) H.Meyza, J.Mlynarczyk, Warsow 1995, s.250, pI.3.195,196. Rhodos Peraia'sı ile sıkı ticari iliş

kileri olan Kıbrıs adasında, Kition'da yapılan kazılarda ele geçirilen sığ kaselerin siyah lirnisli yerel örnekleri LÖ.lll.yüz
yılın ilk yarısına tarihlendirilmektedir. Salles, J.-F., "Ceramiques Hellerıistiquesde Kition", Les Niveaux Hetterıistioues.

Kıtian Bamboula 4, Paris 1993, s.262, lig. 226. no.468. Salamine'de içe dönük kaselerin paralelleri LÖ.IV.yüzyllın so
nu-Hl.yuzyılm başlarına tarihlendirilmektedir. Diederichs, C., Cerarniques Hellenistiques, Romaines et Byzantines, Sa
lamine de Chypre iX, Paris 1980, s.27, p1.7,65·72.

4 Burkhalter, F., "La ceramiqus hellenlstlque et romaine du sanctuaire d'Aphrodite a Amathonte", BCH 111, 1987, s.374,
lig.9, no.84; Rudolph, w., "Hellenistic Fine Ware Pottery and Lamps lrom above the House with the Idols at Myce
nae", BSA 73, s.216-217, lig.4.16.
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Hydrialar: Hisarönü atölyelerinde LÖ.IIl.yüzyllın ortalarına tarihlenen hydrialar,
dışa çekik yuvarlatılmış yastık formlu ağız kenarına, boyunun üst bölümünde bir yive ve
boyundan omuza uzanan oval formlu dikey bir kulpa sahiptir. Bu formların ovoidal bir
gövdeye ve alçak halka kaideye sahip oldukları tüketim merkezlerinde ele geçen ör
neklerden anlaşılmaktadıre.

11.Env.No.HÖ.98.z7.6.4.20, Ağız çapı: 10 cm., Hamur Rengi: 7.5YR 7/6 reddish
yellow, Katkı Maddesi: Az kalker, şamot (Çizim: 9d).

Kraterler: Üzerinde herhangi bir firnis izine rastlanmamış olan kraterler, yuvarla
tılmış dışa çekik ağız kenarlarına, boyunda daraldıktan sonra genişleyen ve kaideye
doğru daralmaya devam eden profilli gövdeye ve halka kaideye sahiptir. Bu formların

Iekane krater olarak sınıflandırılan bazı örneklerinde ağız kenarının keskin profilli oldu
ğu ve gövdelerinin üst bölümlerinde yuvarlak kesitli üzengi formlu kulpların bulunduğu

görülmektedir.
12.Env.No.HÖ.97.z4.4.2.6, Ağız Çapı: 25 cm., Hamur Rengi: 7.5YR 7/4 pink

7.5YR 7/6 reddish yellow, Katkı Maddesi: Az kalker, taşçık (Çizim: 10a).
13.Env.No.HÖ.98.z7.3.1.11, Ağız Çapı: 26 cm., Hamur Rengi: 7.5YR 7/6 reddish

yellow, Katkı Maddesi: Az kalker, kum, taşçık (Çizim: 10b).

Lekaneler: Dışa çekik ve aşağı sarkık üçgen formlu ağız kenarına sahip örnekle
rin dışında ağız tablasının ucu yuvarlatılmış ve üzeri yivli dudak kenanrıa ve sığ gövde
ye sahip lekaneler Hisarönü atölyelerinde ortaya çıkarılan ve 1.0.lıl.yüzyllın ortalarına

tarihlendirilen diğer formlar arasındadır.

14.Env.No.HÖ.95.z4.4.2.6, Ağız Çapı: 23 cm., Hamur Rengi: 7.5YR 7/6 reddish
yellow, Katkı Maddesi: Az kalker, kum, taşçık (Çizim: 10c).

15.Env.No.HÖ.97.Z5.6.2.69, Ağız Çapı: 37 crn., Hamur Rengi: 7.5YR 7/6 reddish
yellow, Katkı Maddesi: Az kalker, kum, taşçık (Çizim: 10d).

Mortarlar: 2 cm. kalınlıkta cidara sahip bol katkı maddeli kile sahip düz ağız ke
narlı sığ mortarlar Hisarönü atölyelerinin atık tabakalarında diğer formlara oranla olduk
ça az miktarda ele qeçirllrniştir".

16.Env.No.HÖ.94.Z3.11.3.26, Ağız Çapı: 26 cm., Hamur Rengi: 7.5YR 7/6 red
dish yellow, Katkı Maddesi: Az kalker, kum, taşçık, mika (Çizim: 11a).

Kalathos-Situla: Dışa çekik, ucu yuvarlatılmış ve bazı örneklerde profilli ağız ke
narına, iç bölümde sık ve keskin yivlere ve kaideye doğru daralan gövdeye sahip olan
situla-kalathos formunun düz kaideli olduğu, diğer merkezlerde elde edilen tam örnek
lerden bilinmektedir".

17.Env.No.HÖ.97.Z5.6.2.70, Ağız Çapı: 32 cm., Hamur Rengi: 7.5YR 7/6 reddish
yellow, Katkı Maddesi: Az kalker, kum, taşçık (Çizim: 11b).

5 Bilimsel terminolojide water pitcherolarak adlandırılanbu form i.Ö.IIl.yüzyllln başlarından itibaren çeşitli merkezlerdeki
kontekstlerde ele geçirilmektedir. Bu lormun i.Ö.erken lll.yüzyıla tarihlenen örnekleri için bkz. Shear. T.L., "The
Campaign ol 1932", Hesperia II, 1933, s.453, lig.2; Korinth'de bulunan önekleri için bkz. Edwards, R., "Corinthian
Hellenistic Pottery", Corinth Vll, Part III, s.113, no.631, p1.24; Atina'daki örnekleri için bkz .Miller, S.G., "Menon's
Cistern", Hesperia 43, 1974, s.236, no.46, p1.33; Thasos'taki örnekleri için bkz. Blonde. F.,"Un remblai thasien du IVe
siecle: la cerarnique'', BCH 109,1985, s.332, nO.312, lig.48.

6 Bu mortarların Thasos'ta i.Ö.IV.yüzyllın ortalarına tarihlenen açık kaplardan geliştiği düşünülmektedir. Blonde. F., "Un
remblai thasien du IVe siecle: la ceramique", BCH 109,1985, s.318, lig.32.216-222.

7 Hayes, J.w., "The ViIla Dionysos Excavation: Knossos", BSA 78, 1983, s.132, no.177, lig.15; Diederichs, C.,
Cerarniques Hellenistiques, Romaines et Byzantines, Sa/amine de Chypre iX, Paris 1980, s.28, pl.7, 81.
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Kapak/ar: Yuvarlatılmış ağız kenarına, dışbükey profilli gövdeye ve içi dolu konik
formlu tutamağa sahip kapaklar Hisarönü atölyelerinde yoğun olarak ortaya çıkarılmış

tır. Bu kapakların 14 cm. civarında bulunan ağız çapları nedeniyle amphoralar için kul
lanılmış olabileceği düşünülmektedir.

18.Env.No.HÖ.97.z4.33.2.1, Ağız çapı: 14 cm., Kulp çapı: 3 cm., Hamur Rengi:
2.5YR 6/5 red, Katkı Maddesi: Az kalker (Çizim: 11 c)

Pişirme Kaplan
Khytra/ar: Yuvarlatılmış dik ağız kenarına sahip khytraların iç bölümünde kapak

oturtmaya yarayan dışbükey profilli bir çıkıntı bulunmaktadır. Oudak kenarıyla omuz
arasında çoğunlukla tek şerit kulpa sahip olan khytraların gövdelerinin, dibe doğru da
ralan derin ve küresel formda olduğu görülmektedir.

19.Env.No.HÖ.98.Z7.14.1.75, Ağız Çapı: c.14 cm., Hamur Rengi: 2.5YR 6/5 red,
Katkı Maddesi: Bol mika, kalker, taşçık, kum (Çizim: 12a).

Lopas/ar: Hisarönü kazılarında elde edilen lopaslar dışa çekik oldukça yüksek
ağız kenarına, içte kapağın oturtulduğu dik bir çıkıntıya, sığ bir gövdeye ve ağız çapına

yakın düz kaideye sahiptire. Lopasların genel özelliği olan yuvarlak kesitli yatay kulplar
gövdeye birleşik olup ağız kenarını aşmaktadır.

20.Env.No.HÖ.98.Z7.14.1.77, Ağız Çapı: 23 cm., Hamur Rengi: 2.5 YR 6/5 red,
Katkı Maddesi: Bol mika, quartz, taşçık (Çizim: 12b).

Sığ tepsi/er: Hisarönü atölyelerinde 36-40 cm. ağız çapına sahip, ateşe dayanık

Iı olması amacıyla bol mika katkılı sığ fırın tepsileri diğer pişirme kaplarına oranla az
miktarda ele geçirilmiştir.

21.Env.No.HÖ.98.z7.16.1.193, Ağız Çapı: 37 cm., Hamur Rengi: 2.5YR 5/6 red,
Katkı Maddesi: Bol mika, quartz, taşçık (Çizim: 12c).

Hisarönü antik seramik atölyeleri kazısında z7 açmasının doğu kesitinde, 010
duvarının altında ve +3.02 m. kotunda 01 duvarına 90 derece ile bağlanan yeni bir du
var ortaya çıkarılmıştır. 011 adı verilen bu duvar, Z3 açmasındaki ana yapının güney sı

nırını oluşturmaktadır. +2.20 m. kotuna kadar kazılabilen duvarın 01 duvarıyla aynı ya
pıda olduğu görülmektedir. Bu iki duvarın merdivenli yapının güneydoğu köşesini oluş

turması yapının asimetrik bir plana sahip olduğunu göstermektedir (Çizim: 6).
Z7 açmasında kazılara, bu duvarın da içinde bulunduğu 12 No.lu tabakanın kal

dırılmasıyla devam edilmiştir. Z3 açmasında başlayan, ZTde de devam eden 02 ve 01
arasında kalan alanda bulunan mavi-gri sert pişmemiş kilden oluşan tabakanın kaldırıl

masına devam edilmiştir. Bu 5 cm. kalınlığındaki düzensiz tabakanın hemen altında Z3
açmasında ortaya çıkarılan ve düzgünlüğü nedeniyle taban taşları olarak yorumlanan
taş döşemenin devamı belirlenmiştir (Çizim: 1). 011 duvarına kadar devam eden bu
döşemenin daha sonra kil depo alanı ya da bir kil havuzu olarak kullanılmış olup olma
dığı, önümüzdeki sezonda açmanın doğuya doğru genişletilmesi sonucu ortaya çıkarı
lacaktır.

8 Bu tip düz dipli lopaslar Paphos kazılarında LÖ.ıll.yüzyllın sonlarına tarihlendirilmektedir. Hayes, J.w., The Hellenistic
and Roman Pottery, PaphosVol.Il. Nicosia 1991, s.82. 119.32.8.
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INVESTIGATIONS AND EXCAVATIONS IN
HAUKARNAS.SOS IN 1998

Paul PEDERSEN*

The archaeological co-operation between Bodrum Museum of Underwater
Archaeology and a Danish team from Odense University was carried on in 1998 with
the kind permission of the General Directorate of Monuments and Museums. As usual
the work is carried out on behalf of Bodrum Museum under the directian of director
Oğuz Alpözen and his staff, while i myself am in charge of the Danish team.

The New City Wa/l Project
In 1998 an important new initiative was taken in the archaeological exploration

of ancient Halikarnassos. A large city wall restoratian project was established and the
General Directorate of Monuments and Museums kindly asked the Danish team to par
ticipate under the directian of and in co-operation with Bodrum Museum. We accepted
this offer with great pleasure as the investigation of the city wall has been a desidera
tum for years and in this wayour preliminary studies could hopefully be useful for the
new project. The project is carried out under the general sponsorship of the two Turkish
companies Ericsson Türkiyeand Turkcell.

We thus constitute a fraction of a much larger project and it is not my job to pre
sent the project in general, but i may just explain that it is mainly a restoratian project
as the name of the project reveals: "Bodrum Antik Sur Restorasyonu". It is directed by
professor Altan Çilingiroğlu from Ege Universitesi, who has established a committee of
experienced experts in different fields as his advisors. Among the archaeologists can
be mentioned Prof. Haluk Abbasoğlu, Prof. Orhan Bingöl and Prof. Coşkun Ozgünel.
The work is carried out in collaboration with Bodrum Museum which is in charge of the
excavations and other field work. Measurings, drawings and restoratian plans have
been carried out by Prof. Emre Madran and his team from the METU in Ankara. At this
early stage, i have not yet had access to all of this material and apologize that same
of the drawings which i am going to showare preliminary sketches made by myself.
Anne Marie Carstens from Denmark and Eşref Abay from Ege Universitesi have acted
as assistants of the excavations and architect Troels Munk-Olsen and and Erik Falsig
have contributed much to the photographing, drawing and other daily work of the exca
vations. Together with Anne Marie Carstens i expect to start preparing the report of the
city wall investigations in the autumn 1999 after a few additional studies in the summer
of 1999.

Prot.Dr, Paul PEDERSEN, Department of Greek and Roman Studies, Odense University Campusvej 55 DK-523ü
Odense MI DENMARK.
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The Excavations
The Western gate of Halikarnassos, the Myndos Gate was selected as the main

subject of the restoration project, and we initiated excavalons at this place on the
August. As the Danish team had to finish its first campaigı and leave during the first
week of October only about one third of the large ga:e area had been eleared.
However, Bodrum Museum and the direction of the city wall project decided to carry on
the excavations during most of the winter and spring incollaboration with Kudret Ata
and Habib Karaçetin and with the practical assistance of ıhe DEKA Inşaat building con
tractors. In consequence of this i only have a detailed knowledge of the first stages of
the excavation, but my Turkish colleagues have qene.ously given me the liberty to
report about all the results of the work carried out after my departure also. This i shall
try to do in the main lines at least.

The Ancient City Wall of Halikarnassos (Fig. 2)
The ancient city wall of Halikarnassos is believed to have been erected by

Maussollos about 370 B.C., when he re-founded Halikarnassos as his new capital with
a new townplan, the Maussolleion and many other important buildings. The wall played
an important role during Alexanders siege of Halikarnassos in 334 B.C., and this his
torical event is described in much detail by the writers Arrianos (2nd c. A.D.) and
Diodorus Siculus (1st c. B.C.). The fortifications of Halikarnassos seem to have caused
much trouble for Alexander but finally the Persian defenders and their Greek merce
naries gave up and left the city to Alexander, who re-installed Ada, the sister of
Maussollos as governor of Halikarnassos and Caria. It can be expected that
Alexanders siege caused severe damages to city wall.

The fame of Halikarnassos at the time of Maussollos has led to the supposition
that this city wall was the inspiration for severalother of the impressive citywalls in
southwestern Anatolia. This is questionable however. As one can experience very eas
ily the city wall of Halikarnassos changes very much during its circuit around the city.
lt varies both in material which is either limestone or one of several different sorts of
volcanic andesite, and it varies in technique which can be ashlar or different sorts of
polygonal or trapezoid (Fig. 3). How can this be explained? Are the differences caused
by different buiIding materials available along the circuit of the wall or do they repre
sent repairs made after the damages caused by Alexanders troops, as McNicoll suq
gested? These are some of the puzzles on which we hope to shed new light during the
present project.

The Circuit of the City Wall
The circuit of the city wall deseribes a large curve with an extension towards the

northeast (Fig. 4). It begins and ends on each side of the harbour, where it was con
nected to the Salmakis Fortress on the West and the Zephyrion Fortress containing the
Palace of Maussollos on the East. Foundation cuttings along the waterfront of the
Zephyrion peninsula clearly shows the beddings for a double-faced wall.

A large tower is situated further east and was earlier thought to represent the
southern end of an unusual "Outer Fortification" as seen on C.T.Newtons plan from
1862. However, it is probably an isolated free-standing, but very strong tower of about
12 x 15 m.

The citywall probably had several gates, but certainly the main gates were the
Mylasa Gate on the east, which has completely disappeared, and the Myndos Gate on
the west and they were probably connected by the large main street of Halikarnassos,
presently reflected in the Turgut Reis Caddesi. The Myndos Gate seemed to be quite
well preserved, and was therefore selected as the main subject for the new restoration
project.
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The Ilindos Gate
In coAequence of the recent excavations the Myndos Gate has proven to be a

very well cjBigned and well built architectural complex superior perhaps to many other
parts of tlj wall (Fig. 5).

T}8 most prominent feature of the gate complex to-day is the two large tOWQrs
appro»'riately 100 squaremeters each. They project about 26.6 meters from the mair'ı
circuitbf the city wall and are connected to this with strong connection walls s/ightly
over imeters wide. The actual gate-opening was placed in the main wall, but this part
is m h worn down and only the lower courses are preserved on this place. Two large
sto s of hard andesite were found ex situ however and they have cuttings no doubt
on containing insertions for the original pivot-holes of the gate-Ieaves as suggested
by udret Ata and Habib Karaçetin (Fig. 6).

The towers, the connection walls and the main walI thus formed a large gate
d approximately 26.5 to 23.7 meters (Fig. 7). This onlyallawed a limited number of
emy troops to get close to the gate-doors at a time and in addition these could be

ttacked by the defenders from all sides. The passages on the city wall and the con
ection walls were reached by stairs of which remains are preserved on the east side

of the city wall just south of the Myndos Gate.
A surprising discovery was the two gates running through both the southern and

the northern connection wall (Fig. 8). Being about 2.4 meters wide, they seem some
what large for sally ports, but presently no other explanation can be given. Together
with the main gate to the city this makes three gates, and perhaps this could be the
explanation for the ancient name of the gate: the" Tripylori'. Until now the Tripylon
name has generally been explained by the three towers always visible in this area.

The gate yard was never properly levelled and the rock crops up here end there.
To my knowledge no trace of an original ancient road has been detected. Two drainage
openings are seen in the northern connection wall on each side of the northern gate
(Fig.9).

The Area West of the Towers
In the elevated area west of both towers the natural rock was only covered by a

thin layer of soil. This elevated area continues about 10 meters west of the tower and
then drops to a level about 2 meters lower. The elevated area thus forms sort of a "pro
teichisma" which is a well-known element in Helienistic fortifications. There is reason
to believe that a fortification ditch follows west of the proteichisma, but this was yet
known at my last visit to the site (it has since then been found and excavated by the
Turkish team).

Immediatelywest of the towers the road falls to a much lower level, as has been
shown by the very last phase of the excavations this spring. For anyone approaching
at this deep level the two large towers look overwhe/ming on top of their rocky emi
nence.

The Towers
A smail part of the foundation trench for the westside of the south tower was

excavated for inspection. It was discovered that the fine ashlar wall of the tower ran
about one meter down into a foundation cutting in the rock and there was based on a
single foundation course. Such carefu/ foundations seem different from the shallow
foundations that can be observed in some other places, where modern roads inciden
tally cut through the city wall. Unfortunate/y no significant pottery was found in the foun
dation trench which might have helped a secure dating.

The towers are very carefully constructed of strong rusticated ashlars of hard
brownish andesite. ACieaning on the top of the towers showed that the wall is a dou-
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ble wall and that only the outside is built of this hard rnaterial, whereas tl~ backing wall
as in fact the rest of the entire Myndos Gate complex ıs constructed of t19 whitish soft
andesite which is a very typical material of ancient Halikarnassos.

At the corners of the towers there are two headers together in e~ry second
cour"e giying a very strong corner-bond (Fig. 10). This particular system is ııown also
from Herakleia, Ephesos, Alabanda and other Helienistic fortifications andmay per
haps give some hint of the construction-date (Fig. 11). In the regular courses n~slamps

or dowels were applied, but at the presumed start level of the second storey thre is a
special string course of headers going deeper into the tower. This course is nt very
high, but the blocks are connected to each other with two dove-tail clamps, thu con
stituting a very strong foundation for the courses following upwards. Up to this le\ı!1 the
tower must have been solid.

No doubt this string course indicates the level of the first floor and probably,ıso

the original level of a passage-way on top of the walIs connecting the towers tOhe
main circuit (Fig. 12).

A closer study of the complicated traces on top of the towers reveals that tl:;
large connection walls forming the south and north side of the gate yard were carrie.
through the interior of the towers up to the level of the first floor, but only in half the
width (Fig. 13). Stili, they were very strong and it may be asked whether they perhaps
were meant to form foundation for catapults placed in the second storey. In the second
storey the interior was divided into four compartments by walls that seem to be erect
ed without any apparent relation to the heavy wall in the first storey. Very few traces of
this second storey are left except for one corner of the south tower, which was in fact
preserved much higher up to about 1960 (as can be seen on PI.XLVIII, 1 in Martin's
book: Manuel d'Architecture Grecque. 1965).

In short it can be said that the Myndos Gate is an extremely well-planned and
well-built architectural complex. In this way it is not totally in harmony with other parts
of the city wall, and it may be concluded either that the fortifications were quite
advanced and sophisticated at the time of Mausollos, or that the Myndos Gate com
plex is built after Maussollos.

We hope that additional investigations at different parts of the city wall in 1999
will be able to provide a more firm base for understanding the date and the history of
the city wall of Halikarnassos.

Ancient Tombs in the Myndos Gate Area
Ancient cemeteries were normally placed outside the main gates of the cities,

and CT Newton excavated a number of tombs both outside the Myndos Gate and the
Mylasa Gate. In the area close to the Myndos Gate, tombs have been met occasion
ally during modern construction work and this winter a number of very interesting Iate
Roman tombs with concrete vaults have been excavated and restored by another team
of archaeologists and conservators a few hundred meters south-west of the Myndos
Gate.

Nobody had expected however that there would be ancient tombs in the actual
Myndos Gate itself, but this was in fact so.

Two cist graves were found probably of early Roman period, one in the north
eastern corner of the gate-yard, between the city gate and the northern side gate (Fig.
14). It was built of roughly dressed blocks of white andesite. The cover of the cist was
not preserved. The tomb contained the skeletons of two adults buried both with their
heads towards the south, the head resting on smail stones. Among the grave goods
was an iron strigilis placed at the level of the shoulders and two smail bowls, two terra
cotta lamps and a bronze coin along the side of the cist. The other cist grave was found
just west of the northern tower. It was less well preserved and the only grave good left
was an unguentarium. These object will be studied in more detail in 1999.
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Many more simple tombs apparently from the Roman period were found in the
area where the southarn cannectian wa/l joins the southarn tower, and they were actu
ally placed among the fa/len ashlars of the tower, thus indicating that at this time the
Myndos Gate had entirely lost its meaning as a defence and that it was never repaired
after this. With these tombs was placed a Late-Roman amphora of a type datable to
the period Iate fourth to seventh century AD.

Other Work Involving The Danish Ha/ikarnassos Group in 1998
In addition to our participation in the city-wa/l project conservator Benni Berg and

his team continued work on mosaics in the depot and in the castle. Mrs. Anne Marie
Carstens studied ancient tombs at several sites on the peninsula with staff from the
Museurn. These observation have been included in her recently finished ph.d. disser
tatian on "Built and rock-cut sepulchral architecture on the Halikarnassos peninsula
from the Late Bronze Age till the Late Roman period".
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SiNOP-DEMiRCi MALZEMESi 1998 YILI ARAŞTIRMA
DÖNEMi

Dominique KIj SSAB-TEZGÖR*
ısmail TATLıCAN

1993 yılı nda Sinop bölgesinde gerçekleştirilen amphora atölyelerinin yüzey araş

tırmalarını takiben, 1994-1997 yıllları arasında Demirci'de kazılara devam edilrniştir".

Çalışmalarımızda on fırın ve büyük bir taş döşeme yapı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 1).
Sinop Arkeoloji Müzesi'nin yanında bulunan ve buluntulara ayrılan depoda çok fazla
sayıda malzeme bulunmaktadır. Bu yılki çalışma dönemini, sitin bu bölümü hakkında

basılacak yayını şimdiden hazırlayabilmek amacıyla söz konusu malzemenin incelen
mesine ayırmayı tercih ettik. Bu sebeple de sadece kısıtlı bir alanın sondajını yaptık.

.. Kazıya, Jean-François Bernard (Mimar, IFEA), Şeyda Sever (Fotorğraf, Ankara
Universitesi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Araştırma Görevlisi), tuğla ve kire
mitleri incelemek üzere Marie-Françoise Billot (Araştırma Müdürü, CNRS) ve sigillata
seramiklerini incelemek üzere Nalan Fırat (Istanbul Universitesi, Arkeoloji Bölümü
Araştırma Görevlisi) katılmışlardır. Ayrıca, Ozgür Gökdemir tübülür üzerine (ızmir Ege
l,)niversitesi, Arkeoloji Bölümü öğrencisi) ve Çiğdem Ozkan da havan üzerine (Ankara
Universitesi, Arkeoloji Bölümü öğrencisi, çalışmalar yapmışlardır.

Kazının mali desteği Fransız Dışişleri Bakanlığı Kazılar Komisyonu tarafından

karşılanmıştır. Ayrıca, Kavaklıdere Şarapları da çalışmaya katkı saölarmştıre.

Çalışmamızda iki öncelikli amacımız vardı; bir yandan tübülür örtüleriyle fırınların

yapı tekniğini ortaya çıkarmak, öte yandan Demirci Atölyesi'nin ana ürünü olan ampho
ra ve kiremitlerin, binlerce kırıktan oluşan malzemesinin sentezci bir sunuş yardımı ile
tipolojisini tespit etmek.

Beyaz ve pembemsi hamurların incelenmesini daha sonraki dönemlere bıraka

rak, bu yıl içindeki çalışmalarımızı, sayıca daha fazla olan, daha eski çağlara ait ve da
ha karma bir tipoloji sergileyen kırmızı hamurdan yapılmış tübülür ve amphoralara ayır

mayı tercih ettik. Yayında kullanılacak olan fotoğraflar, Sinop Müzesi'nde korunan yek
pare amphoraların fotoğrafik derlemesine başlayan Şeyda Sever tarafından çekilmiştir.

Dr. Dominique KASSAB-TEZGÖR, Consulate General of Turkey Odos Aghiou Dimitriou 151 54634 Thessaloniki,
YUNANISTAN
ismail TATlıCAN, Müze Müdürü, SinopffÜRKiYE
Türkçe yayınlar: D.Kassab Tezgör, "Sinop'ta Seramik ve Amphora Atölyelerinin incelenmesi", XVi. Kazı Sonuçlan
Toplantısı, ii (1994-1995), s.177-190; id., "Demirei-Sinop Amphora Atölyelerinin Kazısı", XVII. Kazı Sonuçlan
Toplantısı, 11(1995-1996), s.277-291; D.Kassab Tezgör ve l.Tattıcan, "Sinop-Demirei Amphora Atölyelerinin 1995
Kazısı", XVIIi. Kazı Sonuçlan Toplantısı, ii (1996-1997), s. 353-365; D.Kassab Tezgör, LTatlıcan ve F.Dereli, "Sinop
Demirei Amphora Atölyelerinin 1996 Kazısı", XıX. Kazı Sonuçlan Toplantısı, II (1997-1998), S. 465-481; ibidem, "Sinop
Demirei Amphora Atölyelerinin Kazısı 1997 Kazısı" Xx. Kazı Sonuçlan Toplantısı, (1998-1999). Fransızca yayınlar:

Y.Garlan et D. Kassab Tezgör, "Prospeetion d'ateliers d'amphores et de eeramiques de Sinope", Anatolia Antiqua iv
(1996), s. 325-334; D. Kassab Tezgör, "Fouilles des ateliers d'amphores a Demirei pres de Sinope en 1996 et 1997",
Anatolia Antiqua Vi (1998), s.423-442.

2 Sayın Mehmet Başman'a düzenli desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz.
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1. Fırırüerın Mimarisi
1.1. ısıtma ve Pişirme Odalarmm Yapısı

1994 yılındaki kazıda çıkarılan yapılar heyelan bölqesinin tam ucunda oldukların

dan, bu fırınları muhafaza etmek mümkün olamamıştır. Ust üste yığılmış bir şekilde bu
lunan beş yapı, sadece sondan bir önceki fırının bir bölümü (fırın c) dışında görünme
mektedir''. Fırın C'nin ısıtma adasının bir bölümü ve üstündeki pişirme odası ise şans

eseri korunmuş olup aralarındaki bağlantı 18 cm.lik bir çıkıntı ile belirlenmektedir.
Gerçekleştirdiğimiz sondaj, bir önceki yapı kullanılmaz hale geldikten sonra ya

pılan toprak dolgunun zikzak olarak kesildiğini, ısıtma ve pişirme odalarının sadece kı

rık kiremit yığınıalan çeperlere dayandırıldığını göstermiştir. Çıkıntı ise ısıtma adasının

duvarının üst yüzeyinden oluşmaktadır (Çizim: 1; Resim: 2, 3).
Daha önceki yıllarda yapılan kazılar sayesinde fırınların iç mimarisi bilinmektey

di. Zemin kısmı dahil fırının iç duvarları kalınca toprak sıva ile kaplıdır. Topraktan kiriş

ler, merkeze yerleştirilen iki sütun ile ısıtma odası çıkıntısı arasına, ızgaraya dayanak
olarak konmuştur. Demirci'deki fırınlar genellikle pişirme odasının üst kısmına kadar
toprağa gömülüdür. Taşlar kırık seramik parçalarıyla karıştırılarak bir veya birçok kat
manlı olarak fırının etrafına yerleştirilmiştir.

1.2. Kubbe Tübülürleri
italya ve Kuzey Afrika'da, binaların çatıları için tübülür kullanımının çok yaygın ol

duğu belgelenmesine karşın-, söz konusu kullanım fırın kubbesi için çok az bilinmekte,
hatta hiç bilinrnernektedire.

Demirci'deki fırınların toprak dolgularında tübülür her zaman bulunmuştur. Kırmı

zı hamurlu tübülürlerin silindir veya koni biçiminde açık ağızları vardır (beyaz hamurlu
örneklerin ağzı kohi biçiminde ve kapalıdır). Bugüne kadar çok fazla sayıda değişik tip
tespit edilmiş olup sadece 1997 yılındaki kazı sırasında şekil ve yükseklik açısından bir
birinden farklı 14 ayrı tip ortaya çıkarılmıştır (Resim: 4). Kaba bir şekilde imal edilmiş

olan amphora ve kiremitler aynı hamurdan yapılmaktadır.Tübülürlerin dış çevresi tarak
lanarak birbirlerine balçık vasıtasıyla bağlanmaları temin ediliyordu. Söz konusu tübü
lürlerin bir yüzü kırmızımtırak, diğer yüzü de herhalde sıcağa maruz kaldıklarından be
yazdır. Bu parçalardan birkaçı, hafif bir kavis yapacak şekilde iç içe bir vaziyette bulun
muştur. Bu gözlemler, malzemenin tümüne uygulandığında,bazı fırınlarda3 metrelik bir
çap oluşturan ısıtma odasının üst örtü yapısı ortaya çıkarılabilecektir.

2. Amphora Malzemesi
2. 1 Müzedeki Yekpare Amphoralar: Tiplerin Ölçümü
Sinop Müzesi'nde bulunan yekpare amphoralar, hem Demirci'de üretilen en

önemli tiplerin, hem Herakleia Pontike'de, hatta Kalkhas veya Karadeniz'in diğer sitle
rindeki tiplerin ölçüm tespitine yol açmıştır. Böylece kazı sırasında bulunan amphora
parçaları için referans dizisi belirlenebilmiştir.

Sinop'taki üretimin ana katkı özelliği büyük miktarda piroxen, ayrıca kalsit ve ku
varstan oluşmaktadır. Ender de olsa altın mika ilavesiyle kırmızı renkteki elemanlara da
rastlanmaktadır. Kil, fırın alanından çıkarılmakta, piroxen ise sahilde bulunmaktadır.

Tip i: Büyük amphora yaklaşık 30 litrelik olup ağzı geniş, boyu kısa ve kalın halka
lıdır. Gövdesi aşağıya doğru daralmaktadır ve ayrıca çift halkalı kulpu vardır (Resim: 5).

Tip ii: Geniş amphoranın ağzı geniş ve boynu uzundur, gövdesi giderek aşağı

doğru daralmaktadırve çift halkahdır. Kulpları ise tek halkalıdrr (Resim: 6).

3 D.Kassab Tezgör, Anatolia Antiqua LV (1996), s.336 ve s. 340, resim 8; D.Kassab Tezgör, XVII Kazı Sonuçlan
Toplantısı, ii (1995-1996), s.279 ve s. 285, resim 6.

4 Bakınız, lübülür çatısı konusundaki en son araştırma: S. Storz, Tonröhren im Antiken Gewölbebai. Mit Rekonstruktion
des Schalungsragwerkes tür die Trompengewölbe der Kobbat Bent el Rey in Karthago, Mainz am Rhein, Deutsches
Archaologisches Institut Rom, 10, 1994.

5 Cuomo di Caprio, La Ceramica in Archaeologia, 1985, S.145; F.Laubenheimer, Salleles d'Aude, Un complexe de
potiers gallo-romain: le quartier artisanal, DAF 26, 1990, S.70.
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Tip 111/1 a: Küçük ebatiı (yaklaşık 10 litre) amphora tipinde dar ve orta boyunlu
ağzı çift halkalıdrr ve gövdesinde aşağıya doğru gittikçe daralan özellikler mevcuttur.

Tip 111/1 b: Aynı şekil ve düz ağız (Çizim: 2).
Tip 111/2 a: "Havuç tipi": Küçük kapasiteli (yaklaşık 6 litrelik), dar ve uzun boyun

lu ve çift halka dudaklıdır. Gövdesi havuç şeklinde olan amphoralarda aşağı doğru da
ralma görülmemektedir. Kulpları tek halkalıdır.

Tip 111/2 b: Aynı şekil ve düz ağız (Çizim: 3).
Bunların gelişiminde, ölçülerinin küçüldüğü ve incelip uzadığı görülmektedir.
Kazı sırasında bulunan sikkeler söz konusu amphoraların M.S. İV. ile V. yüzyılla-

ra ait olduğunu göstermektedir.

2.2. Demirci Malzemesi
1997 yılında, Demirci'de bulunan kırmızı hamur amphora malzemesinden fırınla

rın özellikle sayıca önemli çöplükleri ve dolgu malzemesi incelenmiştir. Müzede tespit
edilen tipolojiye uygun olarak 64 boyun ve boyun parçası, 77 ağız ve 54 kaide tasnif
edilmiştir. Daha sonra ise hamur tiplerinin tasnifine geçilmiştir; buna göre 1 No.lu ha
mur bej/turuncu-açık kırmızı renginde, az belli olan katkı maddesi; 2 No.lu hamur aynı

renkte ancak bazen daha koyu bir tonda ve yüzeye bulaşmamakla beraber daha fazla
katkı maddesi; 3 No.lu hamur turuncumsulkahverenginin canlı ve koyu tonlarında, ay
rıca bazen granül derecesine varan yoğunlukta ve yüzeyde belli olan büyük miktarda
katkı maddesi ihtiva etmektedir. Söz konusu hamurların dış görünümündeki farklılıkla

rın ise pişirmeden kaynaklandığı düşünülmektedir.

3. Atölyede imal Edilen Kiremitler
Demirei'de kiremit üretimi de yoğundur. Her kazı döneminde, ayrı bir parça oluş

turan veya tipolojide kullanılabilecek profile sahip kiremit ve kalipter bir kenara ayrılmış

tır.

Kullanılan hamurlar amphora ve tübülür yapımındaki hamurlara benzemektedir.
Ancak daha kaba ve katkı maddesi daha fazla olup granül görünümünde farklılık gös
termektedir. Bazı parçalar ise astarlanmıştır.

Kullanılan şekiller basit ve seri şekilde imal edilmiştir: Korinthos tipli kiremitler
düzgün olmayan bir profille trapez şeklindedir. Şimdiye kadar düz kiremitlerde dört yan
profil türü tespit edilmiştir. Boyut ve yığılma tekniği itibarıyla, söz konusu profiller 26
grup oluşturmaktadırlar. Bazı yekpare kiremitlerin yanlarının bıçakla kesilmesinden, yan
yana ve iç içe konulmasından da bir döşeme sistemi ortaya çıkarılmıştır (Resim: 7).

Kalipterlerin hepsi Lakonia tipli olup yarım konik bir şekilde üzerine konulan tra
pez şekiındeki bir levhadan oluşmaktadır. Eklem örtüleri yüzeyin oluklu veya düz ola
rak işlenmesine bağlı olarak 11 grupta tasnif edilmektedir.

4. ihracat
Demirei'de üretilen amphoralar Karadeniz'in diğer bölgelerine de ihraç edilmiştir.

Bu yöndeki ihracat 1997 yılında Sinop Yarımadası'nda yürütülen sualtı araştırmaları sa
yesinde belirlenmiştirs.

Bu sualtı araştırması Güney Karadeniz sahillerinde ilk kez yürütülmüştür. iki ba
tık bulunmuştur: Birinci batık kiremit yüklüdür (Resim: 8 , 9). Ikincisi, Demirei'de üreti
len açık renkli kil amphoralar içermektedir (Resim: 10, 11). Batık, limandan ayrıldıktan
kısa bir süre sonra batmıştır.

6 Bu çalışmayı yürüten ekipteki dalgıçlar, araştırmanın komiseri Bodrum Müzesi'nden Harun Özdaş, Magosa
Müzesi'nden Enver Gürsoy, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sinop Su Ürünıeri Fakültesi'nden Y'Tarakcı, M. Kamalı ve
E.Öztürk'ten oluşmuştur. D. Kassab, l.Tatlıcan, H. Özdaş, "Prospeetion sous-Marine pres de la eote Sinopeenne:
transpot d'amphores depuis I'atelier et navigation en mer Noire", Ana/olia Antiqua 6 (1998), s.443-449.
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5. Sigillata Seramikleri
Dört kazı boyunca 161 sigil/ata seramiği parçası bulunmuştur. çoğu M.S. V.

yüzyıl ve Vii. yüzyıl başı tarihli Geç Roma C ithalatından oluşmaktadır (Şekil: 1,2,3,5,
8,10)7 (Çizim: 4).

Ayrıca M.S. 450-500 tarihli, "African Red Slip" (Şekil: 84) tekniğinde bir parça
seramik de tespit edilmiştir.

Sonuç
Kırmızı hamurlu malzemeye tatbik edilen sentezci bir sunuşa yol açabilecek en

önemli tiplerin tespit edilip tanımlanarak kodlanması diye özetlenebilecek analiz meto
du, bundan böyle, M.S. V. ve Vi. yüzyıllarda imal edilen beyaz hamurlu amphora ile
tübülürlere, ayrıca, morfolojik açıdan Hellenistik Çağın uzantısı ve M.S. ii. ve iii. yüzyıla
ait pembe hamurlu amphoralara da tatbik edilmelidir. Demirci üretiminin küçümsene
meyecek bir bölümü olan günlük seramik ürünleri incelemeye alınmalıdır.

Başlıca amphoralar, seramikler, günlük seramik kandiller nadiren yayınlanan

tiplerdendir. Bunların araştırmalarından Karadeniz'deki bütün kazı alanlarında ve hatta
Akdeniz'deki materyalle benzeşen sabit refaranslar temin edilmiştir.

Bu materyaller üzerinde yapılacak çalışmalar, M.S. ii. ve Vii. yüzyıllar arasındaki

üretim faaliyetlerinin tam resmini bize yansıtacaktır. Bu atölyeler, sonraki dönemde
amphora üretimini durdurarak, şarap veya büyük olasılıkla zeytinyağı üretimine
geçmiştir.

7 J.w. Hayes, Late Roman Pottery. London, 1972.
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Çizim 1: Demirci-Sinop fırınlarının temel yapısı, 1: Tübülürlerden oluşan dış
örtü, 2: Pişirme odası, 3: Kırık kiremitlerden oluşan duvar, 4:
Yerleşim zeminindeki taş katman, 5: Izgara, 6: Kirişler, 7: Merkez
sütunlar, 8: ısıtma odası, 9: Toprak dolgu veya ana toprak, 10: Fırın

girişi (Çizim: J.F. Bernard)

Çizim 2: 11l11 b tipi
amphora,
Sinop Mü
zesi, env.
7.1.93
(Çizim: A.
Fletcher)

Çizim 3: 111/2 a tipi
amphora,
Sinop Mü
zesi,env.
18.3.77
(Çizim: A.
Fletcher)

Çizim 4: Geç Roma C sigillitalarının miktarlarını gösteren
tablo (Çizim: N.Fıratlı)

319



----_ .._---.._._---

Resim 1: A bölgesinin (A. Hesse) manyetik araştırma haritası ve
kazının görünen bölümleri

Resim 2: ısıtma odasının ö
nündeki çıkıntıylabe
raber pişirme odası

nın duvarı
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Resim 3: Toprak dolgu üzerindeki
pişirme odalarının duvarı

nın görüntüsü



Resim 4: Kare Q 26'daki fınnın toprak dol
gusunda kullanılan tübülürlerin
görüntüsü

Resim 5: i. Tip Amphora, Sinop Müze
si, env. 5.3.88 (Foto: Ş. Se
ver)

ii

Resim 6: II. Tip amphora, Sinop Müze
si, env. 5.1.88 (Foto: Ş. Se
ver)
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Resim 7: Içiçe kiremitler (Fo
to: M.F. Billot)



Resim 8: Kir~mitlerin bulunduğu batık (Foto:
H.Ozdaş)

Resim 9: Batıkta bulunan kiremitlerden biri

Resim 10: Amphoraların bu
lunı;luğu batık (Foto:
H.Ozdaş)
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Resim 11: Batıkta bulunan
amphoralardan
biri



1998 YILI KELENDERis KAZı ÇALIŞMALARI

Levent ZOROGLU*

Kültür Bakanlığı adına yürütülen içel ili, Aydıncık ilçesi, antik Kelenderis kenti ka
zılarına 1-31 Ağustos 1998 tarihleri arasında devam edildi. Kültür Bakanlığı'nı Konya
Müzeler Müdürlüğü'nden Arkeolog Kazım Mertek temsil etmiştir. Bilim heyeti üyeleri
olarak, Prof. Dr. Erkin Erten (Mimar), Arş.Gör, Nurettin Arslan, Arş.Gör.Mehrnet Teko
cak, Oğretim Görevlisi Ayşe F.Köse (Mimar), Arkeolog Salih Tekdemir bu yılki kazımıza

katrlrruşlardrr".

Bu yılki projemizi; Aydıncık ilçesi kaymakam lojmanı yapılmak üzere Orman iş
letme'den satın alınan, ancak ilk çalışmalar sırasında ortaya çıkan tonozlu mezarlar yü
zünden tarafımızdan durdurulan 397-398 ve 399 numaralı parşeldeki mezarların açığa

çıkanlması ve temizlenmesi oluşturmuştur". Ayrıca Çukurova Universitesi Mimarlık Fa
kültesi Oğretim Uyesi Prof. Dr. Erkin Erten başkanlığında bir ekip mimari belgeleme ve
rölöve çalışmalarını yürüttü. Restorasyon çalışmaları ve birkaç yıldır sürdürdüğümüz

yayın ve katalog çalışmaları bu yıl da sürdü. Ancak kazı sezonumuzun sonuna doğru il
çe merkezinden geçen Mersin-Antalya devlet karayolunu genişletme çalışmaları sıra

sında şu anki karayolunun güneyinde, doğu nekropolü olarak adlandırılan alanda çıkan

bir kaç mezar temizlendi.

BATI NEKROPOLÜ ÇALIŞMALARI

S. TEKDEMiR

Batı nekropolünde, Karaseki tali yolunun kuzeyinde yer alan 397-398 ve 399 nu
maralı parsellerde biri oldukça sağlam dört adet tonuzlu mezar bulunmaktadır. Bu yıl bu
mezarlardan ayakta kalabilmiş olanların temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Mezar
ları batıdan doğuya doğru numaralandırdık(Harita: 1).

1 Numaralı Tonozlu Mezar (BNTM 1)
Karaseki tali yolunun kuzeyinde, yoldan yaklaşık 25 m. içeride, KH 105 planka

resi, 397 numaralı parselde yer almaktadır (Resim: 1). Burada bulunan mezarlardan
en sağlam olanıdır. 1986 yılında görünür planı tanrtıtane. 1987 yılında da içerisinde te
mizlik çalışması yapılan- tonozlu mezarda bu yıl da küçük çaplı bir temizlik çalışması
yapılmıştır.

Prof.Dr. Levent ZOROGLU, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, KonyafTÜRKiYE
Adlarını saydığımız bu kişilere katkılarından dolayı en içten şükranlarımı sunarım. Ayrıca kazı çalışmalarımızın her aşa
masında büyük bir özveri ile çalışan, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri Öznur Kuş ve Sedat Akyol, Çu
kurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğrencileri S.Özkal Yüreğir, Özlem Şenyiğit, Sel
da Yıkar ve Trakya Üniversitesi, Edirne M.Y.O. Restorasyon Programı öğrencileri Esra Küreşkin ve Bilgen Uzunöz'e
teşekkürü bir borç bilirim.

2 Bu inşaatı anında bana duyuran ve inşaatın durması için çaba gösteren harabe bekçisi Ali Koç'a teşekkür ederim.
3 L.Zoroğlu,"Kelenderis 1986 Yılı Çalışmaları", AST, V, i, Ankara,1987, s.410, resim 4-5.
4 L.Zoroğlu, "Kelenderis, 1987 Yılı Kazısı", KST, X, I, Ankara,1988, s.136, resim 6.
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Büyük bir kısmı sağlam olarak günümüze ulaşabilmiş olan mezar güney-kuzey
doğruıtusundadır. Girişi güney yöndedir. Mezar 4.20 x 6.10 m. ebatında olup yüksekli
ği 2.90 m.dir. Yapının temel ve köşe taşları düzgün büyük bloklarla diğer kısımlar mo
laz taş ve kireç harcı ile örülrnüştür, Ayrıca tonoz örtüde yassı kayrak taşları kullanılmış,

bunun üzeri de izolasyonu sağlayabilmek için kum, tuğla kırıkları ve kireçten elde edilen
harç ile sıvamıştır. Dikdörtgen planlı mezar; ön oda ve asıl mezar odası olmak üzere iki
bölüm halinde inşa edilmiştir. On odanın büyük bir bölümü yok olmuş, sadece yan du
varların bir kısmı ayakta kalmıştır. On odanın içerisini tamamen yabani otlar kapiamış

tı. Bu otlar kesilerek mezarın cephesi açılmış oldu. On odadan asıl mezar odasına ge
çişi yarısı yıkılmış kemerli bir kapı sağlamaktadır. Hemen yakınından geçen bir su arkı

yüzünden mezar adasının içerisi su ile dolmakta ve mezara zarar vermektedir. Bunu
engellemek amacı ile arkın yolu değiştirilmiştir.

2 Numara!ı (Tonoz!u ?) Mezar (BNTM 2)
1 numaralı tonozlu mezar ile aynı plankare ve parselde yer almakta olup meza

rın kuzeydoğusunda bulunmaktadır (Harita: 1). Mezardan günümüze sadece temel kıs

mı ulaşmıştır. Temelin de çok az kısmı, kuzeydoğu yan duvarının bir bölümü, toprak üs
tündedir. Mezarın sadece bu duvarının çevresi kısmen temizlenerek, bırakılmıştır.

3 Numara!ı (Tonoz!u) Mezar (BNTM 3)
Bu mezar KH 105 plankaresinde, 39Snumaralı parselde, 2 numaralı tonozlu me

zar kalmpsırur: yaklaşık 2.00 m. kadar kuzeydoğusunda yer almaktadır(Harita: 1; Re
sim: 2). Ust örtünün tamamı; arka ve yan duvarlar ise kısmen yıkılmış durumdadır. Bü
yük bir olasılıkla, iki katlı olarak inşa edilmiş olan mezarın birinci katı tonoz örtüsünün
bir kısmı korunmuştur. Ikinci katın örtüsü tamamen yok olmuştur. Mezar 7.10 m. uzun
lukta, 4.00 m. genişliktedir. Birinci katın yüksekliği 3.10 m.dir. Mezar daha önce orman
bekçisinin odunluğu olarak kullanıldığı için giriş kısmına şekilsiz moloz taş ve çamurdan
bir duvar çekilerek mezarın ön cepheden görünüşü tamamen kapatılmış durumdaydı.

Biz sonradan ilave edilmiş olan bu duvarı kaldırarak mezarın giriş kısmını açtık. Mezar
odasındaki moloz taş ve toprak dolguyu temizledik. BNTM 1'de olduğu gibi bir ön oda
ve asılodadan oluşmaktaydı. Ancak bu mezardaki ön oda ile asıloda arasındaki duvar,
sonraki dönemlerde, farklı bir amaç için daha geniş bir mekana ihtiyaç duyulduğundan

olacak ki yıkılmıştır ve sadece temeli ile yan duvardaki dilatasyonu temizlik çalışmala

rında ortaya çıkarılmıştır.

Mezarın uzun yıllar bakımsız kalması ve sonradan müdahale yüzünden batı du
varı bugün yıkılma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu yüzden doğu ve batı duvarlar arası

na iki adet ahşap mertek yerleştirilerek tehlike kısmen önlenmiştir (Resim: 2).

4 Numara!ı Tonoz!u Mezar (BNTM 4)
Diğer iki mezarla aynı parselde (39S numaralı parsel) olup, 3 numaralı tonozlu

mezarın doğusundadır ve bu mezarla arasında sadece 0.30 IT)..lik dar bir açıklık vardır

(Çizim: 1). Günümüze oldukça sağlam bir şekilde ulaşmıştır. Oncekiler gibi moloz taş
ve kireç harcı kullanılarak inşa edilen bu mezar 2.S0 m. yüksekliğinde, 5.45 m. uzunlu
ğunda ve 4.20 m. genişliğinde olup dikdörtgen planlıdır (Resim: 2).

Mezarın tek odası günümüze ulaşrruştır, Yıkılan giriş kapısının biçiminin BNTM 1
numaralı mezarınki gibi olduğunu sanıyoruz. On cephe tamamen açık durumdadır. Ba
tı duvarının dış yüzünde sıva izlerine rastlanmıştır. Bu mezar odası yakın tarihe kadar
burada bulunan bir bekçi evi ile bitişik durumdaydı ve bu evde oturanlar tarafından evin
bir odası gibi kullanılıyordu. Bu yüzden tonoz örtü üzerine bir plastik örtü ve toprak se
rilerek düz dam haline getirilmiştir. Mezarın ön tarafında inşaat başlangıcında yıkılan
duvarlara ait molozlar ve toprak temizlenmiş ve ana kayaya ulaşılmıştır. Bu temizlik ça
lışması sonucunda hemen girişte bir kaya bloğu ortaya çıkarılmıştır. Mezar zemininde
ise 0.15 m.lik bir toprak tabakası kazılarak bırakılmıştır.
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Bu tonozlu mezarlara ilaveten, KH 105 plankaresinde (399 numaralı parsel) 4
numaralı tonozlu mezarın yaklaşık 27 m. kuzeydoğusunda bulunan bir kaya blokunun
çeşitli biçimlerde düzeltilerek mezar biçimine dönüştürüldüğünü saptadık (Harita: 1;
Resim: 3). Burada, yüksekliği arkada 1.10 m. olan güneye doğru basamaklı biçimde
eğim yapan kaya bloku üzerinde bazı çukurlar ve duvar izleri belirlenmiştir.

Bu çukurlar sırasıyla üstten itibaren numaralandırılmış ve şimdilik üç kaya meza
rı(?) saptanmıştır.

1) Birinci çukur en üst kottadır. 0.70 x 0.40 m. ölçülerinde, kuzeydoğu köşe dı

şında hiçbir şey belli değildir.

2) ikinci çukur biraz daha altta olup 2.55 m. uzunlukta ve 0.75 m. genişlikte, 0.80
m. derinliktedir. Kuzeybatı köşeden 0.45 m. doğuda, 0.40 m. derinlikte, 0.60 m. geniş

likte 0.22 m. yükseklikte bir niş vardır. Çukur ve nişin her iki yanından üzerinden bir du
var geçtiği günümüze ulaşan kalıntılardan anlaşılmaktadır. Burada ayrıca henüz temiz
leyemediğimiz yeraltı oda mezarlarının varlığını saptadık.

Ortaya çıkarılan bu mezarlar dikkate alınarak burasının da batı nekropolünün bir
parçası olduğu ortaya konmuş ve bu mezarların bulunduğu 397-398 ve 399 numaralı

parsellerin tescili için Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na gerekli mü
racaatı yaparak, bu parsel ve mezarların tescilleri yaptırılmıştır.

RÖLÖVE ÇALIŞMALARI

Antik Kelenderis kentinden günümüze kadar ulaşabilmiş mimari kalıntıların rölö
velerinin çıkanlması bu yılki projelerimizden birisiydi. Bu projeyi gerçekleştirmek için
Çukurova Universitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nden Prof.Dr. Erkin Erten baş

kanlığında Oğretim Görevlisi Ayşe F. Köse ve Mimarlık Bölümü'nden üç öğrenci ekibi
mize dahiloldu. Proje kapsamında bu yıl şehir surlarının, kilisenin (Çizim: 1), tonozlu
mezarların, bir kaç Osmanlı Dönemi evinin rölöveleri çıkartıımıştır. Bu çalışmalara ait çi
zimlerin tamamlanmasına çalışılmaktadır.

ONARıM ÇALIŞMALARI

Bu konudaki çalışmalarımız önceki yıllarda ortaya çıkarılan pişmiş toprak kaplar
ve zernin mozayiği üzerinde gerçekleştirilmiştir. 1996 yılı kazı sezonunda Aydıncık Or
man Işletmesi'nin bulunduğu alanda yapılan sondaj çalışmalarında I.kata ait bir evin
deposunda bulunan" birkaç ticari amphoraya ait parçalarla amphoraların ikisi tamam
lanmıştır (Resim: 4). 1992 yılında sondaj alanında ortaya çıkarılmış olan zemin mozai
ğinde, kent manzarasının tasvir edildiği bölümün küçük bir kısmında yerinden oynamış
taşların altısı Horasan harcıyla temsilcimiz Kazım Mertek tarafından restore edilmiştir.

DOGU NEKROPOLÜ MEZAR KURTARMA KAZISI6
N. ARSLAN'

M.TEKOCAK
i.ÖZTÜRK

Aydıncık ilçesi'nin içinden geçen içel-Antalya devlet karayolunu genişletme ça
lışmaları sırasında, Gülnar-Silifke yol ayrımına yakın bir yerde ve doğu nekropolümüze

Arş.Gör. Dr. N.Arslan, Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Selçuklu/KonyafTÜRKiYE
Arş.Gör, MTekocak, Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Selçuklu/KonyarrÜRKiYE
I.Oztürk, Müze Müdürü, Silifke/lçeırrURKIYE

5 L.Zoroğlu, "1996 Yıiı Kelenderis Kazısı Raporu", KST, XiX, ii, Ankara,1998, sA88, Plan 4.
6 Buradaki mezarlarda yürütülecek çalışmalar için ödenek kalmadığından, işin aciliyetine binaen Silifke Müze

Müdürlüğü'nün girişimiyle Döner Sermaye işletmesi'nden ek ödenek çıkarılmış ve çalışmaların bu bölümü 1-20 Eylül
1998 tarihlerinde Müze Müdürlüğü adına yürütülmüştür. Gerekli ilgi ve yardımlarından dolayı Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdür Vekili Sayın Kenan Yurttaqül'e, Silifke Müze Müdürü ilhame Öztürk'e teşekkürü bir borç bilirim.
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komşu parselde bir mezar ortaya çıkınca, karayolu çalışmaları durdurularak, hemen ka
zı çalışmalarına başlandı ve buradaki mezarın bir bölümü açığa çıkarıldı. Söz konusu
mezarda çalışmalar devam ederken bu alanda başka mezarların da olabileceği düşün

cesi ile çevrede incelemeler yaptık. Incelemelerimiz sonucunda iki mezar daha tespit
ettik. Bunlara ilaveten eski Sağlık Ocağı tali yolunun kenarında eskiden açılan bir.me
zar odasının girişi ve büyük bir kısmı açıkta olan bir başka mezar Döner Sermaye lşlet

mesi'nden temin edilen ödenek ile eylül ayı boyunca temizlendi.

I. MEZAR (K98 ON t.Mezar)
Alınan ihbar neticesinde ortaya çıkarılan mezar, 2.1Ox1.45 m. ölçülerindedir (Çi

zirn: 2a). Ana kaya oyularak yapılmış, yeraltı oda mezarı tipinde olan bu mezarın oda
sının bir bölümü 1.20 m. derinliğe kadar kazılmıştır. Yürüttüğümüz çalışmalar sonucu
mezarın üst örtüsü, mezar odasının güneybatı kısmının büyük bir bölümü ile güneydo
ğu istikametinde yer alan dromosun daha önceki yıllarda yapılan ilk karayolu inşası sı

rasında tahrip edildiği anlaşılmıştır.

Kazılar sırasında günümüze ait birçok artık madde (plastik, cam şişe gibi) ele
geçmesi, bu mezarın önceden soyulduğunu ve daha sonra doldurulduğunu göstermek
tedir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen J m. derinlikte birkaç seramik parçası ortaya Çı

karılmıştır. Çıkan parçalar arasında M.O. 4. yüzyıla ait alabastron ve değişik tiplerde ka
se parçaları ile bir krateriskos bulunmaktadır (Resim: 5).

II. MEZAR (K98 ON 2.Mezar)
Ana kayaya oyularak yapılmış olan yeraltı oda mezarının ilk önce dromosunun

bulunduğu kısım tespit edilmiştir. Oromosu ortaya çıkarmak için yapılan kazı çalışmala

rında bu bölüme daha önce kaçak kazılar sırasında dokunulmamış olduğu izlenimi
edindik. Dromos basamakları; 0.25 m. yüksekliktedir (Resim: 6). Dört basamak ile giri
şe doğru 1.15 m. uzunluğunda, 1.50 m. genişliğinde stamiondan oluşmaktadır. Drottıo

sun genişliği ilk basamakta 0.85 m. iken mezar odasına doğru her iki yönde genişleye

rek 1.50 m.ye ulaşmıştır (Çizim: 2b). Oromosta yaptığımız kazı çalışmaları neticesinde
herhangi bir buluntu ele geçmemiştir. Dromos temizlendikten sonra mezar odasının gi
rişini kapatan 0.82 x 0.77 m. ölçülerinde 0.22 m. kalınlığındaki kapak taşı yalnızca sol
üst köşesi kırılmış olarak bulunmuştur. Bu yüzden oluşan açıklık, olasılıkla son qörnü
den sonra bir kaç moloz taş konarak kapatılmıştır (Resim: 6).

Kapak taşını kaldırarak mezar odasınma girdiğimizde daha önceki yıllarda kara
yolu yapımı (ilk karayolunun yapılması) sırasında tavanın kırılarak açılmış olduğunu ve
mezar adasının sonradan tamamen toprakla dolduğu anlaşılmaktadır. Mezarın büyük
bir kısmının karayolu altında kalmış olması ve tavanının çökme tehlikesi ile karşı karşı

ya olması çalışmalarımızı oldukça güçleştirmiştir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen,

uzun ve meşakkatli bir çalışmadan sonra mezar odası içinde 0.70 - 0.80 m. uzunluğun
da yaklaşık 2.00 m. genişliğinde ve 1.50 m. yüksekliğindeki bir alan kazılabilmiştir.

Mezar odasının girişinde, zemin üzerinde dördü sağlam olmak üzere sekiz adet
unguentarium ile yine sağlam olarak iki adet kase ele geçirilmiştir (Çizim: 2c; Resim: 7,
8). Ele geçirilen buluntular ışığında mezarı M.O. 4.yüzyllın ikinci yarısı ile 3.yüzyllın ilk
çeyreğine yani Erken Hellenistik Döneme tarihleyebiliriz.

iii. MEZAR (K98 ON 3.Mezar)
.Eski Silifke yolunun hemen yanında, yolun kuzeyinde bulunan bu mezar da ye

raltı oda mezarı şeklinde olup büyük bir bölümü açıktadır. Mezar adasının içinde çok az
dolgu toprağı vardır. Mezarın girişi açıkta olduğu için defineciler tarafından mezar oda
sı içerisindeki toprak kolayca boşaltılmış hatta depo olarak zaman zaman kullanılmıştır.
Bu mezarda herhangi bir çalışma yapılmayıp sadece planı çıkarılmıştır (Çizim: 3a).
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LV MEZAR (K.98 DN 4. Mezar)
iii. numaralı mezarın 4.00 m. doğusunda olup tamamı toprak altında olan yeraltı

oda mezarıdır (Çizim: 3b; Resim: 9). Mezarın girişinde yapılan kazı çalışmalarında 4.90
m. uzunluğunda, 3.60 m. genişliğindeki bir ön oda ve bu ön odanın cephesine ait olma
sı gereken bir duvarın temelleri ortaya çıktı (Resim: 10). Dikdörtgen kireçtaşı bloklardan
iki sıra halinde örülen duvar, 0.55 m. yüksekliğindedir. Plan olarak birbirini dik kesen bu
iki duvardan A duvarı doğu-batı istikametinde 3.40 m. uzunluğunda, 0.50 m. genişliğin

dedir. B duvarı ise kuzey-güney istikametinde 2.80 m. uzunlukta ve 0.50 m. genişliğin

dedir. Blok taşlar arasında kireç harcı derzler vardır. Mezar odası önündeki bu alanın

kuzeybatı köşesinde şimdi kullanılmayan bir elektrik direğinin beton temeli buradan kal
dırılarak mezar odası girişine ulaşıldı. Girişi kapatan levha, girişin ağzında değil de, gi
rişten biraz ileride yatık bir vaziyette bulunmuştur.

Mezar odası önündeki çalışmalarımız tamamlandıktan sonra neredeyse tamamı

toprakla dolmuş durumda olan mezar odası içinde kazı çalışmalarına başlandı. Uzun ve
güç koşullarda gerçekleşen bu çalışmalar sonunda, ana kayaya oyularak yapılmış, yak
laşık kare bir plana sahip olan mezar odası bulundu. 4.60 x 4.10 m. ölçülerindeki bu
odanın tavanı tonoz şeklinde olup yüksekliği ortada ortalama 1.90 m., kenarlarda ise
1.60 m.dir. Kemerli olan girişi ortalama 0.95 m. yükseklikte, 0.80 m. genişliktedir. Me
zar odasının zemini giriş zemininden 0.35 m. aşağıdadır. Mezar odasındaki toprak üst
kısımlarda kuru ve yumuşak, geri kalan kısımlarda ise oldukça nemli ve sertti. Toprak
içerisinden irili ufaklı moloz taş ve seramik parçaları, bol miktarda insan kemiği parça
ları, ikisi sağlam olmak üzere çok miktarda tek kuplu testi parçası (Resim: 11), bakır

oballer, iki adet bakır iğne, bir yüzük, bir bronz kulp ve seramik parçaları bulunmuştur.

Burada resmi verilerı testi tipi M.S. 2-3.yüzylllara tarihlendirilebileceğindensöz konusu
mezarın da Roma Imparatorluk Dönemine ait olduğunu söyleyebiliriz. Toprağın altında

çakıl taşı bir tabaka ortaya çıktı. Bu tabakanın hemen altında mezarın zeminine ulaşıl

ması ile kazımız son buldu.
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ROMAN MILlTARY FORTS AT ZEUGMA

Martin HARTMANN*
C.B. RÜGER

M.A. SPEIDEL
R. ERGEÇ

The second archaeological campaign investigating Roman military installations
in the vicinity of Zeugma (Fig.1) was again under the direction of Dr.Rifat Ergeç of the
Gaziantep Museum and of Dr. Martin Hartmann, Projectleader of the Swiss Team.
lnvestiqations were conducted from April 21st to June 6th 1998. The team also includ
ed Mehmet Onal, Prof. Christoph Rüger, Werner Rutishauser and Dr. Michael Speidel.
As in 1997, our team enjoyed a great deal of technical support by the on-site leaders
of the Birecik Dam construction group.

1. Objectives
Based on the observations made in 19971 in the trial trenches - especially in

trench 3 - it was our objective for 1998 to gain further information on the following
aspects:

1. Size and shape of the military camps discovered in 1997.
2. Further confirmations of their presumed dating.

2. The Campaign
In order to obtain as many answers to our questions as possible we adopted the

following procedure for the 1998 campaign (Fig. 2):
- Two areas east of trench 3 were uncovered (F 1 + F 2).
- Two further trial trenches were dug north of trench 4 (S 8 and S 9).

Area 2
The results in area 2 are of particular interest. 10 by 18 meters were uncovered

by machine and then divided into two fields. After removal of an other layer by hand a
row of postholes (Fig. 4) on a west-east axis became visible. The distance between
them varied between 3 meters 60 and 4 meters 20. To the south of the row of post
holes a dense layer of clay/mud with very little internal structuring was observed. It was
removed layer by layer. There can be little doubt that this was the remains of a wall
construction.

Dr. M. HARTMANN, Müselstrasse 4 CH-5417 Unterslggenthal/ ısvıcns
Prof. C.B.RÜGER, Beethovenstrasse 62 0-53115 Bonn/ALMANYA
Dr MASPEIDEL, Mittelweg 31 CH-4142 Münchenstein/iSViçRE
Dr. R.ERGEÇ, Müze Müdürü, GaziantepITÜRKiYE
See Xx. Kazı Sonuç/an Top/antas/II.Cilt 1998. 41711.
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Tria! Trench S 8
At the eastern end of area 2 a trial trench of 1 meter width and 50 meters length

was dug towards the north. Just south of where it crossed trial trench 4 the northern
ditch of the younger camp was c1early visible (Fig. 5). It corresponds perfectly with the
ditch observed in trial trench 3 during the previous campaign, as well as with the row
of postholes in area 2. The distance between the bottom most point of the ditch and
the row of postholes is 4 meters 80 (Fig. 3). The corresponding ancient floor levels
have all been washed away by erosion.

In the region of field 2 of area 2 mudbricks were observed in the western profile
of the trench, both in horizontal and vertical positions (Fig. 6). There were, however, no
traces of plaster. At roughly 0,80 meters a yellowish layer of c1ay ran almost horizon
tally towards the north. This layer clearly belongs to the older camp.

Trial Trench S 9
In order to localise the northern ditch of the older camp witch is clearly visible on

the satellite photograph, a further trial trench of 25 meters length was dug east of
trench 8 in a northerly direction. In the southern region of the western profile several
traces of constructions we observed. At their northern end the ditch of the older camp
was clearly visible. Faint traces in the eastern profile may even belong to the corre
sponding wall.

3. Results
A detailed account of all the findings and results will be given in the final report.

At this stage, however, the following summary of the results of the 1998 campaign may
be useful:

1. The northern fortification (ditch and wall) of two Roman military camps were
clearly identified.

2. The internal structures of these camps appear to have been built with mud.
The construction techniques applied may have included mudbricks as well as walls
made of compressed mud.

3. The archaeological layers of both Roman camps have been, over the cen
turies, badly damaged by erosion. Material from the archaeological layers has been
washed away and, at the same time, erosion material from the hills above was washed
in. Both phenomena make the interpretation of the findings extremely difficult.

4.The excavated material includes ceramics, nails, soldier's shoenails and
coins. It confirms the dating we proposed last year. Both military camps definitely
belong to the first half of the first century AD. It is, however, also c1ear that both camps
were only occupied for a very limited period of time. The historical implications will be
discussed in the final report.

338



witht 'gat ion-area2 Inves i
Fig. : trenches

339

'"ıl
i
+ N4ı05000

the posl1 Zeugma, dam and
Fig. : tion of th~f investi

the area

/'."OLiil
assunıed outlines o

ditch of the lateri s and" 3' Wall-postho eFıg. . fortress



Fig.5: later fortress

340

Posthole of the wall in area
2

Shaped mudbricks in area 2/
trench 8



MARMARA ADASı, ÇAMALTı BURNU i BATIGI-1998

Nergis G()NSENiN*
Neriman aZAYDıN

1998 yılı "Marmara Adası Çamaltı Burnu i Batığı Sualtı Kazısı" (çalışmalar sıra

sında burunda Ganos amphoraları taşıyan ve t t.yüzyrla tarihlenen ikinci bir batık bu
lunmuştur):' (Harita: 1) 11 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında qerçeldeştirllrnişftre.

Projemizin ilk senesi "kazı evine yerleşme, ön ve lojistik çalışmalar ve kazı ala
nının rölövesi" olarak planlanmıştı.

ilk olarak Marmara Belediyesi'nin kazı çalışmalarımızda kullanmak için Kültür
Bakanlığı'na beş yıllığına tahsis ettiği liman içindeki binaya (Resim: 1) yerleşilmiş ve
önümüzdeki yıllarda sualtından çıkarılacak eserlerin yerinde konservasyon ve resteras
yonlanru yapmak ve binayı çok amaçlı kullanılır hale getirebilmek için Ada Belediyesi
Fen Işleri Müdürlüğü ile çalışmaya başlanmıştır.

Kaz: çalışmaları sürecinde, ekip üyeleri tarafından, batığa toplam 213 dalış yapıl

mıştır. Ilk senenin bilimsel beklentisi, kazı alanının konum tespiti ve klasik kazı sistemi
olan, kareleme planının oturtulmasıydı. Daha önceki senelerde belirtildiği gibi3, batığın
kargosu deniz dibinde 20-30 m.ler arasında dağınık bir şekilde yayılmaktadır. Döküntü
nün boyu yaklaşık 41 rn., eni 16.50 m. dir. Bu da karelenecek alanın 41x16.50= 676.50
m2 olduğunu gösterir. Ilk sene, döküntünün boyutları tespit edilmiş ve batığın ahşabının

büyük bir kısmının altında olduğunu düşündüğümüz amphora yığının 2x2 m.lik karele
me planı yapıımıştır (Resim: 2). Sistemi oturtmak için, 1.5 parmaklık, 1.40 m. boyunda
ki alüminyum borulardan 28 adet çakılmıştır (Çizim: 1). Bütün döküntünün ve karelenen
alanın etrafına, malzeme çıkarırken, -üçgenleme sistemi ile ölçüm yapacağımız içln-,
"web sistemi" (örümcek ağı) kurulmuş ve sözü geçen boru/ardan 19 adet -referans rıok

tası-, daha çakılmıştır. Kareler ve kulpları görünen 160 adet amphora etiketlenmiştir

Doç.Dr. Nergis GÜNSENiN, istanbul Üniversitesi. Teknik Bilimler MYO, Sualtı Teknolojisi Programı, Avcıtar-lstan
bulfTÜRKiYE
E-mail: g'Cınsenin @ boun.edu.tr, web-site: www.nautarch.org
Neriman ÖZAYDIN, Kuva-yi Milliye Müzesi Müdürlüğü, BalıkesirfTÜRKiYE
Kazı çalışmaları sırasında Çamaltı Burnu'ndan aşağı, plakalık dip yapısına doğru 35-45 metreler arasında Ganos amp
horaları taşıyan bir batık daha bulunmuştur. Amphoralar, çoğu tüm olarak (yaklaşık 200 adet orta ve büyük boy amp
hora sayılmıştır) öbek öbek setlerde toplanmıştır. 30-32 metrelerde iki adet "Y" tipi çapa tespit edilmiştir. Zeminin pla
kalık ve eğimli olması geminin ahşabının dağııdığına işaret etmektedir.

2 Doç.Dr. Nergis Günsenin'in bilimsel başkanlığında. Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi adına yapılan kazıya, ekip üyesi
olarak; Korhan Bircan, Murat Bircan, Dinçer Dinç, Tolga Alp, Hande Oktay, Murat Egi katılmış, kazının hükümet tem
silciliğini, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden Gökhan Bozkurtlar yapmıştır. 1998 yılı ilk kazı sezonunun gerçek
leşmesini sağlayan, 'başta Kuva-yi Milliye Müzesi Müdürü Sn. Neriman Özaydın olmak üzere, Marmara Belediye
Başkanı Sn. Halil Rüştü Kırık'a, Kaymakam Sn. Süleyman Deniz'e, Çınarlı Köyü Doğayı Koruma ve Sosyal Yardım
Derneği'ne, Atlas Dergisi ve Karanlık Oda Fotoğraf Hizmetleri'ne, kişisel bağışlarda bulunan dostlara (The Marmara
istanbul, Feyyaz Subay, Jeff Hakko, Selçuk Kolay), kazı ekibi ve kaptan Erdoğdu Ertaş'a, Gökhan Bozkutlar'a ve biz
lere güven desteği veren Sn. Kenan Yurttagül'ün şahsında Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz.

3 Çamaltı Burnu i Batığı ile ilgili yüzeyaraştırmaları için bkz. Nergis Günsenin. "1993 Yılı Tekdağ ve Balıkesir illeri Hoş
köy-Gaziköy Jeofizik (manyetik), Marmara Adaları Sualtı Araştırması", X. Arkeometri Sonuç/an Top/antısı, Ankara,
(1995), s. 201-220., "1994 Yılı Marmara Adaları Sualtı Araştırması", XIII. Araştırma Sonuç/an Toptermsı. Ankara,
(1996), p. 357-373.
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(Çizim: 2). En az, etiketlenen amphora sayısı kadar amphora, kuma gömülü şekilde

deniz dibinde yatmaktadır (Resim: 3). Büyük boy amphora yüksekliklerinin 80 cm.
civarında olduğunu göz önüne alırsak, ahşaba ulaşmak için kazmamız gereken kumun
oranı hayli fazla olacaktır.

Kargoya paralelolarak, yaklaşık 15 m. uzaklığında, 112 m. uzunluğunda plaka
iık ve kumluk bir alana yayılmış 15 tanesi "Y" tipi (11. yüzyıl Serçe Limanı Batığı), 11 ta
nesi 'T' tipi (7. yüzyıl Yassıada, 9. yüzyıl Selimiye Batığı), 4 tanesi belirsiz toplam 30
adet demir çapa bulunmuştur (Çizim: 3). Çapaların büyük bir kısmının batığa ait oldu
ğunu düşünüyoruz». Ust üste bulunan bir "Y" ve 'T' çapa ise (Çizim: 3'te sağ ön plan
da), muhtemelen Çamaltı Burnu i Batığı'na aittir (Çizim: 4). Batık üzerinde, K8 karesin
de 1 ve K9 karesinde 2 adet "Y" tipi çapa bulunmuştur (Çizim: 5)5. Bu buluntular saye
sinde, "Y" tipi ve 'T' tipi çapaların terminus ante quem tarihini 13. yüzyıla çıkarmış olu
yoruzs.

Batık alanının ve çapaların renkli diaları, karelemesi yapılan amphora yığının fo
tomozaik çalışması için, siyah beyaz fotoğrafları çekilmiştir? (Çizim: 6).

ilk sene çalışması sonunda, -referans noktalarından alınan ölçümlere göre, ka
releme planına oturtulduktan sonra-, K7 (AAJ) ve G11 (AAA) karelerinden iki adet etüt
lük amphora çıkarılmıştır (Resim: 4; Çizim: 7). Amphoraların içlerindeki sediment üze
rinde yapılan araştırma sonucu, çekirdekler bulunmuştur (Resim: 5).

Geminin yükü ve yönü hakkında henüz yorum yapmak erkendlrs. Yükün kontey
nıriarı olan tip iVve Tip 111 9 amphoralarının dağılım haritasına baktığımız zaman (Harita:
2, 3)10, Dr. Günsenin'in tez çalışmaları sırasındaki literatür çalışmalarını da göz önüne
alarak, batığın ıtalyan kolonileri Karadeniz, ticaret gemisine ait olabileceği fikrini öne
sürebiliriz. Tip lv a ve Tip III tipolojisi genelde 12.-13. yüzyıllara işaret etmekte ve bu
yüzyıllar Bizans'ın zayıflayıp başta Cenevizliler olmak üzere Constantinopolis etrafında,

Batılıların ve Yunanlıların ticarette söz sahibi olduğu yıllardır. Ayrıca gerek Yunanlıların

gerekse Bizanslılann Cenevizlerden ticaret gemisi kiraladığını görüyoruz. Bizanslllar
müdahil güçler tarafından sıkıştırılmaktave hatta 1347 yılına ait bir dokümanda Cene
vizlilerin Bizanslılar ile yeni bir barış antlaşması koşulu olarak, Bizansnlardan gemi ya
pımına son vermeleri istenmektedir!t. Batığın kargosu ve ahşabı incelendiğinde, yazılı

kaynaklardaki birçok tarihi bilgiye somut deliller geleceğini ümit ediyoruz. Yine ahşabın

incelenmesi sonucu, kıyılarımızda yıllardır başarılı kazıları sonucu Akdeniz tekne yapım

teknolojisine ışık tutmuş olan Institute of Nautical Archaeology'nin (INA) krolonojisine
yeni bir yüzyıl da eklenmiş olacaktırtz.

ilk Sene Değerlendirmesi

Birçok nedenlerden ötürü geç başlayıp sadece 22 günü dalış, 23 günlük ilk sene
kazı çalışma sezonumuz sonucu önemli aşamalar elde edilmiştir. Yukarıda sunduğu-

4 Sözü geçen çapaların aynı iki tip olması bu qörüşürnüzü kuvvetlendirmektedir. Çapalar değişik tiplerde olsaydı -ki bu
ada etrafındaki bazı koylarda tespit ettiğimiz durumdur- Çamaltı koyunun çeşitli yüzyıllarda kullanılmış tabii bir liman
olduğunu düşündürecekti.

5 Çapalardan en fazla tahribata uğramış olanının "T" tipi olma ihtimali de vardır.

6 Çapa çizimleri in situ olarak yapılmıştır. Çapalar demir olduğu için görünürdeki şekli veren, demirin üzerini sarmış olan
korozyondur. Korozyon değerlendirmesi için eserlerin X-ışını radyografi ile etkilenme mertebeleri ölçülüp, konservas
yonlarının yapılması gerekmektedir.

7 Dr. Murat Egi'ye fotoğraflama çalışmalarındaki, Korhan ve Murat Bircan'a batık ve malzeme çizimlerindeki yardımları

için çok teşekkür ederiz.
8 Çekirdek analizleri sonucu taşınan yük hakkında bilgi sahibi olabileceğiz.

9 Tip III, Tip IV'e oranla çok azdır.

10 Haritalar, Dr. Günsenin'in tezinde kullandığı haritalardır ve Tip ıv, tezde sunulan alt tipler içinde IVaolarak yorumlan
mıştır, Bkz. Nergis Günsenin, Les amphores byzantines (Xe-XII/e siecies): ıypotoçte, produetion, eireu/ation d'epres
fes cotıectiorıs turques, these de 1Uruversite Paris i (Pantheon-Sorbonne), Paris (1990), Ateiier national de reproduc
tion des tnese de Lille 111.

11 Tarihi bilgiler için bkz. Helena Ahrweiler, Byzanee et te Mer, Paris, (1966).
12 INA Kronolojisi: Şeytan Deresi Batığı (M.Ö. 16. yüzyıl), Uluburun Batığı (M.Ö. 12. yüzyıl), Girne Batığı (M.Ö. 4. yüzyıl),

Yassıada i Batığı (M.S. 4. yüzyıl), Yassıada ii Batığı (M.S. 7. yüzyıl), Selimiye Batığı (M.S. 9. yüzyıl), Serçe Limanı Ba
tığı (M.S. 11. yüzyıl).
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muz bilimsel raporun yanı sıra, adada kurulması planlanan yerel müzenin temelleri de
kazı çalışmalarımız sonucu atılmıştır. Başlatılan kazı, "bilimsel anlamda yapılan ilk Türk
sualtı arkeolojik kazısı olarak" bir ilke imza atmıştır. Adada kurulması planlanan müze
kıyılarımızda kurulacak olan (arkeolojik buluntuların sergilenmesinin yanı sıra) ilk yerel
balıkçı müzesi olma yolunda, -ilk ada halkının en az bir yüzyıldır süregelen yaşamını

yansıtan etnografik eserlerin de sergilenmesi planlanmaktadır- yine bir ilke öncülük
edecektir. Ada Belediyesi ve halkının da desteği ile çalışmalarımızın önümüzdeki yıllar

da daha verimli hale geleceğini temenni ediyoruz.
7 sene olarak düşünülen projemizde 2. ve 3. yıllarda batık malzemesinin (kargo

nun) çıkarılması, 4. ve 5. yıllarda tekne ahşabının rölövesi (olası çıkarılması), 6. ve 7.
yıllarda ise batığın (malzeme ve olası ahşabının) adada oluşturulacak müzede sergilen
meye hazırlanması planlanmıştır.
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13

MARMARA ADALARI

1. Ocaklar Burnu Batığı (MS ll. yy.)
2-3. Çamaltı Burnu 1-Çamaltı Burnu II Batıklan (MS 13. yy.)
4-5. Tekmezar l-Tekmezar II Batıklan (MS lL. yy.)
6. Kocayemişiik Batığı (MS lL. yy.)
7. Anataş adacık (palapetra) Batığı (MS lL. yy)
8. Kuyuburnu Kiremit Batığı (MS 7. yy.)
9. Küçük ada KünkBatığı (MS 7. yy.)
10. Taşada (Virarıköy) Batığı (MS. ll. yy.)
ll. Eşek adalan Batığı (MS ll. yy.)
12. Çıhh Burnu Batığı (MS 7. yy.)
13. Ekinlik Adası MermerBatığı (MS 6. yy.)
14. Türkeli (Avşa) Adası Höyüğü (MÖ 3200 - 1100)
15-16. Fırın Bölgeleri

Harita: 1
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Tip LV a "nın Dağılım Haritası

Harita: 2

Tip III "ün Dağılım Haritası

Harita: 3
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1998 YILI DEMRE-MYRA Aziz NiKOlAOS xıusssı
KAZISI

S. Yıldız ÖTÜKEN*

24 Ağustos-20 Eylül 1998 tarihleri arasında Kültür Bakanlığı ve Hacettepe Üni
versitesi adına yürütülen Demre'deki Aziz Nikolaos Kilisesi kazı çalışmaları gerçekleş
tirildi. Kazıya Bakanlık temsilcişi olarak Antalya Arkeoloji Müzesi'nden Sanat Tarihçisi
Mustafa Demirel, Hacettepe Universitesi Sanat Tarihi ..Bölümü öğretim üyelerinden
Dr.Sema Alpaslan, Dr. Meryem Acara, Kayseri Erciyes Universitesi Sanat Tarihi Bölü
mün'den Yrd. Doç. Dr. Nilay Çorağarı, Eskişehir Anadolu Uniyersitesi Sanat Tarihi Bö
lümü'nden Oqr.Gör. Macit Tekinalp, Antakya Mustafa.Kemal Universitesi Resim Iş Bö
lümü'nden Araş.Gör, Ebru Fındık, Köln Universltesi Eskiçağ Enstitüsü'nden Epigrafist
Doç.Dr. Thomas Corsten, ayrıca Hacettepe Universitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrenci

lerinden Ozgü Çömezoğlu, Ozlem Çelik, Begüm Akkoyunlu, Mete Mimiroğlu, Devrim
Karakuz, Şener Yıldırım, Esra Uysal katılmışlardır. Onarım ve konservasyon çalışmala

rı Arkeolog-Restoratör Rıdvan Işler tarafından gerçekleştirilmiştir.

Kazı iznini ve ödeneğini veren Anıtlar ve Muzeler Genel Müdürlüğü'ne, restoras
yon ve kazıya ödenek veren Döner Sermaye ve Işletmeleri Genel Müdürlüğü'ne, mad
dı katkılarındandolayı Rahmi M.Koç'a, Bakanlık temsilcisine, özverili bir çalışma yürü
ten kazı ekibi ve işçilerimize teşekkür ederim. -Ô.

·'0

A. Kazıda Ortaya Çıkan Mimari Veriler
1998 kazı kampanyasında Aziz Nikolaos Kilisesi kuzeydoğusundaki C2 ve C1 ek

yapıları içinde, kuzeyindeki piskoposluk ikarnetqahmda, kuzeyindeki ek yapının K5 ve
K6 bölümleri içinde, ayrıca kuzeyindeki avlusunda çalışılmıştır (Çizim: 1).

i. Kilisenin Kuzeydoğusundaki C2 Yapısı ve Ct Yapısı Batı Mekanı içindeki Çaliş
malar
C2 yapısı batıda kubbeli bazilikanın kuzeydoğu köşesine, doğuda C1 yapısının

batı odasına ayrıca, kuzeyde arkadın A2 bölümüne birer kapı ile açılır; güneyde ise ki
lisenin apsisiile sırurlarur". 1996-1997 kazı kampanyalarındaC2'nin işlev ve tarihini ay
dınlatmak amacı ile sondaj çalışmaları yapılmış, ilk değerlendirmeler sonucunda -0.40
(-0,50) m. kotlar arasında bütün küçük buluntularda, yaşama işaret eden kemik ve ka
bukta sayısal yoğunluk tespit edilmiştir; kubbesi geç dönemde yenilenen bu yapı muh
temelen 5.-6. yüzyıllarda inşa edilmiş bir mezar yeridir 2.

C2'nin kilise ile ilişkisini aydınlatmak için kuzey duvarının kilise ile birleştiği köşe

de 1997'de başlatılan sondaja bu yıl da devam edilmiş, ancak -0.25 m. kotta zemini
kaplayan kalın pembe harç tabakası nedeni ile bırakılmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek

ProLDL Yıldız ÖTÜKEN, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü 06532 Beytepe
AnkararTÜRKiYE

1 Bkz. S.YÖtüken, xvııı.ıcsr ii (1996), Ankara 1997, 471-487, bil. 474.
2 C2 içindeki sondajlar için bkz. S.Y Ötüken, XIXKSr ii (1997), Ankara 1998, 541-565, biL543; a.y. XXKsr ii (1998),

Ankara 1999, 481-503, biJ.482.
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için doğu duvar ve kilisenin apsisinin birleştiği güneydoğu köşesinde 0.90x0.40 m.lik bir
sondaj başlatılmıştır (Çizim: 2).

Sondaj öncesi apsisin önünde yer alan çamur, moloz ve devşirme ile kabaca
örülmüş set kaldırılmış, bunun altında apsis boyunca uzanan 0.45 m. katta bir seki or
taya çıkmıştır. Seki yan yana yerleştirilmiş5.-6. yüzyıla ait devşirme iki taş bloktan olu
şur: Doğuda profilli yüzü mekana bakan kesik bir lento, batıda üstü alta gelecek şekil

de konulmuş, profilli ve haç madalyonla bezeli, ön yüzü mekana bakan tüm bir lento
yer alır (bkz. Alpaslan). Iki parça yaklaşık 0.35 m. yükseklikte molozia karışık bir harç
dolgu üzerine yerleştirilmiştir (Çizim: 3).

Ci yapısının batı mekanı 1993'te tümüyle topraktan arındırılmış ve +0.10 ve
+0.24 m. katlarda orijinal döşemeye ait yalnızca üç levhanın günümüze gelebildiği gö
rülmuştürs. 1998 kazı kampanyasındaCi 'in C2 ile ilişkisini, tarihçesini ve işlevini aydın

latmak amacı ile döşeme olmayan güneybatı köşesinde 1.68x1.30 m. boyutlarında bir
sondaj açılarak +0.10 m.den -0.70 m.ye iniimiştir (Çizim: 2).

Ci ve C2'de açılan sondajları bir arada inceleyecek olursak ilginç benzerlikler
tespit ederiz: Her iki mekanda toprak hiç ellenmemiştir; 5 cm. lik tabakadaki küçük bu
luntuların değerlendirilmesi sonucunda Ci 'de -0.45-(-0.50)m., C2'de ise -0.40-(-0.50)
m. kotun en yoğun buluntu içerdiği görülür. Küçük buluntuların sayısal ve kronolojik de
ğerlendirilmesi bütünlüğü belgeler; yukarıda belirtilen yoğun kat 5.-6.yüzylla .ait bulun
tular içerir. Bu da bize iki mekanın aynı dönemlerde yapıldığını düşündürür. Iki mekan
arasındaki duvarın temeli C2 tarafında -0.70 m. katta, Ci 'de ise -0.55 m. kattadır; bu
farklılık statik nedenlere bağlanabilir: C2 yapısı Ci 'den yüksektir ve taş kubbe ile örtü
lüdür; Ci ise orijinalde ahşap çatrlıdır ve son dönemde moloz beşik tonazia örtülmüş

tür. C2-C1 arasındaki duvar ile Ci 'in iç arkadı aynı döneme aittir, zira arkad -0.55 m.
katta duvarla bütünleşir.

1/. Kilisenin Kuzeyindeki B Yapısındaki Çalışmalar

1998 kazı kampanyasında 15 m. genişliğindeki B yapısında kuzeye doğru beş

açma bitirilmiştir; böylece yapının kuzey-güney yönünde uzunluğu içte 14.00 m., dışta

14.65 m.ye ulaşmıştır (Resim: 1).

1. Üst Kat Mekanları içindeki Çalışmalar
B yapısı batı mekanının 2.90 x 7.60 m. boyutlarındaki güney bölümü 1.56 m. yük

sekliğe kadar toprakla doldurulmuş ve üstü harçla kaplanarak bir zemin oluşturulmuş

tur. 1997 yılı küçük buluntuların değerlendirilmesi sonucunda bu dolgunun 5.-11. yüzyı

la ait karışık veri içerdiği anlaşılmış, ayrıca zemin üzerinde bulunan bir kurşun mühür
bu dolgunun en geç 11. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığını qösterrniştir-. 1998'de dolgu
nun 2.30xO.93 m.lik son kısmı kaldırılmış ve buluntular bu sonucu yeniden doğrulamış

tır (Bkz. Alpaslan-Acara).
Bu yıl B yapısı batı mekanı kuzey bölümünde yapılan bir açma ile 1997'de bulu

nan örme küpün ekseninde onun tıpkı benzeri ortaya çıkmıştır (Resim: 2). Bu çalışma

da mekanı kuzeyden sınırlayan duvar bulunarak 2.90 x 5.60 m. boyutlarındaki kuzey
bölüm tümüyle temizlenmiştir. Kuzey duvarın doğusunda 1.90 m. uzunluk ve 4.45 m.
genişliğinde muhtemelen Geç Roma Dönemine ait bir yapı kalıntısı ortaya çıkmıştır. Ki
lisenin Myra nekropol alanında yer aldığı dikkate alınırsa, kalıntının bir anıt mezara ait
olduğu düşünülebilirc.

B yapısının doğu ve orta mekanlarındaki güneyodalar 1997'de tümüyle açılmış

ve kuzeyodaların kazısına başlanmıştır. 1998 kampanyasında kuzeyodalarda 3.00 x
3.00 m.lik birer açma ile zemin döşeme kotuna (doğuda 1.44-1.54, ortada 1.60-1.70
m.) iniimiş, ancak henüz kuzey duvar ortaya çıkmamıştır (Resim: 3).

3 C1 batı mekan için bkz. S.Y.Ötüken, XV/.KST /i (1994), Ankara 1995, 361-375, biL. 364-365.
4 Dolgu toprak için bkz. Ötüken a.g.e. 1999, 483-484. .
5 Nekropol için bkz. U.Peschlow, Die Architektur der Niko/aoskirche in Myra, ed. J.Borchardt, Myra. Eine /ykische Met

rapo/e. Berlin 1975, 303-359, bi1.342.
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2. Batı Mekanı Dışındaki Çalışmalar

B yapısı batı duvarı dışındaki çalışmalarımız kilisenin ve B yapısının paylaştıkları
kuzeyavlunun ve B yapısının batı cephesinin topraktan arındırılmasına yöneliktir.
1998'de 3.00 x 3.00 m.lik açma ile 5.55 m.den 0.43 m. kota inildiğind~beklenmedik bir
veri ile karşılaşılmıştır: Batı mekanı güneyodasında yer alan 0.45 m. kattaki seki, dışa

doğru devam etmektedir; sekinin döşeme levhaları dışta daha iyi muhafaza edilmiştir.
Bu ilginç veri B yapısı batı mekanının daha önce var olan ve işlevi henüz sorunlu bir se
ki üzerine inşa edildiğini belgeler6.

III. Kilisenin Kuzey Arkadındaki Çalışmalar

Kiliseyi kuzeyden sınırlayan arkadın ve bazı iç mekanları 1989-97 arasında tü
müyle ortaya çıkarılmış, 1998'de batıdaki son bölümü olan K6'da çalışmalara başlan

mıştır.

1.Kuzey Arkadın K6 Mekanı

H.Rott'un 1908'de yayınladığı bir fotoğrafta o yıllarda toprak altında olan K6 bö
lümü hizasında, günümüze gelemeyen ve U.Peschlow'a göre "Orta Bizans Dönemine
ait olmayan" bir mekan qörülür". K6'daki kazıda öncelikle bu mekanın kalıntıları dikka
te alınarak 6.50x3.80 m.lik bir açma ile 5.52 m.den 4.10 m.ye iniimiştir. Bu çalışmada

batı avlunun kuzeyinde Ortaçağ'a ait geniş bir açıklığı kapatan, ayrıca kilisenin kuzey
koridorunu hafifçe doğuya yönelerek sınırlayan arkadaki portakal bahçelerine uzanan
kalitesiz bir moloz duvarın K6'nın beden duvarı üstünden geçtiği tespit edllmlştlrs. Bu
veri 1908 sonrası bir parselasyon için inşa edilen bu duvarın yapımında veya öncesin
de K6'nın örtüsünün ve üstündeki mekanın yıkıldığı anlaşılmıştır. Kazıda 4.10-4.50 m.
katta ortaya çıkan küçük buluntuların 18.-19. yüzyıllara ait olması da üst mekanın Orta
çağ sonrasına tarihlenebileceğinibelgeler (bkz. Acara).

K6'nın güney duvarını tespit etmek için kilise tarafında 1.75xO.85 m. boyutların

da bir açma ile 0.05 m. kota iniimiş ve bir kapı ile güneye açılan duvarın kısmen harap
olduğu görülmüştür.Bu tespitler sonrasında2.50 m. en ve 6.50 m. boyundaki iç mekan
1.16 m. kota, kuzey cephesindeki eşik kotuna kadar temizlenmiş,zeminin ve güney du
varın açılması)1999'a bırakılmıştır.

Kuzeyarkadın batı ucundaki K6 mekanı 2.50 m. eni ile dar, kontrollü bir geçit ni
teliğini taşır; kuzey ve 9,üney duvarındaki yuvarlak kemeri i kapılar kilise ile kuzeyavlu
arasında bağlantıyı saglar. Pencere içermeyen K6'nın batı duvarında 0.40 m. boyutla
rında iki sıra halinde beş" kuzey duvarında ise bir niş yer alır. Aydınlatmanın ancak kan
dillerle sağlanabileneceginidüşündüğümüzde, nişlerin bu işlev için kullanıldığı anlaşılır.

2. Kuzey Arkadın K5 Mekanı

U.Peschlow tarafından t t.yüzyrla tarihlenen kuzey ek yapı 1989'dan itibaren ka
zıda ortaya çıkan bölümleri ile birlikte mimarı açıdan yeniden değerlendirilmeyemuh
taçtırs. Kazıda yapının cephesi ve iç duvarları altında bulunan eski duvarlar, mekanlar
da dönem farklılıklarına işaret eden malzeme ve teknikle ilgili tespitlerimiz nedeniyle
1998'de K5 içinde bir sondaj yapmaya karar verdik. Mekanın güneydoğu köşesinde

1.15-1.15 m. boyutlarında açılan sondajın amacı Peschlow'un 1. yapı dönemine tarih
Iediği güney ve 3. yapı dönemine tarihlediği doğu duvar arasındaki mimarı ilişkiyi sap
tamaktı (Çizim: 4; Resim: 4).

6 Sekinin B yapısı batı mekanının duvarlarına paralelolmayışı, kolunun ek yapılara, kiliseye uymayı ŞI ve döşeme levha
larının küçüklüğü dikkati çeker.

7 Bkz. H.Rol!, Kleinasiaticshe Denkmaeler aus Pisidien, Pamphylien, Kappadokien und Lykietı, Leipzig 190B, res. 122;
ayrıca benzer bir mimari veri, 3. güneydoğu şapel üstünde halen kalıntıları görülen ve 173B yılına ait bir kitabe içerdi
ği bilinen şapel için bkz. a.g.e. 326, res. 123. Kuzeyarkadın batı köşesindeki üst mekan için kşl. U.Peschlow, Materi
alen zur Kirche des H.Nikolaos in Myra im Mittelalter. /stMitt40(1990), 207-25B. bil.246.

B Peschlow a.g.e. 1990, res.1 lejantında bu duvar "yeni moloz duvarlar" olarak tanımlanır.

9 Kuzey ek yapının değerlendirmesi için bkz. Peschlow a.g.e. 1990,246-254. Yenibir değerlendirme için bkz. S.Y.Ölüken,
Küçük Buluntular ve Demre-Myra Aziz Nikolaos Kilisesi, 1/1. Ortaçağ Kazı/an Sempozyumu, Ankara 1999 (baskıda).
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+0.25 m. kottan +0.06 m.ye inildiğinde sürpriz bir buluntu, renkli tesseraela ya
pılmış bir yer mozaiği ortaya çıktl 1 0 . Motif ve kompozisyonun yanı sıra mozaiğin kuzey
kenarının bir duvarla sınırlandırıldığını gösteren bir eğim, döşemenin orijinalde güneye
kiliseye, doğuya ve batıya K4 ve K6 mekanlarına uzundığını gösterir.

K5'i içte üç bölüme ayıran 0.62-0.80 m. kottaki duvarlar, ayrıca mekanın doğu,
batı, kuzey duvarları mozaik sonrası inşa edilrniştirtt. U. Peschlow'a göre kuzey duvar
t.yapı dönemine, 529 sonrasına aittir; bunu kabul ettiğimiz takdirde mozaik 529 önce
sine, bugüne kadar bilinmeyen bir yapı dönemine tanhlendlrilirü.

Mozaik kuzeyden dört şeritli bir bordür ile sınırlanır; içteki geniş şerit dönüşümlü

yerleştiri,len üç dikey ince mekik ve bir yatay kalın mekikle oluşturulan motifle doldurul
muştur. Iç yüzey birbiri ile düğümlenen kareler, ayrıca kare içinde kare veya küçük da
ire gibi geometrik motiflerle bezenmiştir. Mozaiğin en yakın benzerleri Atina, Amphissa,
Kıbrıs ve Rodos'ta 4.-5.yüzylllara tarihlenen eserlerde karşımıza çıkar; Likya bölgesin
deki örneklerde kenar bordürünün Limyra ve Gemiler Adası'nda paralelleri görüıür1 3 .

Kazı 1999'da devam edecek mozaik yapı dönemleri ve planla ilgili değişikliklerin
gereğini ortaya koymuş, aynı zamanda geçen yılki yayınımızda öne sürdüğümüz gibi
kuzey arkad öncesinde burada eski bir yapının var olduğunu doörularruştrrt-.

B. Küçük Buluntular
i.Mermer- Taş Buluntular

Sema ALPAGUT

1998'de bulunan 671 taş eserden 27'si sütun kaidesi, sütun, sütun başlığı, eşik

taşı, kapı lentosu, arşitrav gibi mimarı işlevli öğeler, 46'sl levha, templon levha üstü,
templon stylobatı, templon payesi. küçük sütun, altar kaidesi, ambona ait parça gibi li
turjik öğeler, 58'i yer döşemesi, 25'i kakma, 461'i opus tesselatum, 32'si kaplama lev
hası, 5'j kitabe ve heykel parçası gibi Roma Dönemi eserleri, 1'i sarkofag, 6'sl mermer
blok, 10'u işlevi saptanamayan öğelerdir.

C2 mekanında güney sekinin kaldırılması çalışmalarında iki ayrı parça halinde
bulunan lentolardan biri tüm olarak ele geçirilmiştir; ön yüzü profilli, merkezde çelenk
motifli madalyon içinde eş kollu haç, alt yüzde soffit motifi ile bezelidir. Lentonun profi
linin yanı sıra genişliği ve yüksekliği kilisenin mezar odası ile 3.güneydoğu şapel ara
sındaki ve eksonarteks ile güney nef arasındaki in situ kapılar ile benzerlik gösterir (Çi
zim: 5). Ayrıca C2'nin, kilisenin kuzeydoğu köşe odasına açılan batı kapı açıklığının se
kideki lentonun uzunluğu ile uyum sağlaması, lentonun bu kapıdan alınarak mekan için
de devşirme kullanıldığını düşündürürte. Peschlow tarafından yayınlanan kilisenin in si
tu kapıları arasında söz konusu iki kapı, profilleri ve birinde yer alan madalyon içinde
haç motifi nedeniyle 5.-6. yüzyıla tarihlenir 16. Çelenk motifli madalyon Akdeniz

10 Sondaj çalışmalarında ele geçen + kotta 25 adet - kotta 393 adet /esserae, mozaik döşemeye ait olup, beyaz, açık ve
koyu gri, açık ve koyu pembe, kırmızı ve açık sarı renkte taştan yapılmıştır; boyutları 1-2 cm3 arasında değişir.

11 Mekanı üçe bölen duvarlar için bkz. Peschlow a.g.e. 1975,319.
12 t.yapı dönemi bazilikası için bkz. Peschlow a.g.e. 1975, 542.
13 Kıbrıs için kşl. A.H.Megaw, DOP 30(1976), res.6; Archaeology in Cyprus Nea Paphos 1985, lev. XXIX.2. Rodos için

bkz. S.Pelekanidis-P.Atzaca, Corpus Mosaicorum Chrislianorum Ves/usliorium Pavimen/orum Graecum i Gracia
ttısuleris, Thessalonike 1974, lev. 55c, 56a, 61c;" iev.177b (Atina Hadrian); lev.323, 324a (Amphissa); Likya bölgesi
örneklerinde mekik motifli bordür benzerleri için bkz. A.Rasslagg, Die Fussbodenmosaike von Limyra XIX.KST /i
(1997) Ankara 1998, 16-17 res.10-11, 14; H.S.Alanyall-A.Pulz-P.Ruggendorler, Grabungen in der Oststedt, a.g.e. 11
16, res.10, 12; K.Asano, Is/and of SI.Nicholas-Excavalion of Gemiler Island on Medi/erranean Coas/ of Turkey,
Hiresawa 1998, 8, res.10, 11, 14.

14 S.Y.Ötüken, Vii. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri, /I.Or/açağ ve Türk Dönemi Kazı Sempozyumu, Konya
1999,21-50, bi1.25.

15 Sekideki ientonun uzunluğu 1.54 m., C2'nin batı kapı açıklığı 1.30 m.dir ve kapı kemerinin iki yanındaki oyuklarla aynı

uzunluğa erişilmektedir.

16 Peschlow a.g.e. 1975, 335-37.
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mimarısinde Suriye'de Bamuqqa ve Firkya'daki sarcophaguslarda 5.-6. yüzyılda

görülür. Benzer profil ve boyuttaki kapı lentoları bölge içinde Dereağzı Kilisesi'nde,
Alakilise'de ve Ege kıyılarında Efes Johannes Bazilikası'nda, ayrıca Suriye'de
Gerasa'daki güney tetrapylanun cephesinde görüıür17 .

Bu yıl B yapısının batı mekanındaki çalışmalarda duvar örgüsü içinden çıkan ion
tipi yivli sütunlar, yiv genişliği ve sütun çapları nedeniyle Roma Dönemine ait olmalıdır.

B yapısı içinde kırık Attika sütun kaidesi, sütun, sütun başlığı, yastık gibi mimarı ögele
rin yanı sıra, delikli levha, profilli levha, templan payesi gibi liturjik öğeler, kakma, üç
gen tuğla gibi dekoratif öğeler ve kitabe, bir figüre ait kol, öküz başı kabartması gibi Ro
ma Dönemi eserleri ele geçmiştir. Buluntular B yapısının, genelinde Roma ve Erken
Bizans Dönemi eserlerini barındırdığı sonucunu ortaya koyar.

Ci mekanında yapılan sondaj çalışmalarında taş buluntular -0.40-(-0.50) m. ara
sındaki katlarda yoğunluk gösterir. Eksi katlarda kırık mermer yer döşemeleri, tesserae,
kırık mermer kakmalar, üçgen tuğlalar gibi 5.-6. yüzyıl buluntuları ele geçmiştir (Resim:
5).

K6 mekanında bu yıl yapılan temizlik çalışmalarında 4.45-4.10 m. kotlarında bu
luntuların yoğunluğu ve yer döşemesi, kakma, tesserae, üçgen tuğla gibi öğeler bura
da ikinci katın varlığını düşündürür. Alt katlarda 2.80-1.87 m. ve 1.66-1.42 m. katlarda
sütun başlığı, söve, lento, levha, sütun ve kaidesi, templon stylobatı, kakma, yer döşe
mesi gibi mimarı ve liturjik öğeler bulunmuştur. Bunlardan bir templon stylobatı dikdört
gen kesitli, üst yüzde kare paye ve levha oyuğunun yer aldığı tiptedir. Aynı tipin benze
ri kilisenin mezar odasında güney kapı açıklığının yanında serbest olarak bulunur. 5.
6.yüzyll Bizans mimarısinde görülen bu tipin bir benzeri Yunanistan'da Olympia Bazili
kası'nın templonunda karşımıza çıkar1 8 .

Erken dönem örnekleri arasında uçları spirallerle son bulan kıvrık dallardan olu
şan bitkisel bezemeli kabartmalı parça, önceki yıllarda ele geçirilen eserlerle motif açı

sından birleşir. Motifin benzeri ô.yüzyılda Selanik'te Demetrios Kilisesi'ndeki arşitravda

görüıür 1 9 .

Orta Bizans Döneminde, Akdeniz bölgesinde sevilen, motifi kesişen daire/erin
oluşturduğu dört sivri yapraklı çiçek motifli levha, geçen yılların benzer motifli Iiturjik
öğeleriyle birleşir. Likya bölgesinde s.yuzyrldan itibaren görülen motifin Orta Bizans
Döneminde devam ettiği izlenir. Antalya Müzesi'nde aynı motifi içeren rüzgardan dönük
acanthus yapraklı Korinth sütun başlığı Peschlow tarafından 6. yüzyılın ikinci yarısına

tarihlenir2o.

Orta Bizans buluntuları arasında birbiri içinden geçen daireler arasında bitkisel
bezemeli levha, geçen yıllarda bulunan ve benzer motifi içeren levhalarla birleşir (Re
sim: 6). Akdeniz kıyı bölgesinin motif ve üslubunu içiren levhaların benzeri Didyma'da
Adyton Bazilika'da 11.-12. yüzyılda karşımıza çıkar2 1 .

II. Seramik ve Maden Buluntular

Meryem ACARA

1998'de bulunan 3553 seramikten Bizans Dönemine ait 2620 sırsız, 66 sırlı se
ramik ana topraktan çıkmıştır. 250 sırsız, 128 sırlı seramik Bizans sonrasına aittir. Geç

17 J.Morganslern, The Byzantine Church at Dereağzı and Its Decoration, Tübingen 1983, 155-156, res.24,4; J.Keil-
H.Hörmann, Die Johanneskirche, FIE IV.3, Wien 1951, 148, res.34.

18 B.Brenk, Spaetantike und Frühes Christentum, Berlin 1977,184-185, res.34.
19 Ch.Bakırtzis, The Basilica of St.Demetrius, Thessaloniki 1988, lev.18.
20 U.Peschlow, Tradition und Innovation: Kapitellskulptur in l.ykierı, Spaetantike und Byzantinische Bausku/ptur

(ed.U.Peschlow-S.Möllers), 8luttgart 1998, 67·76, bi1.74, lev.23, 29.
21 U.Peschlow, IstMitt25(1975), 211-257, lev.38-52. biL. 234, levA8, 2.
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Roma-Erken Bizans Dönemine ait 134 kırmızı astarlı seramik, 6 terra sigil/ata, 252 bo
yalı seramik ve 97 kandil ana toprak ve eski kotta bulunmuştur.

Bu yıl sondaj çalışmalarınadevam edilen C1 ve C2 yapılarını önceki yıllarda ya
pılan sondajların buluntuları ile değerlendirdiğimizde artı kottaki sırlı ve sırsız seramiğin
11.-12.yüzyll buluntuları ile uyumlu olduğu görülür. Her iki yapıda buluntular eksi kotta,
-0.40-( -0.50) m. arasında yoğunlaşır. Eksi kotta ele geçirilen 2367 seramikten 667'si bu
kotta bulunmuştur. Çoğunlukla kırık haldeki Geç Roma-Erken Hıristiyan seramikleri ve
kandiller hamur niteliği, form ve süsleme açısından bütünlük gösterir ve bu özellikleri
nin yardımıyla 5.-6. yüzyıla tarihlenirler22.

Bu yıl ele geçirilen kırmızı astarlı Geç Roma seramiklerinde form veren örnekle
rin önceki yıllarda olduğu gibi genelinde 5.-6.yüzylllara tarihlenen Kıbrıs grubuna ait ol
dukları görülmektedir. Ilk kez tam kap formu veren yivli, çekiç ağızlı, halka kaideli ve
yayvan kasanin boyut ve form açısından benzeri Selanik'te bulunan ve 5. yüzyıla tarih
lenen Kıbrıs grubu arasındagörülür (Çizim: 6)23. Kırmızı astarlı seramikler arasında dik
kati çeken bir örnek geçen yıl ele geçirilen ve üzerinde "Kahin kralların ısa'ya hediye
ler getirişi" sahnesinin tasvir edildiği terre sigi/lata ampul/anın benzer bir parçasıdırv-.

Diğer bir parçanın üzerindeki süsleme bu sahneyi çevreleyen kenar bordürü ile aynıdır.

Bu yıl bulunan seramiğin üzerinde de aynı sahnenin bir bölümü ve aynı kenar bordürü
görülmektedir. Ancak her üç parçanın da hamurlarının farklı olması aynı kalıptan üretil
miş üç farklı kabın varlığına işaret eder.

Kandillerde 278 örnekten 226'sının C1 ve C2 yapısının eksi kotunda bulunması

dikkati çeker. Onceki yıllarda karşılaştığımız form ve süslemelerin yanı sıra bu yıl yeni
tasvirler görüıür25. Diskus çevresinde üzüm salkımlı kıvrık dal motifinin bulunduğu, elin
de üzüm salkımı tutan Eros figürlü ve haç motifli kandillerin örnekleri çoğaimıştır; Diony
sos ayininde dans eden Maenad ayrıca yaban domuzu, tavşan, yengeç ve akrep gibi
hayvan figürleri ise yeni tasvirlerdir. Bu figürler 1.-2.yüzyll Roma kandillerinde karşımı

za çıkmakla beraber buluntularımızhamur niteliği ve diskus çevresinde yer alan üzüm
salkımlı kıvrık dal, içiçe daire, kabarık daireciklerden oluşan süslemeler arasındaki bü
tünlük nedeniyle 5.-6. yüzyıl kandillerine benzerlik gösterir26 (Resim: 7).

Bizans Dönemi sırlı ve sırsız seramiğinde en yoğun buluntu B yapısının batısın

daki (Bb-4) ve içindeki (Bb-k2, Bb-k set) açmalar ve arkadın batıdaki son mekanında

(K6) ele geçmiştir. B yapısının batısındaki açmalardan Bb-k'daki setin kalan kısmı te
mizlendiğinde geçen yıl bahsettiğimiz dolgu toprak tespitini kesinleştirecek şekilde 5.
6. yüzyıl erken dönem seramiği ile 10.-11. yüzyıla ait sırlı ve sırsız seramikler birarada
ele geçirilmiştir. Arkadın batıdaki son mekanında (K6) ise üst seviyelerde (4.45-4.10 m.)
bulunan 18.-19. yüzyıl seramiği geç dönemdeki yaşama işaret ederken alt seviyelerde
bulunan yoğun seramik 11.-12. yüzyıl malzemesidir.

Sırsız seramikte önceki yılların buluntuları ile hamur niteliği ve tür açısından

uyum sağlayan kaplar ele geçirilmiştir. Pişirme ve saklama kaplarıyoğunlukları ile yine
birinci sırada yer alır; bunları amphora ve testiler izler. Türlerde yenilik olmamakla bir
likte farklı tipler dikkati çeker; bunlar kulpsuz, hemyüz kaideli, derin küçük kase formun
daki sıvı kapları ve kulplu saklama kaplarıdır.

Sırlı seramikte 22 yeni kap tespit edilirken, önceki yıllara ait 10 kabın parçaları

bulunmuştur. Bunlar arasında iki örnek süslemeye getirdikleri yenilikler ile dikkati çeker.
Bir testi veya amphoraya ait kahverengi sırlı kulpun yüzeyi sgrattito tekniği ile yapılmış

zencirek motifi ile bezelidir. 12.-13. yüzyıllarda çok renkli sırla bezeli testi ve amphora
larda geçme motifleri ile bezenmiş kulplar bulunmakla beraber, sır rengi ve motif açı

sından Demre örneğinin benzeri tespit edilememiştlr-". Ancak daha önceki yıllarda bu-

22 Önceki yılların sonuçları için bkz. Ötüken a.g.e. 1995, M.Acara, Seramik Buluntular, 370; Ötüken a.g.e. 1998,543.
23 Benzer örnek için bkz. J.Hayes, Late Roman Pottery, Londan 1972, res.80.
24 Geçen yıl bulunan ampulla hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ötüken a.g.e. 1999, M.Acara, Seramik buluntutar. 488.
25 Önceki örnekler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ötüken 1995, M.Acara, Seramik Buluntular, 370.
26 Bu lasvirlerin görüldüğü Roma kandilleri için bkz. D.M.Bailey, A Catalogue of the Lamps in the British Museum /II,

Roman Provincial Lamps, Londan 1988, res. 13, Q885, res.88.01814, res.91.03319, res.108.01504.
27 Bkz. D.T.Rice, OOP 20(1966), 208-219, res. 4; D.Papanikola·Bakırtzis, E.Dauterman Maguire-Henry Maguire,

Ceramic Art From Byzantine Serres, IlIinois 1992, nO.25.
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lunan, başkent yapımı ve 12.-13. yüzyıla tarihlendirdiğimiz, kuti taklidi yazı bezemeli
kap göz önüne alıncak olursa, özellikle aynı yüzyılda Selçuklu ve Beylikler Dönemi ya
pılarının taş süslemelerinde kullanılan zencirek motifinin başkent atölyelerinde uygulan
dığı düşünülebilir28 .

Açık ve koyu yeşil sırın kullanıldığı bir kasenin içi sgraffito tekniği ile yapılmış sağ
elinde mızrak, sol elinde üçgen biçimli kalkan tutan bir asker aziz tasviri, dışı slip tekni
ğinde spirallerle bezelidir (Resim: 8). Demre örnekleri ve genelinde Bizans seramik sa
natı içinde ünik olan bu kase sır rengi, dışta kullanılan teknik ve motifler açısından Oem
re imalatı sırlı seramiklerle benzerlik göstermektedir. Bu nedenle bugüne kadar bulunan
insan figürlü tek örneğimiz olmasına rağmen, bu kasenin Demre'de üretildiğini düşün

mekteyiz. Tıpkı benzeri tespit edilememekle birlikte, 12.yüzyll ortalarından itibaren
Istanbul ve Yunanistan'da bir grup seramikte Digenis Akritas gibi kahramanların ve as
ker azizlerin ellerinde mızrak ve üçgen biçimli kalkanlar ile tasvir edildiği görülmekte
dir29.

1998 yılında 179'u Bizans, 44'ü Bizans sonrası dönemlere ait olmak üzere 223
maden bulunmuştur. Bizans Dönemine ait madenierden 34'ü levha, 1'i buhurdan tepe
liği, 1'i halka, 1'i süs eşyası, Bizans sonrası dönemlere ait madenierden 3'ü bıçak, 1'i
anahtar, 1'j nal, 1'j kaplama levhasıdır. Ayrıca çeşitli tabakalarda 73 çivi, 103 cüruf ele
geçmiştir. 4 buluntunun niteliği tespit edilememiştir.

1/1. Cam Buluntular
S. Yıldız ÖTÜKEN

1998'de Erken Hıristiyan ve Bizans Dönemine ait 381 cam parçası bulunmuştur;

bunlardan 175'i pencere camı, 130'u gövde, 22'sj ağız, Tsi kaide, 11'i kulplu kandil, Tsi
çubuklu kandil, 5'i kadeh kandil, 3'ü zarf içi kandil, 1'i bilezik ve 1'i uzun boyunlu şişe

ağzıdır; 19 parça tanımlanamaz.

Camlarda yeşil, yeşil sarı, açık mavi renk her zamanki gibi yoğundur; bu yıl daha
önceki kampanyalarda da ender bulunan pembe camlar dikkati çeker. Kazımızda orta
ya çıkan toplam 102 pembe renkli cam parçasının. üç farklı ton sergilediği, kulplu ve zarf
içi kandillerde, pencere camlarında ve bileziklerde kullanıldığı dikkati çeker. Bu yıl bulu
nan masif çubuklu kandil parçası açık pembe cam hamuruna aynı rengin koyu tonu ka
rıştırılarak hareler oluşturulmuştur. Bizans camlarında genelinde ender olan bu renk Su
riye'de 8.-9. yüzyıl Erken Islam örneklerinde, ancak 11.-12.yüzylllarda Serçe Limanı Ba
tığı buluntularında ve başkentte karşımıza çıkar30 .

Demre camlarında çok yoğun olan mavi ve koyu mavi lif bağlamalara bu yıl üç
parça ile kahverengi lif süslemeler eklenmiştir; paralelleri çok az olmakla birlikte, Ha
ma'da (10.-11.yüzyll), Debeira'da (8.-11.yüzyll) ve Mısır Islam Dönemi camlarında tespit
edilmiştir3 1 . Kabartma tekniğinde ince yivli bir ağız, ayrıca saydam renksiz cam içinde 2
mm. çapında maden tel içeren gövde parçaları yeni çeşitlemelerdir (Resim: 9).

Kıvrımlı şeritle bezenmiş olan zarif bir kulp kazımızda tek örnektir; muhtemelen bir
asma kandile veya kaseye ait olan bu kulpun parelelleri bugün Liege Cam Müzesi'nde-

28 Kufi taklidi yazı bezemeli kap için bkz. Ötüken 1997, M.Aeara, Seramik Buluntular, 478; Selçuklu ve Beylikler Döne
mi mimari süslemesindeki örnekler için bkz. S.Mülayim, Anadolu Türk Mimarisinde Geometrik Süslemeler-Selçuklu
çağı- Ankara 1982, Kayseri-Sivas Sultan Hanı iç portali (1232-1236), res.62, Karatay Han avlu iç portali (1235-1240),
res. 72.

29 Atina'da bulunan benzer örnek için bkz. M.A.Frantz, Hesperia 7 (1938), 429-466, bil.464-465; J.A. Notapoulos,
Hesperia 33 (1964), 108-133, lev.22.

30 Serçe Limanı için bkz. F.H.VanDoorntck, The Serçelimanı shipwreek: an 11theentury eargo of Fatimid glassware cul
let for Byzantine glassrnakers, i.Uluslararası Cam Sanatı Sempozyumu 1988, istanbul 1990, 58-63, res. 70-72; Suriye
ıçın bkz. F.Fremersdorl, Antikes Islamisches und Mittela/terliches Glas, Vatikan 1975, 97, nO.885, res.61-885.

31 P.J.Riis-V.Poulsen, Harna fouiHes et reeherehes 1931-38, VI.2 Les verreries et poteries medievales, Copenhague
1957,45, res. 103 (kap 10.-11.yüzyll), res.104-105 (lif bağlama); Mısır örnekleri için kşl. C.J.Lamrn, Mittelalterliche
Glaeser und Steinarbeiten aus dem Nahen Ostetı, Berlin 1930, 1138, IIlev.49.1.
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ki Manisa kökenli asma kandil (9. yüzyıl), 7.-10. yüzyıla tarihlenen Erken islam Dönemi
ne ait kaseler ve Korinth kazılarından çıkan fragmanlardır (11. yüzyıl) (Resim: 10)32.

Geçen yıllarda C2 sondajlarında eksi katta ve B yapısı batı mekan dolgusunda or
taya çıkan içi boş çubuklu kandillere bu yıl bir yenisi eklenmiştir. Bu kandiller paralel ör
nekler eşliğinde 5.-7. yüzyıllar arasına tarihlenir33.

C. Otıerım ve Konservasyon Çalışmalart

Rıdvan iŞLER

I. K5 Mekanmdaki Mozaiğin Sağlamlaştmlması

Mozaiğin açığa çıkan blokajına ait taşların aralarındaki toprak temizlenerek kireç
ve kum harcı ile doldurularak dağılması önlenmiş, tesviye harcının açıkta kalan, çatlayıp
dökülmekte olan kısımları Akrilik AC 33 % 15-20 enjekte edilerek sağlamlaştırılmıştır.

Boşluklar kireç harcı ile doldurularak, bütünlüğü muhafaza edilen mozaik tanelerinin oy
nayan, yerinden çıkmaya yüz tutmuş kısımlarına AC 33 % 15 enjekte edilmiştir. Daha
geniş açıklık olan kısımlarda hidrolik kireç harcı ile Leda Tb akıtılarak ve enjekte edilerek
tanelerin birbirine yapışması dolayısıyla sağlamlaştırılmıştır.

Mozaik yüzeyinde oluşan ve mozaiğin görülmesini engelleyen kalker tabakası

mekanik yolla, bisturi ve yumuşak fırça ile temizlenerek, küçük bir bölgede temizlik ya
pılmış ve ilerdeki çalışmanın yöntemi tespit edilmiştir.

II. Yapısal Koruma Çalışmalart

Mezar odasından, üçüncü güneydoğu şapeline geçişteki kapının lentosu üzerin
deki yıkılmakta olan kemer, sac kalıp üzerine, eski yapısına uygun olarak örülerek sağ

lamlaştırıldı (Resim: 11).
Ayrıca üçüncü güneydoğu şapeli üzerinde bulunan, geç döneme ait temel kütle

si, düşüp tehlike arz etmesin diye ana kütleye saplanan çelik çubuklarla desteklenmiş,

duvar içindeki moloz örgünün boşlukları özel kireç harcı ile doldurulup, üst kısımlardan

boşluklara sulu kireç harcı enjekte edilerek bu moloz taş örgü kütlesinin birbirine iyice
bağlanması sağlandı.

III. Duvar Resimlerinin Konservasyonu
Kazı kampanyası sırasında ve aralık ayında mezar odası, kilisenin kuzey nefi ve

kuzeydoğu köşe odasında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada duvardan yer yer ayrılmış,
düşmek üzere olan boyalı sıvanın boşlukları hidrolık kireç harcı ile doldurulmuştur (1 ki
reç+2 kurn-ı-ı sel kumu). Ayrıca duvara tamamen bağlanmasını sağlamak için 800 mL.
suya 200 mL. Ledan TB1 (hirdolik kireç tozu) karıştırılarak boşluklara iğne ile enjekte edil
miştir. Bu sağlamlaştırma işlemi diğer bölümlerdeki boyalı sıvalara da uygulanmıştır (Re
sim: 12).

Üzerinde kalker ve mil kalıntısı bulunan duvar resimlerinin yüzeylerine Japon ka
ğıdı suyla ıslatılıp yapıştırılarak kirlerin yumuşaması sağlandıktan sonra bistüri ile meka
nik olarak temizleme işlemi yapılmıştır. Temizlenen yüzeyler üzerindeki boya tabakası

nın sağlamlaşması, dökülmesinin önlenmesi amacıyla etil slikat esaslı porus yapı mal
zemesi fırça ile uygulanmıştır.

32 J.Philippe, Reflections on Byzantine Glass, Cam Sanatı Sempozyumu 1988, istanbul 1990, 40-46, biL43, res.S4 (Ma
rıisa'dan asma kandil, Liege Cam Müzesi); Korinth örnekleri için bkz. G.R.D.Wienberg, AJA 44(1940), 297-324,
biL313, n.12-14; Erken islam için bkz. M.Jenkins, Islamic Glass the Metropolitan Museum of Art, 1986, biL12, kat.no.ô.

33 ısrail'deki Bet Shean kazısındaki içi boş çubuklu kandillerle ilgili son değerlendirmeler ve eski yayınlar için bkz.
S.Hadad, JGS 40(1998),63-76, biL69-72, çiz.4, no.46-S6, tip 4(S.-6.yüzyll). Likya bölgesi Ortaçağ carnlanna ait yayın
yoktur; Letoon kazısında bulunan camlar arasındaki 10 içi boş çubuklu kandil yayınlanmamıştır.
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Resim 1: B yapısı genel görünüm

Resim 2: B yapısı batı mekanı

kuzey bölümü
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Resim 3: B yapısı doğu ve orta
mekanları, kuzey bö
lümler



Resim 4: K5 mekanı güney ve doğu

duvar

Resim 5: C1 mekanı eksi kot buluntuları

Resim 6: Levhalar
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Resim 7: Erken döneme ait sırsız

kandiller

Resim 8: Asker aziz tasvirli sırlı

kase
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Resim 9: Kurşunlu camlar



Resim 111:1: Kase kulpu Resim 11: Mezar odasındaki onarım çalışmaian

Resim 12: Duvar resimlerinin kon
servasyonu
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SEliMiYE BYZANTINE SHIPWRECK EXCAVATION
FINAL SEASON

Frederick M.HOCKER*

In 1998, the exeavation of the ninthcentury Byzantine shipwreck near Selimiye
(Muğla province) was completed bya multinational team from the Institute of Nautical
Archaeology. The excavation was carried out in cooperation with the Bodrum Museum
of Underwater Archaeology, whose director, Oğuz Alpözen. has been consistently sup
portive of the project. The General Directorate of Monuments and Museums, Ministry
of Culture, was represented at different times throughout a long season by Gökhan
Bozkurtlar from the General Directorate's main office, Bahadır Berkaya of the Bodrum
Museum, and Taner Aksoy, from the Ephesus Museum.

The site was first reported to archaeologists in 1973, when a sponge diver,
Mehmet Aşkın, from the nearby town of Bozburun directed George Bass and his team
to the wreck (Bass 1974; Bass 1975). The ship lay at a depth of 30 to 36 meters at
the base of a submarine c1iff near the point of Küçüven Burnu, at the northern entrance
to the passage between the mainland and Kameriye Adası and just southwest of the
entrance to the large natural harbor of Selimiye. The initial survey revealed a large
amphora mound approximately 20 meters long and 8 meters wide, and probing
beneath the sand indicated the survival of substantial timbers from the shipfs hull.

Excavation began in 1995 and continued through three seasons before 1998.
Between 1995 and 1997, work concentrated on the mapping and removal of the cargo
amphoras and some exploration of the lower levels in the stern of the ship. Many of
the amphoras toward the upper end of the site (the stern) had been smashed over the
years by the anchors of local fishermen, and alayer of sherds covered this area, in
places to a depth of 30 cm. or more. Beneath this layer, a large swath of amphoras on
the starboard side of the hold were stili in situ, stackedin orderly rows. Further down
slope, toward the bow, the amphoras tended to be intact but jumbled about.
Excavation in the stern revealed the remains of the galley, producing a limited range of
plain domestic pottery and the tiles that had once formed the hearth. Excavation
beneath the amphoras at the upper extremity of the mound and about half way down
slope had shown that the hull underneath, at least on the starboard side, was relative
Iy intact out to the turn of the bilge. Work in 1998 entailed the recovery of the last cargo
amphoras, the completion of the exeavation of the galley area, and the mapping and
recovery of the remains of the hull.

Living accommodations and laboratory space for processing finds were estab
lished on the smail bay of Sig Limanı, just inside the mouth of Selimiye harbor. This
provided road access as well as sheltered and secure storage for finds. Diving oper
ations were carried out from a platform built on the c1iff face directly above the site.

The dominant feature of the site through 1997 was the large amphora mound,
but the majority of these had been removed in the first three seasons. The site plan

Frederick M. HACKER. Institute of Nautical Archaeology PO Drawer HG College Station, rx 77841, USA.

367



shows the whole or nearly whole jars recovered through the course of the excavation,
and effectively shows the limits of the coherent part of the site. Most of these jars had
been dislodged from their original locations in the hoId and had tumbled forward and
to starboard, following the 25-degree slope of the bottom.

What remained to be excavated in 1998 was an area of about 75 amphoras
neatly stacked in rows in the starboard side of the hull. These were resting on alayer
of brush dunnage on top of loose ceiling planks. In addition, there were a few whole
amphoras scattered about the site, and approximately 250 amphoras mapped and
moved off site into underwater depots in 1997 had to be recovered and processed.

In total, over four seasons of exeavation. 970 complete or substantially intact
amphoras were recovered. Over a ton of amphora sherds, including a large number
of necks and handles, were also recovered. These sherds account for at least anoth
er 200 jars, and probably more. In addition, sponge divers interviewed in 1982 esti
mated that they had, over the years, removed another 50 to 100 whole jars from the
site, either to use as water jars on their boats or give as gifts. All together, the original
cargo may have comprised as manyas 1,500 amphoras. At an average size of 45 cm.
high, 28 cm. in diameter, and a capacity of approximately 13 liters, this represents a
total cargo weight of almost 20 tons, plus the weight of the amphoras themselves.

The vast majority of the jars are of a type well known from ninth and tenth cen
tury contexts areund the Aegean and western Black Sea, with good published parallels
from Saraçhane in Istanbul (Hayes 1992:73-75) and Emporio on Chios. Variants of this
basic form were produced over a wide area, with production centers of similar jars
found as far west as Italy (Arthur 1989) and as far north as the Crimea. The best par
allels for the Selimiye amphoras come from Crimean kiln sites of the ninth and early
tenth centuries (Yakobsen 1970), but fabric analysis is not yet complete and few kiln
sites of this date have been excavated south of the Balkans.

Three other types of jars, each represented by fewer than 40 examples, were
discovered scattered throughout the hold. Two of these have resisted identification,
but a third is virtually identical to jars from another Crimean kiln (Yakobsen 1970),
dated to the Iate eighth through middle ninth century. The combination of the two types
suggests a date for the cargo in the ninth century, but the Middle Byzantine amphora
typological sequence is poorly defined, with few if any closely dated examples, so a
more definite date will have to come from other sources.

Approximately one-quarter of the recovered jars, nearly all of them type 1, were
marked with inscriptions, probably all post-firing graffiti. Almost all are either Greek ini
tials or christograms, although there is a curious leaf or tree motif, which matches
marks found on pottery from several Black Sea sites. A number of different marks have
been recorded, the majority of which occur only once or twice. A few are more com
mon, and four marks recur five times or more. Two marks, AN (probably for Anastasios
or a similar name) and GE (almost certainly for Georgeos), each occur on over 25 jars.
The leaf symbol and variations on EPIS(KO), for episkopos, or bishop, are the other
more common marks, but occur less than ten times each. We believe that the marks
indicate ownership at some stage in the handling of the amphoras and their contents,
and the variety of marks, on an otherwise largely homogenous assemblage, suggests
that the owners are not the producers but middlemen, perhaps factors collecting car
goes in the Crimea or independent small-scale merchants. The distribution of the
marks suggests that they represent the most recent owners of the jars, as nearly all of
AN's jars are together in one area, as are GE's, allowing for some tumbling and the jet
tisoning of part of the cargo as the ship was sinking.

Most of the whole jars were recovered either without stoppers or with the
remains of the stoppers found inside, where water pressure had pushed them. These
jars were typically full of sediment and shells. Sieving of the sediment almost always
produced grape pips, as well as some other organic remains. Over 30 amphoras were
recovered with their stoppers in place. Most of these were also full of marine sediment,
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but of a very fine consistency. A few amphoras contained only liquid, although the pine
bark of which most of the stoppers were made is porous and allawed the original cargo
of wine to be replaced by seawater. By chance, two jars had their stoppers effective
Iy sealed with pitch, and when decanted produced a reddish-brown Iiquid with a high
Iy offensive smell, c1early a decomposed organic product. Both the seeds and the red
liquid are undergoing DNA and chemical analysis to determine the variety of grapes
used to produce the wine and perhaps the method used to process it. Two amphoras
contained olive pits, and probably represent provisions for the crew. Anather jar, as
well as two broken and reused pitchers, contained grapes. These had largely been
reduced to seeds, but a double handful of complete grapes, same shrivelled into
raisins and same plump and juicy, were recovered.

On the starboard side, toward the stern, a thin layer of amphora sherds and a
few whole jars covered a confused deposit of tile fragments, stanes, and domestic pot
tery. The tiles, of several different types and many of them broken in antiquity, seem
to have been reused to make the cooking surface of the hearth. There is Iittle if any
evidence that these may be fragments of a tiled roof, as was found on the seventh-cen
tury shipwreck at Yassıada (Bass and van Doorninck 1982: 97-110). The stones, same
of them roughly squared building stone, lay mostly under the tiles and may have
formed the substrate on which the hearth was built. They probably alsa acted as bal
last in the area of the galley. The galley seems to have been a relatively smail area of
the hold kept clear of cargo, probably by bulkheads. Amphoras were stacked to port
and behind the galley, as well as forward in the main part of the hold, so ballast should
have been needed in the galley area. No substantial ballast was found elsewhere, as
the wine cargo was sufficiently dense to act as ballast.

Three vessel types are represented in the galley pottery, cooking/serving pots,
pitchers, and collar stands for the round-bottomed pots. In addition, two copper jugs
were found in the same area, a badly smashed example in 1998. The pots layacross
the lawer, forward edge of the galley area, while the pitchers tended to be found out
board, along the starboard turn of the bilge.

The cooking pots are of an extremely comman type, known from Byzantine sites
from the seventh century through the middle Byzantine period, with relatively little
change for parallels see Bass and van Doorninck 1982: 175-181 or Ballance et aL.
1989: 104-105). Although there is same variatian in capacity, each represents about
one large serving if filled two-thirds fulL. At least eight pots are represented, and the
number may provide same clue to the size of the crew. Two collar stands, each
marked with an initial inscribed before firing, could be used to keep the pots upright.

A number of pitchers, of different types and sizes, were recovered from the gal
ley. Most are of types well known from Earlyand Middle Byzantine domestic contexts
(see, for example, Bass and van Doorninck 1982: 165-172 or Ballance et aL. 1989: 100
103). Two pitchers found in 1998 were not being used as serving vessels, having lost
parts of their flaring rims in antiquity. They had been converted to storage jars, and had
pine bark stoppers sealed into their broken mouths with heavy globs of pitch.

In addition to a large number of relatively formless concretions, the remains of
iron implements yet to be identified, two items of ship's equipment were discovered in
1998. The ship's lamp, which bears a crude and faint mold-made, floral design on its
upper surface, shows heavy blackening around the nozzle. It was found forward of the
galley, fallen down between the amphoras. A bronze steelyard and lead counterpoise
are of known Byzantine form, with an animal-head finial on one end of the steelyard.
The graduations on the beam are preserved under the concretion, so it will be possi
ble to determine its capacity after cleaning, even if it is not possible to determine the
size of the pound to which it was calibrated. The suspension hooks and the load
chains that would normally be part of the steelyard were not found, although they were
probably made of iron and corroded away too rapidly to be effectively covered by the
calcareous growth that often pratects iran objects in the sea.
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Two items discovered Iate in the 1998 season were something of a surprise.
The first is the left antler from a fallow deer (a species ranging from Anatolia northward
into Europe), which had been sawn from the animal's skull but was otherwise
unworked. It was found in the galley, and was probably being carried as raw material
for smail, wear-resistant objects, such as buttons, knife handles, or even spindle
whorls.

The second object, a very smail ivory tusk only 17 cm. long, also bore saw marks
at its base but no other sign of working. Ivory was a valuable material for fine carvings,
such as the high relief plaques for which Byzantine artists were famous, but this piece
is too smail to be made into much of a plaque, and was probably destined for smaller
carvings. It was found far in the stern, near the find spot for a glass flask and goblets
recovered in 1996 and 1997, and so may be the personal possession of someone on
board.

What was not found may be just as illuminating. Despite a careful search of the
bottom, even under the hull remains, no coins or objects that could be conclusively
identified as personal possessions, as are commonly found on shipwrecks, came to
light. Along with the jettisoned cargo found around and under the wreck, this strongly
suggests that the ship sank relatively slowly, so that the crew and any passengers had
time to collect their belongings and get off the ship. They may have scrambled onto
the same rocky spur on which we built the diye platform.

Beneath the cargo and galley, the hull proved to be in remarkably good condi
tion (Fig. 6). Virtually all of the starboard side of the bottom plus the keel survived, and
the lower part of the side above the turn of the bilge had collapsed into the sand under
the weight of the cargo. The ship had come to rest Iying over onto its starboard bilge,
so the port side was suspended above the bottom and was badly damaged by borers;
little of it remains except some lengths of planking at the ends and a large carpet of
smail, unrecognizable fragments amidships.

The surviving structure includes the keel, frames, planking, stringers (internal
longitudinal timbers), and even fragments of the loose ceiling that protected the frames
from the amphora cargo. The fastenings, primarily iron nails and bolts, had corroded
away long ago, but many of the components were stili in approximately their original
alignment. The frames had tilted down slope (forward) and this had broken up the
planking into relatively short segments.

One of the research questions that had led to the excavation of this wreck con
cerned the development of shipbuilding in the medieval Mediterranean. Based on
other finds, the Selimiye wreck lies chronologically in the middle of a long period of
change in the way Mediterranean shipwrights conceived of a ship's structure. Ancient
builders had constructed a rigid shell of planks, fastened together with thousands of
smail mertise-and-tenon joints in the edges of the planks, and then added a series of
separate internal reinforcing timbers, including frames and stringers. This produced a
strong but heavy hull that was not very cost effective in either labor or materials. By
the Late Middle Ages, shipwrights could build ships by erecting the internal framework,
using it to give the ship its shape and a large part of its structural strength. After fair
ing this framework, they added the planking to the outside to produce a watertight skin
and add longitudinal strength. In between these extremes was a long period of mixed
techniques, in which both the shell and the framing contributed to the shaping and
strength of the hull. The few medieval hulIs studied so far had shown that the first clear
steps toward relying on the framework for greater strength were well under way by the
fırst century, and using the framework as a design tool can be seen in finds from the
fourth century. The use of mortise-and-tenon joints was declining at the same time; the
earliest Mediterranean hull without some sart of shell joinery dates to the sixth centu
ry, but vestigial traces are found in some ships of the seventh century. A ship of the
eleventh century, from Serçe Limanı, not far from Selimiye, shows fairly clear evidence
of not only frame-based design, but the use of mathematical techniques in the deter
mination of the frames shapes (Steffy 1994: 85-91).
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While the remains from Selimiye are stili undergoing analysis, it is already clear
that there were no mortise-and-tenon joints in the planking, but that some of the frames
in the ends of the ship were inserted into standing planking. The ship was most Iikely
produced bya mixed technique, but it is the nature of the rnix that is the key to under
standing the change. Further analysis should be abie to reveal much about the design
and construction process.

The remains were carefully dismantled on the bottom and raised in trays which
will carry them through the conservation process. While the planking had to be recov
ered in relatively smail pieces, the frames and keel were more substantial. All of the
timbers are being sampled for dendrochronological analysis, both to pinpoint the date
of construction and to study the way the trees were converted into a ship.

The wood species used in the ship were a !ittle surprising. The Mediterranean
tradition until the Late Middle Ages favors softwoods, especially for the planking, and
when hardwoods are used it is usually elm for frames (Rival 1991:86). In the Selimiye
ship, the keel and planking are of oak (Quercus i1ex or Quercus cerris), and high qual
ity oak at that. Many of the planks are long, wide, clear boards. Oak is also used for
some of the frames in the middle of the ship, although it is not certain that there is a
definite pattern. The remainder of the ship, framing and stringers, is of pine (Pinus bru
tia). A possible keeisan is of hardwood, but its species is not yet determined.

The basic structure is a heavy keel, to which are nailed a series of closely
spaced, heavy frames. The keel, made up of three pieces, is a massiye 32 cm. deep
(molded) and up to 18 cm. wide (sided). The frames, 10 to 16 cm. sided and up to 25
cm. molded over the keel, carry planks up to 4.5 cm. thick and up to 35 cm. wide. Each
run of planking is made up of two or occasionally three planks, although the simple
planking pattern of the bottom is disturbed at the turn of the bilge both by the use of
stealers, planks that do not run the full length of the ship, and by same possible repairs.
Just above the turn of the bilge, there was a wale at least 6 cm. thick, but only a frag
ment remains. Internally, the structure is reinforced by a pair of stringers on each side,
approximately 29 cm. wide and up to 8 cm. thick. One stringer runs along the bilge,
where it covers the overlap between framing elements, and the other runs along the
bottom, about 40 cm. outboard of the centerline. The space in between is filled with
loose boards. Badly degraded fragments of a centerline timber on top of the frames,
which surviving bolts indicate was a large structural element, may be the remains of a
keelson, to increase the longitudinal strength and stiftness of the hull.

Because it was possible to perform much of the irıitial cleaning and documenta
tion of both the cargo and the hull remains in the field, it is hoped that with the exca
vation phase of the project completed, it will be possible to move through conservation
and analysis relatively quickly. Only a few objects present difticult conservation chal
lenges, instead it is the volume of material that is potentially daunting. Analysis is
already under way, and it is hoped that the first volume of the final monograph can be
ready within five years.
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NiGDE-ANDAV~~'DA15i (AKTAŞ) KONSTANTiN-HELENA
KILISESI 1998 ÇALIŞMALARI

Sacit PEKAK*

Niğde'nin Aktaş (Andaval) Köyü'nün Yeniköy Mahallesi sınırları içinde kalan ve
araştırmacılarca Erken Bizans Dönemine tarihlendirilen Konstantin-Helena Kilisesi'nde
1996 yılında başlatılan kurtarma çalışmalarına 1998 yılında devam edllrnlştir". 1-31
Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalara farklı kuruluş ve üniversitelerden
bilim adamları ile öğrenciler kanlrmştır>.

1998 sezonundaki çalışmalar, koruma, temizlik, duvar resimlerinin sağlamlaştı

rılması ve kazı başlıkları altında toplanabilir.

i) KORUMA
1996 ve 1997 yılllarında başlattığımız ve mevcut duvarlar ile duvar resimlerini ko

rumaya yönelik, profiller üzerine oturan oluklu saclardan oluşan çatıya, 1998 yılında ye
ni ilaveler yapılmış ve bu yıl temizlediğimiz orta nefin üzeri de doğanın olumsuz etkile
rinden korunması amacıyla örtülmüştür (Resim: 1).

ii) TEMiZLiK (Taş/ann Ka/dm/ması)

Daha önceki yayınlarımızda belirttiğimiz gibi, kilise 31.01.1977 tarihine kadar el
ma deposu olarak kullanılmış, Niğde Müzesi'nin verdiği raporda belirtildiğine göre, o ta
rihte dinarnitlenrniştir-. Müze yetkililerinin dinamitleme öncesi çektiği bir fotoğrafta orta
nefi örten kaburgalı beşik tonoz örtü ve apsis yarı kubbesi görülebilmektedir (Resim: 2).
Dinamitin etkisiyle orta nefin içine düşen yapı ve örtü sistemine ait kesme taşların üst
teki ilk sırası 1997 yılı çalışmaları sırasında belgelenerek kaldırtlrruştrr-.

Yrd.DoçDr. Sacit PEKAK, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, AnkararTÜRKiYE.
Kilise hakkındaki yayın özetleri, 1996 yılı çalışmaları ve kısa değerlendirmeler için bkz. S.Pekak, "Niğde-Andaval (Ak
taş)'daki Konstantin Helena Kilisesi", Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Dergisi iX, I.Ortaçağ ve Türk Dönemi KazJlan Sem
pozyumu 9-11 1997, izmir 1998,103-117; S.Pekak, "Niğde-Andaval (Aktaş)'daki Konstantin-Helena Kilisesi", XiX Ka
zı Sonuçlan Toplantısı II, Ankara 1998, 567-592.1997 yılı çalışmaları ve bölgedeki benzer plan tipleri için bkz., S.Pe
kak, "Niğde-Andaval (Aktaş)'daki Konstantin-Helena Kilisesi", Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmalan Merkezi, Vii.
Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyet/eri Semineri (IlDrtaçağ ve Türk Dönemi Kazı AraştırmalanSempozyumu Bildiri/e
ri), Konya 1998, 51-88; S.Pekak, "Niğde-Andaval (Aktaşj'daki Konstantin-Helena Kilisesi 1997 Çalışmaları", Xx. Ka
zı Sonuçlan Toplsrıtısı ıı. Cilt, Ankara 1999, 505-524.

2 Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nden Yrd.Doç.Dr. Suavi Aydın, Araş.Gör. Gülfem Uysal, Seramik Bölü
mü'nden Soner Pilge, Anadolu Üniversitesi'nden Araş.Gör. Yalçın Mergen, Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ni
lüfer Peker; öğrencilerim: Hacettepe Üniversitesi'nden Buket Coşkuner, Kamer Akçakale, Güner Sağır, Ege Üniversi
tesi'nden Filiz inanan, Özgür Mehmet irkin, Anadolu Üniversitesi'nden Ersoy Yaşar, Kemal Çağdaş, Bülent Yıldırım,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Mimar Nur Yavuz'a özverili katkılarından dolayı teşekkür ederim. Ayrıca, geçen yıl

larda olduğu gibi 1998'de de kazının maddi desteğini sağlayan Vasco Turizm Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirke

ti ve arkadaşım Doç.Dr. Yusuf Örnek'e; bu sezonda çalışmalarımızı maddi ve ayni yönden destekleyen Niğde Rotary
Kulübü üyeleri, başkanı Sayın Yücel Göher, asbaşkanı Sayın Burkay Eren'e, araç ve alet temin eden Sayın Zafer Uya
nık'a çok teşekkür ederim.

3 Bkz. Pekak 1998a (dipnot 1), 108.
4 Pekak 1999 (dipnot 1), çizim 3.
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1998 yılında, orta nef içindeki diğer taşların da (Resim: 3) kaldırılması düşünül

müştür; bunda da başlıca iki amaç güdülmüştür: 1- Duvar resimlerinin sağlamlaştırıla

bilmesi için gerekli iskeleler için düzgün zemin oluşturma. 2- Orta nefin orijinal (veya en
eski) zeminine ulaşmak.

Bu amaçla çalışmalara başlanmış, taşların ikinci sırası (1998 için ilk sıra) çizim
Ieri yapıldıktan sonra, numaralandırılarak taşınmış, çıkan molozlar tel örgünün dışında,

kesme taşlar ise gruplandırılarak yapının güneyine istiflenmiştir. Oldukça yavaş ve zor
olan bu çalışma sırasında, farklı kot ve plankarelerde yer yer duvar resmi parçaları,

(Resim: 4) harç blokları açığa çıkarılmaya başlanmıştır. Bu arada, FII-GII plankareleri
sınırında, d 3-a 3'te parçalanmış vaziyette hasır yaygı parçaları, ahşap parçaları (Re
sim: 5) bulunmuştur. Bu da yapının bir süre elma depolama amacıyla kullanıldığını ka
rutlarruştırs. Yürüyen bir bant temin edilmesiyle hızlanan taş kaldırma işinde toplam üç
sıra taş belgelenmiş, numaralandırılmış, kaldırılmış ve istiflenmiştir (Çizim: 1-3). Böyle
ce 1997'de kaldırılan bir sıra ile birlikte toplam 310 kesme taş kaldırılmıştır. Bu taşlar

dan;

22 adet kemer taşı

3 adet kemer üzengi taşı

1 adet sütun başlığı

1 adet paye başlığı

87 adet yapı taşı

1 adet sütun kaidesi
13 adet mimari plastik (?)
1 adet çocuk lahti (?)

Toplam 129 adet

4 adet kemer taşı

3 adet paye başlığı

171 adet yapı taşı

2 adet üzeri haç bezeli mimari plastik

1 adet pencereye ait kilit taşıdır.

Toplam 181 adet

1997'de çıkarılan yapı veya kemer taşından 22'sinin, 1998'de çıkarılanların 36'sl
nın üzerinde büyüklü küçüklü duvar resmi fragmanları bulunmaktadır. Tüm bu taşların

üzerindeki resimlerde sıva-taş arası sağlamlaştırma yapılmış ve depoya kaldırılmıştır.

Taş ve moloz arasında tespit edilen harçlardan örnekler alınarak, diğer harç örnekleriy
le birlikte analiz edilmek üzere Hacettepe Universitesi Jeoloji Bölümü laboratuvarına
teslim edilmiştire.

Taşların kaldırılmasından sonra, GIII, d4 plankaresinde -0.94 m. seviyesinde sı

kıştırılmış toprak zemin iziyle karşılaşılmıştır. Temizlik çalışmaları sürdürüldükçe, yakla
şık aynı kot ve plankarelerinde hasır yaygı parçaları, çiviler, duvar resmi parçalarının

arasında bir çocuğa ait spor ayakkabısı, Cumhuriyet Dönemine ait 1 adet 10 kuruş, bir
adet Hicr11293/Milad11876 tarihli, Abdülaziz veya V. Murat Dönemine ait sikke, yanık

odunlar ele geçirilmiştir.

Orta nefin orijinal veya en eski zeminine ulaşabilmek amacıyla apsis yuvarlağı

içinde 1.00x2.00 m.lik iki alan belirlenerek derinleşmeye karar verilmiştir. Bu amaçla bi
ri apsis yuvarlağının kuzeydoğusunda, diğeri güneybatısında olmak üzere FIII, b4-b5;
FIV, e 3-4; GIV a 3-4 plankareleri belirlenmiş -0.83 m.de gri-beyaz renk ve 0.05 m. ka
Iınlıkta harç tabakası ile karşılaşılmıştır. Düzgün bir satıh oluşturmayan harcın altında
ana kaya ile karşılaşılmıştır. Güneybatı açma batıya doğru 3.50 m. genişletilmiş, ancak

S Yörede elma depolarında, elmaların küçük taş parçaları tarafından çizilip çürümernesi için hala hasır yaygılar kullanıl

maktadır.

6 Laboratuvardaki araçların bozukluklarının şimdiye kadar giderilememesi nedeniyle sonuçlar hakkında burada bilgi ve
rilememektedir.
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diğer açmada olduğu gibi, içinde seramik parçaları, fresko parçaları, fabrika üretimi çi
viler çıkan sıkıştırılmış toprak zeminin 0.20.-0.30 m. altında ana kaya ile karşılaşılmıştır.

Bu da kilisenin en azından doğusunun bir kaya kütlesi üzerine oturduğunu göstermiş

tir (Resim: 6).
Apsis içi ve nefteki açmalarda orijinal zemine ait ize rastlanmamıştır. Ancak sı

kıştırılmış toprak zemin ve onun da altında ana kayaya rastlanmıştır. Burada şaşırtıcı

olan, define arayıcılarının ana kayayı dahi oymalarıdır. Gerçekten de apsis ve orta nef
teki açmalarda, ana kaya pek çok yerden oyulmuş, sonra bu oyuklar kesmelmoloz taş

ve toprakla doldurulmuştur. Defineciler tarafından hazine bulmak amacıyla açılan bu
oyukların sonradan doldurulmuş olması, akla kilisenin depo olarak kullanıldığı sırada bu
işlerin yapıldığı düşüncesini getirmektedir. Definecilerin nereye kadar ilerlediklerini an
lamak amacıyla GIV plankaresinde son bir sondaj yapmaya karar verilmiş, -1.05 m. se
viyede 1.50x2.50 m. boyutlarında bir alan belirlenerek 1.35 m. kadar aşağ ıya iniimiştir

(Resim: 7; Çizim: 4). Burasının daha önce define arayıcıları tarafından açıldığı ve güney
nefe doğru ilerlendiği anlaşılmıştır. Defineciler açtıkları oyuğu daha sonra toprakla dol
durmuşlardır; toprak içinden çıkan hayvan kemikleri, duvar resmi parçaları, fabrikasyon
çiviler bunu kanıtlamaktadır.

Sonuç olarak, orta nefin zeminini bulmaya yönelik çalışmalarda Ortaçağa ait bir
veri ile karşılaşılmamıştır. Bu da kilisenin zemininin defineciler tarafından defalarca ka
zılmış olmasından kaynaklanmaktadır.

III) DUVAR RESiMLERiNiN SAGLAMLAŞTlR/LMAS/

Orta nefin kuzey ve batı duvarlarındaki konulu ve tek figür halindeki duvar resim
leri önceki sempozyumlarda ayrıntıyla tanıtılmıştır. 1998 çalışmalarında oldukça kötü
durumdaki resimlerin duvar-sıva arası sağlamlaştırmalarının yapılması planlanmıştır.

Niğde Müzesi'nden Fazıl Açıkgöz, Istanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez La
boratuvarı Müdürlüğü'nden Gülseren Dikilitaş ile Hande Günyol 13-31 Ağustos tarihle
ri arasında 17 gün çalışmışlardır? Çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için, orta nefin te
mizlenen zeminine inşaat iskeleleri (Resim: 8) kurularak:

Büyük alanlar halinde boşluk sesi veren sıva-duvar arası ayrılmaların bulunduğu

yerlere kireç esaslı sıvı harç enjeksiyonu yapılmıştır. Ayrılmanın büyük olduğu sallanan
alanlara pozzolana ve kireç karışımı hazır enjeksiyon harcı enjekte edilmiştir.

Ayrılmanın daha az olduğu boşluk sesi veren alanlara Malta 6001 harcı (hazır
enjeksiyon harcı) enjeksiyonu yapıımıştır.

Sıva-duvar arası ayrılmanın en az olduğu küçük alanlara Primal AC 33 enjeksi
yonu yapılarak sıva tabakasının duvara yeniden bağlanması saölanrruştır. Ayrıca resim
li sıva tabakasındaki boşluklar ve boşta kalan kenarları boyunca kireç harcı uygulana
rak açıkta kalmış olan sıva tabakasının kenarları da sağlamlaştırılmıştır (Resim: 9).

Ayrıca, orta nefi kuzeydeki nefe bağlayan doğu kemerinin (GIII, c 3) 1970'li yıl
larda örülen duvarı üstten yarıya kadar kaldırılmış, yeni duvar resimleri ortaya çıkarıl
mıştır.

Kernerin oturduğu doğu duvarın yüzeyinde tanımlanamayan iki aziz portresi, ba
tıda kemerın oturduğu başlığın doğu yüzündeki geometrik bezemeler büyük oranda
tahrıp olmuştur. Kemerin iç yüzeyinde eşkenar dörtgen bir bezeme ortaya çıkmıştır (Re-
sim: 10)8. .

. Duvar resimlerinin konservasyonu amacıyla dokuz adet sıva örneğinin görsel
analızlerı, asıtte kayıp ve elek analizleri petrografik analizleri ince kesiti yapılamayan ör
neklerin asit sonrası görünümleri, Istanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez La
boratuvarı'nda yapılmıştır.

? Kendilerine teşekkürü borç bilirim.
8 Büyük olasılıkla diğer kemerlerde de duvar resimleri bulunmaktadır, ancak buradaki muhtes duvarların daha sonra

kaldırılması planlanmıştır.

375



IV) KAZı
Kilisenin batısında, 1997 yılında kuzeyde yapılan kazıda mekanlar ve duvarlar or

taya çıkarılmıştı. Bu mekanların simetriklerinin güneyde de olup olmadığını anlamak
amacıyla i IV-V ve J IV-V plankarelerindeki küçük bir alanda kazı gerçekleştirilmiştir.

Alanın küçük tutulmasındaki neden, güneybatıda, yapıdan yaklaşık 3.00 m. mesafede
ki sulama kanalının bulunmasıdır. Çevredeki bahçeleri sulamak amacıyla açılan bu ka
nal 1999'da kiliseden uzaklaştırılacak ve güneybatıdaki kazı alanı genişletilecektir. Ya
pılan kazıda, kuzeydekine benzer duvarlar ortaya çıkarılmıştır.

V) BULUNTULAR
1998 yılında gerek orta nefin taşlardan arındırılması sırasında, gerek güneybatı

da gerçekleştirilen kazıda, bir önceki yıla oranla çok az buluntu ile karşılaşılmıştır. Yu
karıda belirtildiği gibi, orta nefin temizlenmesi sırasında Osmanlı Dönemine ait bir sik
ke, duvar resmi parçaları dışında çok sayıda seramik buluntusu vardır.

V 1) Seramik
1997-1998 sezonlarında yapılan çalışmalarda toplam 5 adet tam kap, 36 adet

kaide, 31 adet ağız ve 13 adet kulp parçası envantere geçirilmiştir. Ayrıca çok sayıda

form vermeyen gövde parçası bulunmuştur.

Tüm kaplar ve parçaların çoğu sırsız günlük kullanım seramikleridir. Hamur renk
leri açık kahverengi, kırmızımsı kahverengi ve bej tonları arasında değişiklik göstermek
tedir. Çoğunlukla orta derecede gözenekli ve mika, kalker ile bol taşçık katkrlıdır.

J III-IV plankareleri yüzey buluntusu vermiştir. i LV, H III ve G LV plankareleri de
eldeki seramik parçalarının sık rastlandığı yerlerdir.

Tam kaplarda dik ağız profiline, derin gövdeye ve düz dibe sahip olan küçük ka
seler ile dar boyunlu, şişkin gövdeli ya da geniş ağızlı, şişkin gövdeli, düz dipli kaplara
rastlanmaktad i r.

Kaide parçalarında yine düz dipler çoğunlukta olmakla birlikte dışa taşkın, geniş

oturma düzlemine sahip, halka kaideler de görülmektedir. Ağız parçaları dışa çekik, düz
ağızlı tablalı ya da dışa çekik, yuvarlatılmış ağız kenarlı, uzun boyunlu kaplara aittir.
Kulplar boyundan çıkıp olasılıkla omuza bağlanrnaktadıre.

1998 KAZısININ ANTROPOLOJiK ÖN RAPORU
Gülfem Uysal

1998 yılı çalışmaları kapsamlı bir biçimde kilisenin içinde yürütülmüştur. Beklene
nin aksine kilise içinden dağınık halde insan kemikleri gelmeye başlamıştır. H LV plan
karesinden kafatası ve yüz kemiklerine ait kemikler gün ışığına çıkarılmış, diğer parça
lar yine kilisenin içinden dağınık halde toplanmıştır. Ancak, insana ait bu kemiklerin da
ha önceden kilise dışında var olan bir mezara ait olabileceği ve yine defineciler tarafın

dan açılan çukurları doldurmak amacıyla kilise dışından taşınmış olması ya da yakın

geçmişe ait bir bireyolabileceği ağırlık kazanmaktadır. Daha kesin veriler ancak iskelet
sayısının doyurucu bir sayıya ulaşmasıyla, demografik ve ırksal analizlerin gerçekleşti

rilmesinden sonra ortaya konabilecektir.
1998 yılında gün ışığına çıkarılan insan kemikleri oldukça parçalı ve dağınık du

rumda olup bir mezar niteliği taşımamaktadır. Erişkin bir bireye ait olan kemiklerin tah
mini olarak 25-30 yaşlarında bir erkekten kalma olduğu sanılmaktadır. Cinsiyeti belirle
meye ilişkin karakterlerden sadece bir kısmının kafatasında olması ve vücut kemikleri
nin oldukça büyük bir kısmının elimizde olmaması, ayrıca hem kafatası kemiklerinin
hem de vücut kemiklerinin kırık ve parçalı olması analizleri güçleştirmektedir. Bu birey
de ilginç olan nokta, kafatasının yüz kısmında sol tarafta yukarıdan aşağıya uzanan bir

9 Seramiklerle ilgili bilgi, bu konuda bitirme tezi hazırlamakta olan Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Filiz inanan ta
rafından kaleme alınmıştır.
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adet ve her iki kulak bölgesinin ense kısmında birer adet, toplam üç adet kesi izine ras
Ianmış olmasıdır (Resim: 11). Yaklaşık 40 derecelik bir açıyla yüzün sol tarafında yer al
maktadır. Kesinin uzunluğu 13 cm. kadar olup eni ya da kesici aletin keskin yüzünün
kalınlığı 1-1.5 mm. kadardır. Ense bölgesinde sağda ve soldaki diğer iki kesi, kafatası

nın yapısından dolayı daha küçük olup yaklaşık 5 cm. uzunluktadırlar. Yapılan analiz so
nucu, aletin oldukça keskin olduğu (kılıç gibi) ve kesilerde herhangi bir doku gelişiminin

olmadığı yani bireyin kesileri aldıktan kısa bir süre sonra öldüğü anlaşılmaktadır.

Paleopatolojik analiz sonucu bireyin sağ üst çenesinde birinci ve ikinci büyük azı

dişlerini ölüm öncesinde kaybettiği belirlenmiştir. Ayrıca yine üst çenede (alt çene bu
lunamamıştır), üçüncü büyük azı dişleri haricinde ileri derecede, Brothwell'e göre t.azı

dişinde 5; 2. azı dişinde 4; 3. azı dişinde 2+, köpek dişi, 1. küçük azı ve 2. küçük azı di
şinde 4 aşınma derecesinde aşınma qözlenmiştir'v.

10 D. R. Brothwell, Digging up Bones British Museum National History Oxlord 1981, 72.
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Çizim 1: Kaldınlaı ~ .
n 1. sıra (1998) taşlar

Çizim 2: Kald ırılan 3. sıra (1998) t iaş ar
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Çizim 3: Taşların kaldırılmasından sonra AA kesiti
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Çizim 4: G iV plankaresindeki açma
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Resim 1: Kilisenin güneyden görüntüsü ve sac çatı

Resim 2: 1997 öncesi apsisin
görüntüsü
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iSTANBUl-EYÜPSUlTAN CAFER PAŞA TÜRBESi
1998 YILI KAZISI

H.Örcün BAR/ŞTA*

Türbe, istanbul ili, Eyüpsultanilçesi'nde, Halid bin Zeyd Caddesi ile Zal Paşa
Caddesi'nin kesiştiği köşedeki adada yer almaktadır (Resim: 1). Yapıda, Anıtlar ve
Müzeler Genel Müdürlüğü'nün B.16.0.AMG.Q.10.00.02.710.2/34 sayılı ruhsatnamesi
ile 20.07.1998-10.08.1998 tarihleri arasında, Istanbul Türbeler Müzesi Müdürü Erman
Güven'in başkanlığında, Prof.Dr. H. Örcün Barışta'nın bilimsel sorumluluğu altında
katılımiı kazı yapılmıştır. Kazıya heyet üyeleri olarak ProfDr. Hakkı Acun, Doç.Dr. Halit
Çal, Yrd.Doç.Dr..Mehmet Ibrahimgil, Uzman Didem Demiralp, Arş.Gör, Ozlem Çal,
Arş.Gör. Nurşen üzkul, Arş.Gör, H. Kamil Biçici, Arş.Gör, Muhammet Görür, Arş.Gör.

Murat Çerkez, Arş.Gör. Candaş Keskin katılmışlardır. Ayrıca Eyüpsultan Belediyesi
tarafından sağlanan bir grup işçi de kazı çalışmalarına katkıda bulunmuştur.

Türbede gerekli temizlik ve ilaçlama işlemleri tamamlandıktan sonra 1998 yılı

çalışmalarına başlanmıştır.

Mevcut durum fotoğraf ve slaytlarla belgelenmiş (Resim: 2), geçen yıl yapının

içinden alınmış olan + - 00 kotu kontrol edilmiştir.

Çalışmalara yapının içinde, kuzeydoğu ve güneydoğu köşelerinde tuğla

döşemeyi belirlemek amacıyla 1997 yılında açılan sondaj çukurlarının arasındaki dolgu
toprağın kaldırılmasıyla başlanmıştır. Doğudan batıya doğru dolgu toprak tabakası

kaldırıldığında28,29,30,31,32,34 envanter numaralı sembolik lahit kısa kenarlarının

dolgu toprak üzerine sonradan yerleştirilmiş oldukları görülmüştür (Resim: 3).
Güneydoğu köşesinden portale doğru doğu-batı yönünde yapılan çalışma

sırasında dolgu toprak içinde -139 kotunda bir kaş kemerle sonlanan baş taşı, bir
silindirik gövdeli, bir yuvarlak gövdeli başlık olmak üzere üç mezar taşı ortaya
çıkarılmıştır. Kaş kemerle sonlanan baş taşına 46, yuvarlak gövdeli başlık biçimindeki
baş taşına 47, silindirik gövdeli taşa ise 48 envanter numarası verilmiştir. Kaş kemerli
baş taşı kaldırıldığında, üzerindeki sülüs hatlı kitabeden taşın, H.1016/M.1607 tarihinde
ölen Cafer Paşa'nın kızı Fatıma'ya ait olduğu ortaya çıkmıştır (Resim: 4).

Kuzeybatı ile güneybatı köşelerinde tuğla döşemeyi bulmak için açılan sondaj
çukurları arasındaki dolgu toprak kaldırılırken, batıda 1 ve 2 envanter numaralı kapak
taşlarının arasındaki toprak kaldırıldığında, kuzey - güney yönünde 5 mermer blokla
kapatılmış, duvarları tuğla ile örülrnüş doğu-batı yönünde dikdörtgen bir mezar hücre
si ortaya çıkmıştır (Resim: 5). Mezar hücresinin doğu duvarının üst kısmındaki yıkıktan

hücre içinde gelişigüzel yerleştirilmiş dört iskelet gözlenmiştir.
Kuzeybatı köşesinde yapılan çalışmalarda dolgu toprak kaldırıldığında 6 envan

ter numaralı taşın, alttaki dikdörtgen biçimli dört taş parçasının batıdakine bağlı olduğu,

7 envanter numaralı taşın ise bu dört taş ile çevrilen toprak üzerine beton bir kaide ile
oturtulduğu belirlenmiştir.

PrafDr.H.Örcün BARIŞTA, G.Ü.Meslek.! Yaygın Eğitim Fakültesi Dekanı ve G.Ü.Fen-Edebiyat Fakültesi Arkealaji
Sanat Tarihi Bölümü Başkanı, AnkarafTURKIYE.
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Türbe içindeki mezar taşları ve sembolik lahitlerin bir mezarla bağlantılarının

bulunup bulunmadığı ve yerlerinin orijinalolup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan

sondajlarda; batıda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 envanter numaralı kapak taşları ile girişin

kuzeyinde yer alan 12 envanter numaral i mezar taşıile 13 envanter numaral i sembo
lik lahtin dolgu toprak üzerine oturduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, 2 ve 13 envanter
numaralı örneklerin altında da tuğla döşemenin devam ettiği görülmüştür (Resim: 6).

8 envanter numaralı Cafer Paşa'nın oğlu isfendiyar Bey ile 9 envanter numaralı
Cafer Paşa'nın sembolik lahitleri arasında yapılan sondajda, döşeme izine rastlan
mamıştır. Yine 9 envanter numaralı Cafer Paşa ile 10 envanter numaralı Hatice
Hanım'ın sembolik lahitleri arasındaki sondajda da döşeme görülmezken; 9 envanter
numaralı Cafer Paşa'nın sembolik lahtinin oturduğu ve büyük bir olasılıkla mezar
hücresinin kuzey duvarına ait olduğu düşünebilinecek büyük bir taş blok ortaya
çıkmıştır (Resim: 7).

Türbenin dışında güney cephede, portalin doğusunda ve batısında avlu zemini
ni belirlemek amacıyla açılan 150 cm. genişliğindeki sondajlar, cephe boyunca doğuya

doğru genişletilmiş, -196 kotuna inildiği halde zemin bulunamamıştır (Resim: 8).
Güneydoğudaki çalık köşede, bir köşe taşı ile bunun kuzeyinde toprağa oturtulmuş bir
sütun parçası ele geçirilmiştir.

Avluda portalin güneyinde yer alan kuyunun üzerindeki taş blok kaldırılarak yeri
ne, Eyüpsultan Belediyesi'nden sağlanan iki parçadan oluşan, küfeki taşından yapılmış

kuyu bileziği yerleştirilmiştir (Resim: 9). Bu arada kuyunun 150 cm. derinliğe kadar taş

parçaları ve çöple doldurularak üstüne eski bir otomobil lastiği oturtulduğu

görülmüştür.

Ayrıca, kazı çalışmalan sürerken, türbede bulunan mezar taşlarının kitabeleri
Yrd.DoçDr. Mehmet Ibrahimgil tarafından yeniden kontrol edilmiştir.

8 envanter numaralı sembolik lahtin baş ve ayak taşı kitabelerinin eksik okunan
kısımları tamamlanmıştır. Sembolik lahtin kuzey yüzündeki üst silmelerde ve güney
yüzündeki üst silmelerdeki kitabeler okunmuştur. Doğu ve batı yüzlerinin üst
silmelerindeki kitabeler ile tüm yüzlerin alt silmelerindeki kitabeler tahrip oldukları için
okunarnamıştır.

10 envanter numaralı sembolik lahtin baş taşının dört yüzündeki kitabelerden
batı ve güney yüzündekiler okunurken, doğu ve kuzey yüzdekiler tahrip oldukları için
okunamamıştır. Alt ve üst silmelerdeki kitabeler de tahrip olduklarından okumak
mümkün olmamıştır.

27 ve 46 envanter numaralı baş taşlarının kitabeleri Okunmuştur.
Cafer Paşa Türbesi'nde 1998 yılı kazı çalışmaları sonrası rölöveleri (Çizim: 1) ile

çıkan etütlük malzemenin teknik çizimleri yapılmıştır (Çizim: 2). Daha sonra türbenin
içine ve avluya ince kum yayılmak suretiyle zemin tesviye edilerek kazı çalışmaları
tamamlanmıştır (Resim: 10).

Taş örneklerin tescil fişlerinin yanı sıra etütlük malzemeler önceki yıllarda olduğu
gibi temizlenip, çizimleri yapıldıktan sonra fotoğraf ve slaytları çekilerek Istanbul
Türbeler Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.

Yapılan çalışmalar bitimindeki toprağa dikili olan 36 mezar taşının türlerine göre
dağılımı şu şekilde sıralanmaktadır:

I-Baş ve Ayak Taşlı Kapak Taşları: 1, 2, 3, 4, 13, 18 envanter numaralı örnekler.
II-Baş ve Ayak Taşsız Kapak Taşları: 35, 36 envanter numaralı örnekler.
III-Baş Taşları: 5, 6,12,16,17,19,20,21,23,25,26,27,33 envanter numaralı

örnekler.
IV- Ayak Taşları: 7, 24 envanter numaralı örnekler.
V-Sembolik Lahitler: 8, 9, 10, 11, 14, 15, 22 envanter numaralı örnekler.
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VI- Sembolik Lahit Kısa Kenarları: 28, 29, 30, 31, 32, 34 envanter numaralı

örnekler.
Toprağa dikili olmayan mezar taşlarının türlerine göre dağılımı ise şöyledir:

I-Mezar Taşı Başlıkları: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47 envanter numaralı örnek-
ler.

II-Baş Taşları: 46, 48 envanter numaralı örnekler.
III-Ayak Taşları: 45, 49 envanter numaralı örnekler.
IV-Sembolik Lahit Uzun Kenarları: 37, 50, 51 envanter numaralı örnekler.
Bu mezar taşlarından 21'i kitabeli-tarihli, 4'ü kitabeli-tarihsiz, 26'sl ise kitabesiz

ve tarihsizdir. Kitabeli örneklerin 20'si dikili durumda, 1 tanesi ise güneydoğu köşedeki

çalışmalar sırasında -139 kotunda ele geçmiştir. Kitabeler baş taşı, ayak taşı ya da
lahitlerin pehle taşlarındadır. çoğu sülüs hatla yazılmışken, 2, 4, 10, 16, 18, 19, 20, 23,
33 envanter numaralı örnekler talik hatla 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, 46) kitabeler baş taşı ve lahitlerin pehle taşları üzerinde, kitabeli-tarih
siz örneklerde (Env. No: 8, 19, 20, 33) kitabeler baş taşları üzerindedir.

11,14,15,24,28,29,30,31,32,34,35,36, 37, 38,39,40,41,42, 43, 44, 45,
47,48,49,50,51 envanter numaralı örneklerde kitabe ve tarih bulunmamaktadır.

Mezar taşları tarihlerine göre şöyle dağılmaktadır:

16.yüzylldan 7 örnek: 6, 7, 9, 21, 22, 25, 27 envanter numaralı örnekler.
17.yüzylldan 3 örnek: 8, 10, 46 envanter numaralı örnekler.
ts.yuzyudan 4 örnek: 5,12,13,26 envanter numaralı örnekler.
19.yüzylldan 7 örnek: 1, 2, 3, 4, 16, 17, 23 envanter numaralı örnekler.
20.yüzylldan 1 örnek: 18 envanter numaralı örnek.
Mezar taşları ve sembolik lahitlerde malzeme olarak mermer, bezeme tekniği

olarak ise kabartma kullanılmıştır.

Sembolik lahitlerin dış yüzlerinde ve ayak taşlarında geometrik, bitkisel ve
bitkisel-nesnel i bezeme görülmektedir. 17, 19, 20, 50 envanter numaralı örneklerde
çarkıfelek, ters ve düz üçgenlerden oluşan geometrik bezeme; 1, 2, 4, 8, 11, 45 envan
ter numaralı örneklerde, hurma ağacı, servi, gonca gül, karanfil, kıvrık dal, lale, nar
çiçeği, nergis, palmet, rumi ve sümbülden oluşan bitkisel bezeme; 10, 15, 22,28,29,
30,31,32,34,37,50,51 envanter numaralı örneklerde palmet, rozet, Rumi, vazodan
çıkan çiçeklerden (gonca gül, karanfil, küpeli, lale, nergis, sümbül) oluşan bitkisel
bezemeler yer almaktadır.

3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44,46,47,48,49 envanter numaralı 27 örnekte ise bezeme yoktur.

Buluntulara gelince, 1998 Yılında Cafer Paşa Türbesi'nde yapılan çalışmalarda

çok sayıda etütlük seramik kırığı, cam parçası, çivi, zıvana, kilit ve demir parçası ele
geçirilmiştir.

Buluntular içinde seramikler önemli bir yer tutmaktadır. Cafer Paşa Türbesi
içinde ve avlusunda bulunan 408 etütlük seramik kırığından 322'si sırlı, 69'u sırsızdır.

Ayrıca 17 lüle ve 43 porselen kırığı ele geçmiştir. Seramikler 1997 yılındaki çalışmalar

da ele geçirilen buluntularla benzer özellikler taşımaktadır. Hamurları, grimsi beyaz ve
kirli beyaz olarak beyazın tonlarında olduğu gibi, açık ve koyu kiremit, pembeye veya
sarıya çalan yavruağzı tonlannda karşımıza çıkmaktadır. Her hamur grubunun sırlı veya
sırsız örnekleri bulunmuştur. Orneğin, kiremit renkli hamura sahip seramik kırıkları sırsız

ya da yeşil ve kahverengi sırlı olduğu gibi, kirli beyaz hamurlu yeşil sırlı, grimsi beyaz
hamurlu sırsız dip, kenar ve gövde parçaları buluntular arasında yer almaktadır. Fakat
seramik bulunttılar arasında pembeye çalan yavruağzı hamurlu, yeşil, kahverengi sırlı

veya sırsız parçaların diğerlerine göre yoğunluğu dikkat çekmektedir. Türbede iki yıldır

gerçekleştirilen çalışmalar sonunda günlük gereksinimler için üretilmiş seramiklerde
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kullanılan hamurlar beyaz ve kırmızı olarak iki ana başlık altında kümelenmektedir.
Beyaz hamurlu parçalar arasında kirli beyaz ve griye çalan beyaz; kırmızı hamurIular
da ise kiremit rengi, pembeye çalan yavruağzı, açık kiremit ve sarıya çalan yavruağzı

renkler vardır. Tek renk sırlı parçalarda sır yine geçen yılki örneklerde olduğu gibi yeşil

ve tonları ile kahverengi, sarı renkte olup, bazı parçalarda mat, bazılarında ise oldukça
parlak ve kaygandır. Sır pek çok parçada yer yer kavlayarak kalkmıştır.

Sıraltı boyama tekniğinde bezemeli "ebrulu seramikler" olarak isimlendirilen
gruba ait biri sırsız, ikisi sırlı iki dip, bir gövde parçası buluntular arasında yer almaktadır

(Resim: 11). Sırsız olan dip parçası boyanmış, sırsız yarı mamül olarak ele geçmiştir. Iki
yıldır sürdürülen Cafer Paşa Türbesi kazısı ile 1996 yılında gerçekleştirilen Saliha
Sultan Çeşmesi kazısında ve Eyüp bölgesinde yapılan yüzey çalışmalarında azımsan

mayacak sayıda ebrulu seramik kırıkları bulunmuştur. Bunlarda beyaz ve kiremit rengi
astar üzerine kiremit ve koyu kiremitin yanı sıra koyu kahverengi ile süslemeler
yapılmıştır. Boyalar ya serbest fırça hareketleri ya da ebru sanatını akla getiren renk
lekeleri biçiminde yüzeye sürülmüştür. Bu seramiklerin bir grubu renksiz, şeffaf

sıraltında kiremit, koyu kiremit rengi süslemeleriyle, bir başka grubu krem astar üzerine
açık ve koyu kahverengi ebrulu ve geometrik bezemeleriyle, diğer bir grupsa sarı sır

altında kiremit, kahverengi ebrulu süslemeleriyle dikkat çekmektedir. Çalışmalarda bo
yanarak sırlanmamış yarı mamül ve mamül azımsanamayacak sayıda parçanın bulun
ması bu seramiklerin Eyüp üretimi olduğunu kanıtlamaktadır.

Küçük kırıklar halinde ele geçen seramiklerde dip parçaları ayaklı ve ayaksız,

düz formdadır (Resim: 12). Farklı profillere sahip ayaklar, 0.6 cm. - 3 cm. arasında

değişen yüksekliktedir (Çizim: 2). Kenar parçaları ise çapları 20 cm. - 24 cm. arasında

değişen farklı büyüklükte ve derinlikte, dışa kıvrık kenarlı tabaklara, düz, basit kenarlı

çanaklara, çapları 15 cm. - 19 cm. arasında değişen, ağız kenarları farklı profiller
yansıtan kaselere, çok farklı ağız çaplarına sahip testi ve küplere aittir. Etütlük seramik
ler içinde belirli kap türlerine ait parçalar da bulunmaktadır. Bunlar arasında farklı

büyüklükte kaplara ait üç kapak parçası görülmektedir. Bunlardan birisinin iç ve dış

yüzeyi açık yeşil sırlı, diğerinin sadece dış yüzeyi sırlı, üçüncüsü ise tamamen sırsızdır.

Şamdanlara ait çok sayıdaki dip, kenar ve gövde parçalarından bazıları kirli beyaz,
bazıları ise yavruağzı tonda hamura sahip olup, hepsinin yüzeyleri yeşilin tonlarında

strlıdrr (Resim: 13). Çok sayıda kulp, emzik parçası ile ağız kenarı parçası, testi, küp gibi
kapların yaygın olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca çalışmalarda bulunan pembeye
çalan yavruağzı hamurlu seramik kırıkları birleştirilerek, sırsız, küçük bir küpün
gövdesinin tümlenmesine çalışılmıştır.

Bu yılki çalışmalarda da çok sayıda lüle parçası bulunmuş, bunlardan birisinin
üzerindeki kitabe "Arif" olarak okunmuştur. Avludaki çalışmalarda farklı bir seramik
grubu ile karşılaşılmıştır. BuradaS dip, 4 gövde ve 3 kenar parçasından oluşan Kütahya
tipi seramikler ele geçirilmiştir. Iç ve dış yüzeyleri mavi, sarı, kiremit kırmızısı, yeşil ve
siyah renklerle bitkisel bezemeli bu parçalardan bazılarının küçük fincanlara ait olduğu
anlaşılmaktadır.

Çok sayıdaki serni-porselen parçası buluntutar arasında önemli bir grup olarak
yer almaktadır. Arka yüzeyleri damgalı dip parçalarıyla birlikte, çeşitli renklerle ya da tek
renkle bezemeli örnekleri oldukları gibi, desensiz, düz beyaz dip, kenar ve gövde
parçaları halinde ele geçirilmiştir.

Sonuç olarak, yapının içinde 1997 yılında kazıya başlandığında 34 mezar taşı

vardı. 1997 kazı çalışmaları sonunda türbenin kuzeydoğu köşesinde; toprağa yerleşti

rilmiş durumda iki kapak taşı (Env.No:35, 36) ve toprakla herhangi bir bağlantısı olma
yan bir pehle taşı (Env.No:37) ortaya çıkarılmıştı. Ayrıca kuzeydoğu köşeye yığılmış

durumda toplam 11 parça olan; mezar taşı, sembolik lahit parçaları ve başlıklar tespit
edilmişti. 1998'de ise yapının içinde, güneydoğu köşede dolgu toprak kaldırılırken üç
mezar taşı (Env.No:46, 47, 48) daha ortaya çıkarılmıştır. Böylece mezar taşı sayısı 51 'e
yükselmiş ve önceki yıl okunmayan 8, 10 ve 27 envanter numaralı taşlarin kitabeleri
okunmuştur. Taşlarda gözlenen süslemelerle 16-20. yüzyıllar arası mezar taşlarının bir
grubunun motif ve kompozisyon biçimleri rölövelerle betimlenmiştir.
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1997 ve 1998 yılı kazı çalışmaları sonunda yapıyla ilgili problemler tam olarak
çözülememiştir. Yapının örtüsü ile ilgili bir bilgiye ulaşılamamıştır. Cafer Paşa'nınkiyle

beraber bütün mezarlarla tuğla döşeme arasında 30-40 cm. kalınlığında bir toprak
tabakası olduğu anlaşılmıştır. Kitabesi konusunda şüpheler bitmemiştir. Daha sonraki
yüzyıllarda yapılan kötü onarımlar türbeye ait mezarların zeminle ilişkisini koparmış ola
bilir. Kesin bir sonuç için yapıdaki bütün mezarların yerinden kaldırılması gerekmekte
dir.

Bulgulara gelince, Eyüp bölgesinde 1997 ve 1998 yıllarında Cafer Paşa Türbesi
kazısında, daha önce 1996 yılında gerçekleştirilen Saliha Sultan Çeşmesi kazısı ve
bölgede yapılan yüzeyaraştırmalarında ele geçen seramik buluntular sayesinde
bugüne kadar varlığı sadece yazılı kaynaklardan bilinen, fakat nerede, ne tür, hangi
teknikte üretimin yapıldığına dair yeterli bilgilere sahip olmadığımız Eyüp seramik üre
timiyle ilgili pek çok karanlık nokta aydınlatılmıştır. Yaptığımız çalışmalarda bulunan
testi, küp, kase, çanak, tabak, nargile v.b. kap türlerine ait olabilecek dip, kenar, gövde,
kulp, boyun gibi parçalar, kapları fırınlamada kullanılan üç ayaklar, diğer yandan Zal
Paşa Caddesi'ndeki bir evin bahçesinde bulduğumuz fırın kalıntıları bu çevrede çeşitli

türlerde seramik üretildiğini ortaya koymaktadır. Diğer yandan bu örnekler ve bunların

yapılan çizimleri aracılığıyla Eyüp üretimi bu seramiklerin hamur ve sırlarının renkleri,
nitelikleri, bezemelerinde kullanılan teknikler ile renkler ve boyama teknikleri, kapların

formları ve türleri hakkında çok önemli veriler elde edilmiştir.
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Çizim 1: Cafer Paşa Türbesi 1998
yılı kazı sonrası planı

Çizim 2: Cafer Paşa Türbesi kazı buluntulan
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Resim 1: Cafer Paşa Türbesi genel
görünümü

Resim 2: Cafer Paşa Türbesi kazı

, öncesi durumu
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Resim 3: Cafer Paşa Türbesi, dolgu
toprak üzerine sonradan
yerleştirilmiş mezar taşları



Resim 4: Cafer Paşa'nın kızı Fatma'ya ait kitabeli
baş taşı

Resim 5: Cafer Paşa Türbesi, 1 ve 2 envanter nu
maralı kapak taşlarının arasında çıkan

mezar hücresi

Resim 6: Cafer Paşa Türbesi, 2 envanter numaralı mezar taşının altına doğru devam eden
tuğla döşeme
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Resim 7: Cafer Paşa Türbesi, Cafer Paşa'ya ait sembo
lik lahtin altındaki mermer blok

Resim 9: Cafer Paşa Türbesi kazı sonrası avludan gö
rünüm
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Resim 8: Cafer Paşa Türbesi avlusun
da yapılan çalışma



Resim 10: Cafer Paşa Türbesi kazı sonrası görünüm Resim 11: Cafer Paşa Türbesi kazı
buluntutarı

Resim 12: Cafer Paşa Türbesi kazı buluntutan Resim 13: Cafer Paşa Türbesi kazı buluntutarı
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iZNiK ÇiNi FıRıNLARı KAZISI 1998 ÇALIŞMALARI

AraALTUN*

iznik Çini Fırınları Kazısı 1998 Yılı Çalışmaları, Hamam Sokak-Maıtepe Caddesi
köşesindeki kamulaştırılmış ve BHO kotu ile belirlenmiş olan düzenli kazı alanında sür
dürülmüştür.

23.07.1998 günü öncü ekibin kazı kampı olarak tahsisli Merkez Selçuk ilköğre
tim Okulu'na yerleşmesi ile başlamış çalışmalar 25.08.1998 gününe kadar sürmüş, eki
bin tümü 26.08.1998 günü ıznik'ten ayrılmıştır.

Kazının envanter sqrumluluğunu Dr. VBelgin Demirsar-Arlı,alan sorumtuluöunu
Hakarı Arlı, Mali ve Idari Işleri Dr. A.Vefa ,Çobanoğlu üstlenmişlerdir. Kazıya Istanbul
Universitesi'nden onaltı öğrenci ile Trakya Universitesi'nden bir restoratör öğrenci katıl

mış, uzmanlar ekibinden Prof.Dr. M.Baha Tanman son ölçümleri yapmıştır.

ilkbahar aylarında yağan yağmurlardan çöken C7 / 07 plankarelerinin batısında
ki briket çevre duvarı ve molozun temizliği için titiz bir çalışma gerçekleştirilmiş ve imar
planına dahil kullarutmakta olan trafik yolunun doğu kenarındaki kaldırımın parsel sını

rına gelen bölümüne ıznik Belediyesi'nce istinat duvarı örülerek parsel sınırı hizasından

yeni bir briket duvar çekilmiştir. Buradaki çalışmanın,özellikle toprak boşaltma işlemi

çok zahmetli olmakla birlikte, geçen yıllarda belirlenen in situ magazin küpünün koru
nabilmesi için gerekli önlemler alınmış ve ileriki yıllarda trafik yolu iptal edilerek kazının

batı yönünde genişleyebilmesi olanağı doğduğunda gerisinde çalışabilme ortamı sağ

lanmıştır.

Planın çalışma doğrultusunda 1997 yılında belirli kota kadar açılmış olan F8 plan
karesi alanın genel eksi kotuna kadar çalışılmış, F7 plankaresinin güney yarısının kazı

sına devam edilmiş, G7 ve G8 plankarelerinin kuzey yarıları ile bütünlük gösteren bö
lümler genel eksi kota kadar indirilmiştir. Iki aşamalı ve iki evreli duvar ve 33.5x33.5 cm.
ölçüsünde pişmiş toprak zemin döşemesi belirlenen bölümde aynı malzeme ile ve öl
çüleri farklılık gösteren atık kanalı kısmen ortaya çıkmış, trafik yolu yönünde devam et
tiği gözlenmiştir. Burada su sistemi havalandırma bacası veya kuyu olabilecek tuğla ör
gülü dikey silindir biçimi boşluk tespit edilmiş, 60 cm. çapa sahip olan bu olgunun nite
liğinin araştırılması ve değerlendirilmesi gelecek mevsimlere bırakılmıştır. Yine bu bö
lümde pişmiş toprak döşeme kotunu aşacak biçimdeki dikdörtgen mezarın pişmiş top
rak eğimli kapak ile kapatılmış olduğu kalıntısından tespit edilmekle birlikte, temizlik
amacıyla açıldığında başsız bir iskeletin çürümüş kalıntıları tespit edilmiş, belgelendik
ten sonra elenmiş toprağı ile kapatılmıştır. F8 plankaresinde tıpkı C7 plankaresinde be
lirlenen büyük küpün ölçülerine sahip olduğu anlaşılan pişmiş toprak büyük bir küpün
dip kısmının ortaya çıktığı yerde alttaki toprak korunarak set oluşturulmuştur. Devir fark
ıılıklarının tespiti amacı ile kazı çalışmalarının bitiminde ayrıntılı ve kademeli ölçüm ya
pılmıştır. Stratigrafi belirlenmesi amacı ile şimdiye kadar ipuçları tespitine önem veren
kazı ekibi için bu alanın tabakalarının sağlıklı tespiti önem arz ettiğinden, çalışmalar ağır

ve çok dikkatli sürdürülmekte ve aşamalı tespitler yapılmaktadır.

Prot.Dr, Ara ALTUN, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesl, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölürnü, PTT-FEN 34459
IstanbuiITÜRKiYE.
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Kent merkezindeki kazı alanının devamlı düzenli ve bakımiı tutulması ile tanıtıcı

levhaların düzenlenmesinde ekip gerekli titizliği göstermeye gayret etmektedir. Olanak
lar ölçüsünde 1998 yılında tanıtım levhalarının bakımı ve yenilenmesine çalışılmıştır.

1998 yılı alan restorasyon çalışmaları ödenek yetersizliğinden ve ekibin C7 i 07
plankarelerinde planda olmayan uzun bir çalışma ile meşguliyetinden dolayı ele alına

mamış, Restoratör Hüseyin Akıllı alandaki sertleştirme ve restorasyonların yıllık periyo
dik kontrollerini yapmış, gelecek yıllarda yapılacakları kazı başkanlığı için raporlandır

mıştır.

Kazı alanındaki yıkama ve tasnif istasyonunda temizlikleri yapılıp tasnifli ve eti
ketli torbaları ile kazı kampına nakledilen buluntular, envarter istasyonunda ayrıntılı tas
nife tabi tutulmakta ve birleştirme çalışması düzenlenmektedir. Bu yıl buluntu açısından

fazla verimli olmamakla birlikte, 55 buluntunun kazı envanteri çalışması yapılmıştır. Çi
zimleri ve tanımları ile yöntemine uygun olarak fişlenen ve dosyalanan bu buluntutar
dan kazı envanter defterine 6 adeti ayrılmış olup beyaz hamurlu ve çok renkli bu bulun
tulardan ikisi birçok parçadan birleştirilen kupa biçimli kaplardır ve eksikleri alçı ile tüm
lenmiştir. Bir diğeri şişkin gövdeli vaz o biçiminde olup birçok parçanın birleştirilmesi ve
alçı ile tümlenmesi ile envanterlenmiştir. Buluntular arasında ender olan duvar çinilerin
den eksik ve kırık bir bordür çinisi de enderliği nedeniyle kazı envanter defterine alın

mıştır. Yine sırlı slip tekniğinde eksiği alçı ile tümlenebilen bir tabak da aynı işlemi gör
müştür.

iznik çini fırınları kazısının BHO kotlu düzenli kazı alanında,atölye bölümleri ile fı
rın kalıntılarından hareketle, fırınlama ve üretim evreleri hakkında araştırmalar esas
alınmakta ve DPT/ITU 49 projesi çerçevesinde gerekli analiz ve incelemeler sonucun
da disiplinler arası bir çalışma ile sonuç elde edilmeğe çalışılmaktadır. Atölye bölgele
rinde ve ıznik genelinde rastlanan çok sayıda buluntu, doğalolarak atölyelerin fire ve
bozuk-yan ik fragmanları olduğundan, elde edilen buluntularınancak titiz bir tasnifi ve
birleşebilen parçaların biraraya getirilmesiyle formu belirlenebilen parçalar tümlenebil
mektedir. Bunlarda da çoğunlukla fırınlama sırasındaki deformasyondan kaynaklanan
tümleme sorunları yaşanmaktadır. Bu özelliği ile parça tümleme hayli zahmetli ve uzun
zaman gerektirmekle birlikte üretimi işaret eden çok sayıda benzer parça farklı kaplara
ait olduğundan ve dağınık olarak atölye çöplüklerine atıldığından sonuç elde etmek ço
ğunlukla mümkün olmamaktadır.

Buluntular arasında stratigrafik belirlemede önemli addedilen sikkeler de genel
likle etütlük mahiyette olup, ancak tahmini stratigrafiyi doğrulayabileceknitelikte olmak
ta, toprağa devredilmiş olan alanda kesin sonuç vermemektedir. Buna karşılık, bu etüt
lük sikkeler buluntu anından itibaren titizlikle etiketlenmekte ve değerlendirmeye alın

maktadır. 1998 sikkeleri 7 adet olarak tespit edilmiştir. Ancak içlerinden bir tanesi yeni
ziynet puludur. Diğerleri arasında nitelikli olan yoktur. Bir tanesi bakır Leon-Constantin
Vlll.yüzyıl Bizans sikkesi olup, etütlük fakat temiz durumdadır ve ıznik Müzesi'nde te
mizi bulunmadığından müze müdürlüğü tarafından müze envanterine alınmağa değer

qörülrnüştür. Sikkelerin tümü, buluntu yeri ve derinlikleri işlenmiş küçük ve ayrı zarflar
da listeli olarak müze müdürlüğüne teslim edilmiştir. Yine aynı titiz ayırım sonucunda
tek tek elde edilen az sayıda cam mozaik küpler de molozun elenmesi sonucu ayrı tas
nifli zarflarla listelenerek müze müdürlüğüneteslim edilmektedir.

Seramik buluntular; Kazı etütlük envanteri için çalışılan 1998 yılı seramik bulun
tu parçalarının çoğunluğu beyaz hamurludur, sırlı ve sırsız kırmızı hamurlu seramik bu
luntu da fazlacadır.

C7 i 07 plankareleri fırın malzemesi, curuf ve istiridye kabuğu gibi malzeme ya
nında Haliç işi olarak isimlendirilen mavi-beyaz fragmanlarla da dikkati çekmiştir. Fırın

malzemesine daha az rastlanan F7 plankaresi sırsız kırmızı hamurlu seramik buluntu
yanında çok renkli iki kupa ve bir vazo parçaları ile dikkati çekmiştir. Tümlemesi alçıyla

yapılan sırlı slip tabak ise C7 plankaresi buluntusudur.
Kuzey yarıları çahşılanG? ve G8 plankareleri sırsız kırmızı hamurlu fragman bu

luntuları ile belirginleşmiştir. IZN/98 BHO F8 R1 kazı etütlük envanter numarası alan
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mavi zeminli ve çok renkli birleşemeyen iki parçadan birisi, 1997 kazı buluntularından

kazı etütlük envanterı i IZN/97 BHO F8 R7 numaralı parça ile birleşebildiğinden, müzeye
teslim edilmiş olan parça ile birleştirilerek kayda alınmıştır. Ayrıntılı ve titiz bir çalışma

nın sonucu olan bu çalışma diğer yıllarda da buluntuların bir arada değerlendirilebilece

ğini göstermesi bakımından örnek olmuştur. Nitekim daha önce de benzer durumlarla
karşılaşılmış ve aynı yolla birleştirme mümkün olmuştur.

F7 plankaresi küçük buluntuları arasında, kırmızı cilalı Tophane lülesi, beyaz Ba
rok süslemesi ve altın yaldızlı(?) çizgi dolgusu izleri ile dikkati çeken bir buluntu olarak
kazı envanter defterine alınmıştır.

iznik çini fırınları kazısının uzun ve köklü bir geleneği ve geçmişi bulunmaktadır
ve özverili genç bir çekirdek ekip yetişmiştir. Ancak, kazıevi ve deposu gerçekleştiril

memiş ve tahsisli ilköğretim okullarında geçici kamp yapılmaktadır. Bu bakımdan okul
ların yıllık bakım-onarım ve hazırlık dönemlerine bağlı olarak çalışmaları sınırlı süre için
de ve yerinde tamamlamak zorunluluğu doğmaktadır. Bunun için de aralıksız ve dikkat
li bir çalışma yöntemi geliştirilmiş, yoğun bir çalışma mevsimi geçirmek esasına daya
lı bu yöntem belirli bir özveri gerektirmiştir. Ekip elemanları ve öğrenciler bu çalışmayı

gerçekten özverili biçimde sürdürmektedirler. Günlük seminer ve değerlendirme toplan
tılarından sonra, ertesi günün çalışma programı belirlenmekte ve görev bölümü yapıl

maktadır. Son günlerde akşam ve gece de kamp çalışmaları sürdürülerek, buluntu bı

rakılmayacak olan kazı kampında teslim öncesi eksiksiz bir teslim tutanağı ve ayrıntılı

listelerin hazırlığı yapılmaktadır. I.Ç.F.K damgalı sandıklarda etiketli ve torbalanmış bu
luntular müzeye teslime hazır hale getirilmektedir. Müze deposunun başlangıçta belir
tilen ıslaha muhtaç ve yetersiz durumu nedeniyle, buluntular üzerindeki değerlendirme
çalışmalarının kazı mevsiminde tamamlanması gerektiğinden zamana karşı bir çalışma
yürütülmektedir.

1998 yılı çalışmalarının başlangıcında içel Müzesi'nden Bakanlık Yetkili Uzmanı
Zeki Akcan da bu yoğun çalışmalara alanda ve kampta fiilen ve içtenlikle katılmış, an
cak rahatsızlanması ekibi derinden üzmüştür. ıznik'teki olanaklarla giderilmeyen rahat
sızlığı üzerine Yenişehir Devlet Hastahanesi'ne nakli yapılmış, burada yatarak tedaviye
geçildiğinden başvurumuz üzerine çalışmalara iki gün ara verildikten sonra Yılmaz Şim

şek'in katılması ile devam edilmiştir. Ekip, Zeki Akcan'ı Yenişehir Devlet Hastahanesi'n
de toplu olarak ziyaret etmiş, on gün rapor almasını takiben Mersin'e dönmesinden
sonra Yılmaz Şimşek'in aynı şevkle ve deneyimle ekibe katılması ile planlanan çalışma

lar sürdürülmüştür. Çalışmalara ve değerlendirmelere fiilen katılması yanında, genel
sorunlarla ve ekibimizin dikkatini çektiği konularla da yakından ilgilenen Yılmaz Şim

şek'in katkıları ile 1998 yılı çalışmaları zamanında tamamlanmıştır.
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Resim 1: iznik çini fırınları kazısı BHO kazı alanı genel görünüşü

Resim 2: BHO kazı alanında C7, 07 plankarelerinin
batısındaki yağmurla çöken briket çevre
duvarı
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Resim 3: BHD kazı alanında C7, D7 plankarelerinin temizlendikten sonraki durumu

Resim 4: BHD kazı alanında F7, FS, G7, GS plankarelerinin genel görünüşü
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Resim 5: BHD kazı alanında GS plankaresinde ortaya çıkan mezarın temizlendikten sonraki durumu

Resim 6: BHD C7 plankaresinden slip tekniğiyleyapılmıştümlenmiş tabak
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Resim 7: BHO C7-07 plankaresinden çok renkli teknikteki çini karo parçası

Resim 8: BHO F7 plankaresinden çok renkli teknikteki tümlenmiş vazo

402



Resim 9: BHD F7 plankaresinden çok renkli teknikteki tümlenmiş

kupa

Resim 10: BHD F7 plankaresinden çok renkli teknikteki
tümlenmiş kupa
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Resim 11: BHD F7 plankaresin
den Barak süslemeli
Tophane lülesi

Resim 12: Kazı kampındaki tasniflenmiş keramik
malzeme

Resim 13: iznik çini fırınları ka
zısı kampındaki en
vanter çalışması
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ENEZ (AiNOS) 1998 YILI KAZı VE ONARıM
ÇALIŞMALARI

Sait BAŞARAN*

Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleri ve parasal des
teğiyle başkanlığım altında yürütülen Enez (Ainos) kazı ve araştırma çalışmaları bu yıl

13 Temmuz-OS Eylül tarihleri arasında qerçekleştirildi". Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Mü
zeler Genel Müdürlüğü'nü temsilen Samsun Arkeoloji Müzesi uzmanlarından Uğur Ter
zioğlu' nun denetiminde yaptığımız çalışmalara, I.U. Edebiyat Fakültesi Taşınabilir !\ül
tür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü araştırma görevlileri Ufuk Kocabaş, Işı i Oz
sait Kocabaş, Foto uzmanı Selamet Taşkın, Topograf Adnan Şakar ile yine aynı fakül
tede öğrenim gören 15 öğrenci katrlrruştrrv.

Enez 1998 yılı kazı çalışmaları dört ayrı alanda gerçekleştirildi.

/. KALE (Resim: 1)
Kale içindeki çalışmalar, 1978-1983 yılları arasında yapılan kazılar sonucunda

ortaya çıkarılan mahzen ve doğusundaki LV No.lu mekan ile sur duvarı arasında kalan
5.00 x 8.00 m. boyutlarındaki alanda gerçekleştirildi. iV ac olarak kodlanan bu açma
nın doğusunda, Ortaçağ suru, güneyinde LV ab, batısında ise, LV numaralı açma yer
almaktadır. IV ac açmasında yapılan bu yılki çalışmalarda 3.00·m. derinliğe kadar ini/
di. Açmada, kalenin diğer kesimlerinde olduğu gibi, üstten aşağıya doğru sırasıyla Os
manlı, Ortaçağ ve Bizans çağlarına tarihlenen üç ayrı kültür katının kalıntıları saptandı.

Açmanın güney tarafında, doğu-batı yönünde uzanan ve 0.40 m. kalınlığı olan düzgün
işçilikli bir duvar ortaya çıkmıştır. Bu duvarın batı uzantısı, arazinin eğiminden dolayı yı

kılmış olduğundan, mekanın bu taraftaki durumunu ve bu mekanın boyutlarını sapta
yabilmek mümkün olmamıştır. Ancak, ortaya çıkan kalıntılardan dikdörtgen bir plana
sahip olduğu anlaşılan bu mekanın, güneydoğu köşesinde 1.40 x 1.20 m. boyutlarında,
etrafı tek sıra halinde irili ufaklı taşlarla yapılmış bir çöp çukurunun yer aldığı anlaşıl

mıştır. Çöp çukurunun 1.30 m. derinliğe kadar olan kesiminde, Osmanlı Çağına tarih
lenen sırlı ve sırsız keramik kap çeşitleri ele geçmiştir. Mekanın içinde yapılan çalışma

sırasında, 0.60 m. derinlikteki moloz içinde, üzerinde dört satırdan oluşan eski yazının

yer aldığı mermerden bir mezar taşı bulunmuştur. 17. yüzyıla tarihlenen mezar taşı üze-

Doç. Dr. Sait Başaran, Lü. Edebiyat Fakültesi,Taşınabilir Kültür Varlıklanru Koruma ve Onarım Bölümü, Fen PTTI
ıstanbullTÜRKiYE.

Enez arkeoloji kazısı projesi, istanbul Üniversitesi Araştırma Fonu taratından 1106/010598 numaralı dosya kapsamın

da desteklenmektedir. Ayrıca kazı çalışmalarımıza, Türk Tarih Kurumu, l.Ü. Edebiyat Fakültesi parasal katkı sağlamış

tır. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, bize maddi destek sağlayan kurum ve ku
ruluşlara şükran borçluyuz.

2 Kazı çalışmalarına katılan Lü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koru
ma ve Onarım BÖlümü öğrencilerinden; Gül Beren Tuncay, Derya Çığır, Funda Berbercioğlu, Leman Arslan, Hülya
Gözükızıl, Evren Şar, Sibel Şen, Serpil Arın, Nurgül Uslu, Görkem S. Özden, Yusuf Cihan Gürsoy, Emre Başol, Nilü
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rinde "Topçu başının kerimesi merhume Havva Tutiye ruhuna fatiha 1182" yazısı okun
maktadır. Bu mekan ile güneyindeki çöp çukurundan ele geçen keramik kalıntılar, aç
manın 1.30 m. derinliğe kadar olan kesiminin Osmanlı çağına tarihlendiğini kanıtlamak

tadır. Osmanlı katının hemen altında, 1.70 m. kalınlık gösteren ve içinden ele geçen
eserlerden Ortaçağ ile Bizans dönemlerine ait olduğu anlaşılan ikinci ve üçüncü kat
man yer almaktadır. Bu tabakada, küçük ve büyük kaplara ait oldukları anlaşılan sırlı

pişmiş toprak parçalar bulunmuştur. Burada ele geçirilen keramiğin büyük bir kısmı

açık yeşil veya sarımsı yeşil renklidir, üzerinde sigraffito tekniği ile yapılmış değişik mo
tifler içermektedir. Açmanın toprak yüzeyine yakın üst kesimlerindeki moloz içinden,
uzunluğu 3.50 m. olan beyaz mermerden yapılmış tek parçadan oluşan bir sütun ile
Bizans çağına tarihlenen mermerden yapılmış yapı elemanlarına da rastlanmıştır. Aç
manın doğusunda, kuzey-güney yönünde uzanan sur duvarının önünde, iri blok taşlar

la yapılmış düzgün işçilik gösteren ayrı bir duvar yer almaktadır. Bu duvarın ön yüzü
üzerinde, bir evin hatıl izleri yer almaktadır. Açmanın güney tarafında 2.70 m. derinlik
te sur duvarı ile dik açı yaparak doğu-batı yönünde uzanan başka bir duvar kalıntısına

rastlandı. Duvar, diğerleri gibi oldukça düzgün taşlarla yapılmış olup, iyi bir işçilik örne
ği göstermektedir. Mekanda yer alan diğer duvarlar tahribata uğradıklarından, söz ko
nusu mekanın planı hakkında bilgi edinmek mümkün olmamıştır. Açmanın kuzey kesi
minde 2.80 m. derinlikten sonra Geç Roma Dönemine tarihlenen değişik renk ve form
larda keramik kap kalıntıları ortaya çıkmaya başlamış olması nedeniyle, Bizans katının

bu düzeyde son bulduğunu ve buradaki tabakalanmanın kalenin diğer kesimleriyle pa
ralellik gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Yine bu seviyede sikkeler ve kısmen sağlam ola
rak günümüze değin gelebilmiş metal objeler ele geçirilmiştir. Buradaki kazılara önü
müzdeki sezon da devam edilerek, bu mekanın, iV numaralı açma içindeki mekantarla
bağlantısının saptanmasına çalışılacaktır.

ii. MERiç AÇMASı (Resim: 2)
Modern Enez şehrinin içinde 1995 yılı çalışmalarıyla ortaya çıkarılan ve Erken

Roma çağına tarihlenen caddenin güneybatı kesiminde 4.00 x 5.00 m. boyutlarında bir
açmayla devam edildi. Burada yaptığımız çalışmanın amacı, caddenin çevresinde yer
alan Eski çağ yapılaşmasını ortaya çıkarmak olmuştur. Açmada toprak yüzeyine yakın

derinliklerde (1.20 m.de) pişmiş topraktan yapılmış bir künk ile açmanın güney duvarı

dibinde 1.60 m. derinlikte pişmiş topraktan yapılmış açık ağızlı bir süzgeç (peynir kabı)

ve her iki yanda ikişerden dört kulpu olan sürahi biçimli derin kap ortaya çıkmıştır. Ka
bın üzerindeki kulplar halka biçimii olup alttakiler kaide ile gövdeyi, üsttekiler ise kabın

ağız kenarını omuzia birleştirir durumda yapılmıştır. Geç Osmanlı Dönemine tarihlenen
bu kaplar, koyu kahverengi sırtıdır. Açmanın üst kısımlarında ortaya çıkan kalıntılar (1.50
m. derinliğe kadar), kentin diğer kesimlerinde olduğu gibi, Osmanlı Döneminde de yer
leşildiğini göstermektedir. Aynı seviyede açmanın batısında 2.00 x 1.70 m. boyutların

da üç tarafı tek sıradan oluşan taş duvarla çevrilmiş bir mekan ortaya çıkmıştır. Mekan
da çok sayıda kırık ve dağınık durumda 18.ve 19.yüzylla tarihlenen Avrupa malı tabak
ve cam şişe ile Kütahya malı kırık durumda bir fincan bulunmuştur. Bu seviyenin hemen
altında 2.00 m. derinlikte cam taşlı bronz yüzük ile ağzı dışa doğru açılan iki kulplu ke
ramik kap ele geçirilmiştir. Açmanın güneybatı köşesinde, kuzey yönünde tek taş sı

rasından oluşan yarım daire biçiminde taş temel kalıntıların yer aldıkları saptandı. Bir
yapıya ait apsisin dış kısmını oluşturdukları anlaşılan temel taşları 2.50 m. derinliğe ka
dar devam etmektedir. Bunu takip eden tabakada ise, sgraffito tekniğinin hakim oldu
ğu açık yeşil veya sarımsı yeşil renklerle sırlanmış, türne yakın durumda Bizans Döne
mi çanak çömlek parçaları gün ışığına çıkmıştır.

Büyük açmada yer alan ve Erken Roma çağına tarihlenen taş döşeli caddenin
seviyesinde (2.80 m. derinlikte) ve caddenin batısında, birbirine paralelolarak yapılmış

iki ayrı taş duvar kalıntısı ortaya çıktı. Açmanın kuzeyinde yer alan duvar 0.80 m. geniş
liğinde, 4.00 m. uzunluğundadır. Dış taşlar düzgün kesilmiş bloklardan oluşan duvarın

içi irili ufaklı moloz taşlarıyla doldurulmuştur. Bunun 1.00 m. güneyinde ve buna para
lel olarak uzanan ikinci duvar kalıntısı iyi işçilikli olup, 0.50 m. genişliğinde, 4.00 m.
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uzunluğundadır. Duvarlar, olasılıkla caddenin batısında yer alan bir veya birkaç yapı
nın girişlerini sınırlıyordu. Söz konusu duvarların üst kısımları Ortaçağ iskanı tarafından

tahribata uğradığından, bunların yalnızca temel seviyesindeki taşları günümüze değin
gelebiimiştir. Duvarların temel seviyesinde ise Erken Roma, Geç Hellenistik Döneme
tarihlenen keramik kalıntıların ortaya çıkmış olması, bu caddenin ve çevresindeki yapı
kalıntılarının tarihlenmelerine yardımcı olması açısından çok önemlidir.

/II. NEKROPOL (Resim: 3)
1998 yılı nekropol çalışmalarına, 1997 yılında yapılan açmanın güney sınırında

5.00 x 10.00 m. boyutlarında yeni bir açmayla devam edildi. Açma, daha sonraki tarih
lerde kesitte çıkan mezarlardan dolayı, kuzey ve doğu yönünde 1.00 m. genişletilmiş
tir. 7.00 m. derinliğe kadar inilen açmada, üst üste gelen ve değişik dönemlere tarihle
nen toplam 19 adet mezar ortaya çıkmıştır. Mezarların 9 tanesi kiremit kapaklarla örtü
lü olmalarına karşın, 9 tanesinde iskelet doğrudan toprağa yatırılmış basit gömü biçi
minde yapılmıştır. 18 numara ile katlanan mezar ise, düzgün kesme taşlarla yapılmış

girişi olan oda mezar biçimindedir.
Gömü tabakasında kullanılan kiremit mezar kapakları, 0.40 x 0.70 ile 0.40 x 0.85

m.ler arasında değişen ölçülerdedir. Kapakların bazıları üzerinde parmakla yapılmış da
iresel motifler yer aldığı gibi, bazılarının üzerinde, paralelolarak uzanan şerit biçimlimo
tifler bulunmaktadır. Büyük bir grup ise, motifsiz kapaklardan oluşmuştur.

2 NUMARALı MEZAR (Resim: 4)
Ölçüleri: 1.70 x 0.70 m., derinliği: 2.65 m.
Yönü: doğu-batı.

Mezarın üstü karşılıklı ikişerden dört kiremitle kapatılmıştır. Kapaklar kırık durum
dadır. Kiremit kapakların kaymasının önlenmesi amacıyla mezarınçevresine irili ufaklı

taşlar yerleştirilerek sağlamlaştırılmıştır.

Buluntular: 1 adet bronz sikke, çok korozyonlu olduğundan okunamamıştır.

3 NUMARALı MEZAR
Ölçüleri 1.00 x 0.60 m., derinliği: 2.98 m.
Yönü: kuzey-güney.
Doğrudan toprağa yerleştirilmiş basit gömü biçimindedir. iskelet üzerinde kapak

yoktur. Başı kuzeyde olan iskelet, ayaklarını karnına çekmiş şekilde (Hacker) yatırılmış

tır.

Buluntular: 1 adet bilezik: Tunç şeritten yapılmış oval biçimlidir. Uçlar açık olup
yassılaştırılmıştır. Yassı uçların üzerine kabartma olarak birer haç motifi işlenmiştir. Bi
lezik, bu mezarın Erken Hiristyanlık Dönemine tarihlendiğini göstermektedir.

4 NUMARALı MEZAR
Ölçüleri: 1.70 x 0.60 m., derinliği: 3.15 m., yönü: kuzey-güney.
Mezarın üzeri karşılıklı olarak ikişer kiremit kapakla örtülmüştür. Kapaklar üzerin

de parmakla çekilmiş dairesel bezeme vardır. Kiremit kapaklarının kaymasını önlemek
amacıyla mezarın çevresine irili ufaklı taşlar yerleştirilmiştir. Çift gömülü olup iskeletler
yan yana sarılarak yatırılmış durumdadır.

Buluntular: Korozyondan dolayı okunamayan 4 adet bronz sikke ile solda yer
alan iskeletin boynunda siyah cam boncuklardan oluşmuş 1 adet kolyeden ibarettir.
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5 NUMARALı MEZAR
Ölçüleri: 1.60 x 0.30 m., derinliği: 3.10 m. Yönü: doğu - batı.

Doğrudan toprağa yerleştirilmiş iskelet üzerinde kapak yoktur. iskeletin başı ba
tı tarafındadır. Mezarda buluntu ele geçirilmemiştir.

dan

6 NUMARALı MEZAR
Ölçüleri: 1.40 x 0.30 m., derinliği: 3.16m., yönü: kuzey - güney.
Doğrudan toprağa yerleştirilmiş, başı güney tarafındadır. Kapağı olmayan mezar

buluntu ele geçirilmemiştır.

7 NUMARALı MEZAR
Ölçüleri: 1.70 x 0.70 m., derinliği: 2.92 m., yönü: kuzey - güney.
Mezar, karşılıklı olarak yerleştirilmiş ikişer kiremit kapakla örtülmüştür. Kapaklar

üzerinde dairesel bezeme vardır. Kıremit kapaklarının kaymasını önlemek amacıyla di
ğer mezarlarda olduğu gibi, çevresine irili ufaklı taşlar yerleştirilmiştir. Iskelet kiremit ka
paklardan oluşan bir yatağın üzerine yatırılmıştır. fskeletin başı kuzeydedir.

Buluntular: M.S. 3. yüzyılın başlarına tarihlenen 2 adet bronz sikke ile 1 adet mis
ketten ibarettir.

8 NUMARALı MEZAR
Ölçüleri: 1.50 x 0.40 m., derinliği: 3.40 m., yönü: kuzey - güney.
iskelet, doğrudan toprağa yerleştirilmiş, üzerinde kapak yoktur. Başı güney taraf

ta olan iskeletin sol kolu kalça kemiğinin üzerine yerleştirilmiştır. Mezardan buluntu ele
geçirilmemiştir.

9 NUMARALı MEZAR
Ölçüleri: 1.00 x 0.20 m., derinliği: 3.30 m., yönü: kuzey - güney.
Doğrudan toprağa yerleştirilmiş iskelet üzerinde kapak yoktur. iskeletin sol kolu

kalça kemiğinin üzerindedir. Başı kuzeydedir. Mezardan buluntu ele geçirilmemiştir.

10 NUMARALı MEZAR
Ölçüleri: 0.80 x 0.40 m., derinliği: 3.00 m., yönü: kuzey - güney.
Mezar üzerindeki kiremitler kırık durumdadır. Buluntu ele geçirilmemiştir.

11 NUMARALı MEZAR
Ölçüleri: 2.00 x 0.60 m., derinliği: 3.80 m., yönü: kuzey - güney.
Mezar üzerindeki kiremitler karşılıklı üçer sıra halindedir. iskeletin başı güney ta

raftadır. Buluntu ele geçirilmemiştir.

12 NUMARALı MEZAR
Ölçüleri: 1.20 x 1.20 m., derinliği: 4.08 m., yönü: kuzey.
Mezar kesif bir yangın tabakası içinde yer almaktadır. Üzerinde kapak bulunma

yan mezarın içindeki iskefet, parçalar biçiminde geniş alana dağılmış durumda bulun
du. Yangın tabakasından elde edilen buluntular toplu halde mezarın kuzey tarafında yer
almıştır. Buluntular mezarın t.yuzyıla tarihlendiğini göstermektedir.

Buluntular: Mezardan elde edilen buluntular değişik malzeme grubundan oluş

muştur. Bunlar arasında 2 adet bronz sikke, 2 adet pişmiş toprak armut biçimli bodur
unguentarium, 3 adet kırık durumda cam şişe, 1 adet bronz iğne, 1 adet bronz ayna, 1
adet pişmiş toprak kap yer almaktadır.
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13 NUMARALı MEZAR
Ölçüleri: 1.80 x 0.70 m., derinliği: 3.76 m., yönü: kuzey - güney.
Mezar karşılıklı halka bezemeli kiremit kapaklarla örtülmüştür. Kapaklar kırık du

rumdadır.

iskeletin başı kuzeydedir. iskeletin güneyinde bir çocuk iskeletine benzer kemik
ve kafatası parçalarına rastlandı.

Buluntular: 2 adet bronz sikke, 2 adet boncuk.

14 NUMARALı MEZAR
Ölçüleri: 1.70 x 0.70 m., derinliği: 4.25 m., yönü: kuzey - güney.
Mezar üst üste konmuş, halka bezemeli kiremit kapaklarla kapatılmıştır. iskeletin

başı güneydedir. Sağ kol kalça kemiğinin üzerindedir.
Buluntular: 1 adet bronz sikke.

15 NUMARALı MEZAR
Ölçüleri: 1.00 x 0.50 m., derinliği: 4.55 m., yönü: doğu - batı.

iskelet doğrudan toprağa yerleştirilmiş olup üzerinde kapak yoktur. Buluntu ele
geçirilmemiştir.

16 NUMARALı MEZAR
Ölçüleri: 0.50 x 0.30 m., derinliği: 4.42 rn., yönü: kuzey - güney
Toprağa basit olarak yerleştirilmiş olan iskelet dağınık olarak bulunmuştur. Üze

rinde kapak yoktur. Başı kuzeydedir.
Buluntular
1. Kapak: Yük.ô.B cm., ağız çapı: 15.5 cm. pişmiş topraktan yapılmıştır, kırmızı

ince hamurludur. Içinin tümü ile dışının bir bölümü üzerinde kırmızı renk astar boya var
dır. Erken Roma çağına tarihlenmektedir (Resim: 5).

2. Tek Kulplu Maşrapa: Yük.B crn., ağız çapı: 7.1 cm., dip çapı: 3.8 cm.dir. Kah
verengi hamurlu, hamur renginde ince astartıdır, Tek kulplu olup dışa dönük ağızlıdır

M.S. 2. yüzyılın başlarına tarihlenmektedir (Resim: 6).

17 NUMARALı MEZAR
Ölçüleri: 1.00 x 0.45 m., derinliği: 4.60 rn., yönü: kuzey - güney.
Mezarın üzeri kiremit kapaklarla kapatılrruştır. Bir kapakta halkalı bezeme vardır.

Başı güneyde olan iskelet bir çocuğa aittir. Iskeletin kolları kalça kemiğinin üzerine yer
leştirilmiştir. Buluntu ele geçirilmemiştir.

18 NUMARALı MEZAR
Ölçüleri: 1.30 x 0.45 m., derinliği: 5.20 m., yönü: kuzey - güney.
Mezar iyi işçilik gösteren taş duvarlarla çevrilmiş dikdörtgen biçimli bir yapıya sa

hiptir. Ust kısmı tamamen tahribata uğramış olan mezarın içinde, topraSla sırtüstü yatı
rılmış bir iskelet yer almıştır. Içinde herhangi bir buluntunun çıkarılmadıgı mezar, açma
nın doğu kesiminde yer almaktadır.

19 NUMARALı MEZAR
Ölçüleri: 1.50 x 0.50 m., derinliği: 5.00 m., yönü: doğu - batı.

Başı doğu tarafta olan iskelet doğrudan toprağa yatırılmış olup üzerinde kapak
yoktur. Iskeletin sağ kolunun yanında çocuk iskeletine benzer dağınık kemiklere rast
landı.
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Buluntular: Biri sağlam diğeri kırık olmak üzere 2 adet bronz bilezik, 2 adet
pişmiş toprak kap.

iskeletin boynunda 65 adet mavi ve beyaz renk cam boncuktan oluşan 1 adet
kolye ele geçirilmiştir (Resim: 7).

20 NUMARALı MEZAR
Ölçüleri: 1.00 x 0.60 m., derinliği: 4.78 m., yönü: kuzey - güney.
Halka bezemeli kiremit kapaklarla örtülü mezarda kadın ve erkekten oluşan çift

iskelet bulundu. Iskeletlerin başları kuzey yönündedir. Kadın iskeletinin kolları kalça ke
miği üzerine yerleştirilmiş durumdadır.

Buluntular: Uzunlukları 8.1 ile 11 cm. arasında değişen boyutlarda, uçlarında to
puzu olan 8 adet kemik saç iğnesi ile 18 parçadan oluşan ağaçtan yapılmış ahşap bi
lezik ve 2 adet sikkedir. Sikke ve buluntular bu mezarın Geç Hellenistik-Erken Roma
tabakasına ait olduğunu göstermektedir.

Çöplük Ka/mtısı

Açmada 4.35 m.den itibaren yamacın eğimi doğrultusunda üst üste gelecek şe

kilde açmanın tabanı boyunca uzanan iki ayrı çöplük kalıntısı ortaya çıktı. t.çöplük için
den karışık olarak M.O.3. ve 1. yüzyıllar arasına tarihlenen çok miktarda pişmiş toprak
eser ele geçirilmiştir.

Bunlar arasında yer alan en önemli buluntu doğum anını betimleyen pişmiş top
rak figürindir (Resim: 8). Yüksekliği 5.2 cm. olan figürin, bir tabure üzerine oturur du
rumda, dizlerden bükülmüş aşağı doğru uzanan bacakları arasında yeni doğmuş bebek
yer almaktadır. Ağız hafif açık gülümser vaziyette bebeğine bakmaktadır. Yüzünde, do
ğum sırasında çektiği acı ve sonrasında doğurmuş olmanın mutluluk ifadesi hakimdir.
Vücudunun sırt kısmında, başının üzerinden aşağıya doğru yere değin uzanan, kenar
ları süslü bir örtü yer almaktadır. Göğüsler şişkin ve sarkık göbek şişkin olarak göste
rilmiştir.

Bunun dışında bu tabakadan, Kerç vazolarına ait kırık parçalar, tüme yakın siyah
firnisli kantharos (Resim: 9), bir adet /ekytos ile Hellenistik çağa tarihlenen birçok piş

miş toprak eser ele geçirilmiştir.

Birinci çöp tabakanın 0.40 m. alt düzeyinde aynı eğim ve doğrultuda ikinci çöp ta
bakası ortaya çıktı. Ana kayanın tüm yüzeyine yayılmış dururnda bulunan bu tabakanın

derinliği, yer yer 7.00 m.ye kadar ulaşmıştır. Çoğunlukla M.O.6. ve 4. yüzyıllar arasında

ki zaman dilimine tarihlenen değişik buluntuları içeren tabaka, özellikle pişmiş toprak
eserler bakımından hayli zengindir. Tabakada, kırmızı figür tekniği ile yapılmış krater par
çaları (Resim: 10 ) ile çok sayıda tüm ve tüme yakın kandil (11), oturan pişmiş toprak fi
gürinler, pişmiş toprak kalıplar, irili ufaklı figürin başları (Resim: 12), siyah ve kırmızı bo
yalı akroterler ile duvar kaplama levhaları (Resim: 13), askoslar (Resim: 14) ele geçiril
miştir. Ayrıca, buluntular arasında 20 adedi damgalı olmak üzere 341 adet tekstil ağırlı

ğı, kerykeion betimli pullar, 194 adet damgalı amphora kulpu (Resim: 15), değişik kap
lara ait keramik parçaları ile çeşitli eşyalar ele geçirilmiştir.

Kazı başlangıcında, nekropolde yapılan genel temizlik sırasında, sunak veya me
zar anıtı olarak tanımlanan eserin kuzeyinde, üç basamaklı kaide üzerinde yükselen
lahtin kuzeybatısındaki alanda, toprak erozyonu sonucunda bir mezara ait oldukları an
laşılan kiremit kapakların görülmesi üzerine, burada küçük çaplı bir kazının yapılması

na karar verildi. Mezarın büyük bir kısmı, şiddetli yağışlardan dolayı üstündeki toprak
akmış olduğundan, açıkta bulunuyordu. Kiremit kapakları kırık ve dağınık vaziyette olan
mezarda yer alan tek iskelet doğu-batı yönünde doğrudan toprağa yerleştirilmiştir. Ba
tı yönünde yer alan kafatası taş yastık üzerine yatırılmış olup kuzeye bakmaktadır. Me
zardan 2.yüzyılın sonlarına tarihlenen pişmiş toprak unguentarium ile ince halka biçim
li altından yapılmış bir çift küpe ele geçirilmiştir.
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Onetım ve Koruma Çelışmelerı

Bu yıl Enez'de yaptığımız çalışmalar arasında onarım ve korumaya önem veril
miştir. Nekropol alanında yer alan lahit kaidelerinden 1995 yılında ortaya çıkan ve Hel
lenistik çağa tarihlenen silmeli kaidenin yıkılan taşları temizlenerek restore edilmiş ve
koruma altına alınmıştır. Yine, Osmanlı Dönemine tarihlenen sandukalı lahitler ile me
zar taşları yosunlardan temizlenmiş, yerlerinden oynamış veya yıkılmış olanlar da aya
ğa kaldırılarak koruma altına alınmıştır. Bunların yanı sıra, kazı sırasında ortaya çıkan

taşınabilir durumda olan eserlerden kırık ve eksikleri bulunanlardan birçoğunun kon
servasyon ve restorasyonları yapıımıştır.

ÖZET
Kuzey Ege sahilinde Meriç (Hebros) Nehri'nin denize döküldüğü yerde oldukça

iyi korunmuş iki limanlı Ainos (Enez), aynı zamanda Balkanları, Ege dünyası ile Anado
lu'ya bağlayan deniz kara ve nehir yolların kesiştikleri yerde kurulmuş önemli bir kül
tür ve ticaret merkeziydi.

Enez arkeoloji kazısı kapsamında 1998 yılında gerçekleştirdiğimiz kazı ve ona
rım çalışmalarındabölge arkeolojisi açısından çok önemli sonuçlar elde edilmiştir. Ka
ledeki mahzenlerin doğusunda yapılan kazılarda Osmanlı, Bizans kültür katları ortaya
çıkarılmıştır. Bu katlarda birçok küçük kalrntı ile birlikte Osmanlı ve Bizans çağlarına ta
rihlenen bir rnekana ait mimari kalıntılar saptanmıştır..

Meriç açması, Yakın çağa tarihlenen duvar ve keramik kalıntılarının yer aldığı üst
katların altında, antik caddenin düzeyinde, Erken Roma! Geç Heııenistik çağa tarihle
nen iki ayrı eve ait giriş ve koridorlar açığa çıkarılmıştır.

Taşaltı nekropolündeki çalışmalara5.00 x 10.00 m. boyutlarında bir açmayla de
vam edildi. Açmada, diğer yılların aksine, karışık bir gömü tabakasına rastlandı, 19 me
zarın yer aldığı bu gömü tabakasındakimezarlardan çeşitli dönemlere tarihlenen bulun
tular elegeçirildi. Ayrıca açmanın alt kesiminde, bir kısmı yerli kaya üzerinde yer alan
ve çeşitli dönemlere tarihlenen iki ayrı çöplük kalıntısı ortaya çıkmıştır. Çöplüklerden
çok zengin keramik parçaları, pişmiş toprak heykelcikler, değişik kap türleri, çok sayı

da Tasos kökenli amphora kulpları ile tekstil ağırlıkları gün ışığına çıkmıştır.

Bu yıl Has Yunus Bey Türbesi çevresindeki Osmanlı mezarlığında yer alan ve
yıkılmış durumda olan sandukalılahitler ile Taşaltı nekropolünde yer alan ve Erken Hel
lenistik çağa tarihlenen mezar kaidesinin onarımı gerçekleştirilmiştir.
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ESKi VAN HÜSREV PAŞA KÜLLivESi KAZISI-1998

Abdüsselam ULUÇAM*
Ersin KAVAKLI

Van Müze Müdürlüğü denetiminde ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Gölü Çevresi
Tarihi Eserleri ve Kültür Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr.Ab
düsselarn Uluçam'ın bilimsel sorumluluğunda 06.07.1998 günü başlayan Hüsrev Paşa

Külliyesi Kazı ve Restorasyon Projeş'i'nin.1998 yılı çalışması 17.08.1998 tarihinde sona
errniştir", Kazı qiderleri Van Valiliği (Ozel ldare Müdürlüğü), Türk Tarih Kurumu Başkan

lığı, Yüzüncü Yıl Universitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu Başkanlığı ve Van Gölü Çevre
si Tarihi Eserleri ve Kültür Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'nce
karşılanmıştır. Katkılarından dolayı bu makam ve kurumlarımıza teşekkür ederiz.

Çalışmalar; 1- Kazı Çalışmaları, 2- Çevre Düzenlemesi, 3- Kazı Alanından Çıkan

Malzemelerin Tasnifi, 4- Rölöve Çalışmaları, 5-Konservasyon Çalışmaları olmak üzere
beş aşamada gerçekleştirilmiştir.

1- Kazı Çalışmalan (Hk-98)
HK-97 kazı döneminde kazısı tamamlanan alanların son durumlarını tespit etmek

amacıyla dia ve negatif filmleri çekilerek genel bir temizliği yapılmıştır.

1. Külliyenin Batısındaki Yolun Kazısı

HK-97 döneminde A1, B2, C1, Z1 ve Y1 karelerinde yapılan kazılar sonucunda
kentin külliye ile bağlantısı olan ana caddesi ortaya çıkarılmıştı. Bu dönem, All ve ZII
karelerinde yapılan sondaj sonunda 30 cm.lik katmanda zemin bulunmuş, HK-97 dö
nemindeki yol ile bağlantısı tespit edilmiştir (Resim: 2).

2. Su Tahliye Şebekesinin Kazısı

HK-97 kazı döneminde C3 ve C4 karelerinde bir bölümü açılan su şebekesinin

kazısına devam edilmiş, 30, 30, 20 cm. lik kotiarda yapılan açmalar sonunda 03 ve 04
karelerinde 4.80x4.00 cm. ölçülerinde 6 bölmeli bir yapı ortaya çıkmıştır (Resim: 3,4).
Dikdörtgen planlı bu mekanların bir bölümünde üzerinde sal taşlarıyla örtülmüş kapak
Iara rastlanmıştır. Diğer bölmelerdeki sondajlarda, zeminde su çıktığından sonuç elde
edilememiştir.

3. imaretin Kazısı

Kaynaklarda hamam olarak geçen yapıdaki kazıya, E4 ve F4 karelerinde başlan

mış, yapılan sondajlarla binanın duvarı ortaya çıkarılmıştır. E4 ve 04 karelerinde 30, 30,

Prol.Dr.Abdüsseıam ULUÇAM, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğ
retim Üyesi, VanrrÜRKiYE
Ersin KAVAKLI, Müze Müdürü, VanrrÜRKjYE
Kazı çalışmalarınaYüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloj! ve Sanat Tarihi Bölümü öğretim elemanlarındanYrd. Doç. Dr. Ali
Boran, (Saha sorumlusu) Arş.GÖr.MehmetKulaz, Arş.Gör.Bünyamin Kara, Arş.Gör.Nuray Mercan ve 14 öğrenci Ile
Van Müzesi'nden Haneli Biber; konservasyon çalışmalarına ise Van M.Y.O. Restorasyon Bölümü öğretim elemanla
rından UZ.Mim. Şahabettin Öztürk, bölüm elemanlarından Uzman Burhanettin Güneş, Arş.Gör.B. Nuri Kulavuz,
Arş.Gör.Gülsen Baş ile 6 öğrenci katılmıştır. Özveri ile çalışan kazı ekibine teşekkürü borç biliriz.
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30, 30, 30, 30, 20 cm.lik yedi açma sonucunda 4.93x4.66 m. kare bir bölme ile
1.06x1.06 m. ölçülerinde iki payeye rastlanmıştır. Dört ve beşinci katmanlarda tahrip ol
muş kemikler, küçük seramik parçaları ile çürük ahşaplar ortaya çıkarılmıştır.

E4 ve F4 karelerinde kare bir mekan oluşturan oda içinde dağılmış halde 64 cm.
çapında ve 42 cm. yüksekliğinde pithos şeklindeki erzak küpü ile oksitlenmiş iki bakır
Osmanlı sikkesi ile değişik formlu, sırlı iki kap bulunmuştur. Ancak bunların hepsi soda
Iı su içinde kaldığından erimiş halde dışarıya çıkarılmış, ancak resimleri çekilebilmiştir.

Yapılan sondajlar sonucunda, imaretin köşe odaların hepsinde erzak küplerinin yer al
dığı anlaşılmıştır. 1.80 m. kotundan itibaren alanda su çıktığından zemine inilememiş,

enkaz temizliğinin ancak suyun tahliyesinden sonra mümkün olabileceği görülmüştür.

E4 karesinin doğu duvarında ES karesine doğru bir duvar parçası daha çıkmıştır.

D3 ve E3 karelerindeki çalışmalar ise 30, 30, 30, 20 cm.lik dört katman halinde
gerçekleştirilmiştir. ES karesinde üst örtüye ait yıkılmış taş ve tuğla blokları ile moloz
taşlar kaldırılmıştır (Resim: S). Dördüncü katmanda su çıkması neticesinde daha alt kat
mana inme imkanı olmamıştır.

D3, D4, E3, E4 karelerindeki kazılarda çeşitli renklerde etütlük seramik, erzak
küp kalıntıları (Resim: 6), metal, ahşap taş ve tuğla parçaları çıkarılmıştır.

D2 ve E2 karelerinde yapılan sondajlarda ise yapının batı duvarının bir bölümü
bulunmuştur.

Yapılan kazı ve sondaj çalışmaları sonucunda hamam olarak bilinen bu yapının

ortadaki kubbeli mekanını (7.06x9.06 m.); dört köşesinde kare planlı kubbeli birer oda
sı (4.66x4.93 m.) ile aralarında tonozla örtülü hol şeklinde (S.73x6.73 m.) dört mekan
dan oluşan ve vakfiyesinde de belirtilen imaret olduğu anlaşılmıştır (Çizim: 1). Yapı kes
me taş kaplamalı dolgu duvar tekniğiyle inşa edilmiş, kemerlerie örtü sisteminde tuğla

kullanılmıştır. Kapı söveleri ile duvar köşeleri kumtaşı ile yapılmış, ancak alana sızan su
lar yüzünden bu mimari elemanlar eriyerek pelte haline gelmiştir. Kazı sonucu elde edi
len verilere göre, çizilen restitüsyon planına göre, köşeleri tam dik olmayan
20.S0x23.00 m. ölçülerinde dikdörtgen planlı bir yapı olduğu anlaşılmıştır (Çizim: 2 ).

2- Çevre Düzenlemesi
HK-96, HK-97 ve HK-98 dönemlerinde kazısı tamamlanan alanların ±(O) kotuna

göre tesviyesi yapıldıktan sonra ince temiZliği gerçekleştirilmiş, alanların dia ve nega
tif filmleri çekilmiştir.

3- Kazı A/anmdan Çıkan Malzeme/erin Tasnifi
Kazı esnasında çıkan mimari parçaların (taş-tuğla) çıktıkları yerlere göre tasnifle

ri yapılarak restorasyonda kullanılmak üzere caminin içine; camiye ait küçük çini parça
ları ile diğer seramik parçaları, ahşap ve metal ile imaretten çıkan kırık haldeki erzak kü
pü ise restorasyon ve desen çalışmalarında yararlanmak üzere laboratuvara alınmıştır.

4- Konservasyon Çalışma/an

1. imaretin Konservasyonu
Günümüzde bir bölümü ayakta olan imaretin kuzeydeki holünün (Resim: 7) ku

zey duvarı ile, kubbe ve tonozları taşıyan S payesi kemer başlangıcına kadar yıkılma

tehlikesine karşı konserve edilmiştir. Imaretin zeminine kadar etrafı açılan payeler, su
içinde kalan ve çürüyen taşları beton harcı ile takviye edilerek; üst kısımları orijinal ör
nekleri göz önünde tutularak kırma taşla örülmek suretiyle koruma altına alınmıştır (Re
sim: 8,9 ).

2. Su Şebekesinin Konservasyonu
C2, C3, D2, D3 karelerindeki kazısı tamamlanan su şebekesinin duvarları 40

cm. yüksekliğe kadar, aslına göre düzgün olmayan kesme taşlarla konservasyonu ya
pılmıştır.
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Kazıda ortaya çıkan bulumular

1. Erzak Küpü
Bulunduğu yer : imaret, E4 karesi
Ağız çapı : 40 cm. dış bükey ağızlı

Dip : 20 cm. düz dipli
Yüksekliği : 100 cm (?)
Tekniği : Plaka tekniği

Hamur : Kırmızı gözenekli
Sır : Sırsız

Boyunla dip arasında gövde kısmının büyük bölümü yoktur. Yükseklik tahmini
değerlerle verilmiştir. Küp ağızdan başlayıp boyunda biten dört basit kulpa sahiptir.
Onarılacaktır (Çizim: 3).

2. Seramik Tabak
Bulunduğu yer: imaret, E4 karesi
Ağız çapı : 22 cm.
Dip : Ayaklı dip 5.5 cm.
Yüksekliği : 4 cm.
Tekniği : Slip
Hamur : Beyaz gözeneksiz (Astarsız)

Sır : Sıraltı tekniği

Tabağın merkezindeaçık yeşil opak zemin üzerinde koyu mavi, pembe, yeşil

renklerden oluşan bitkisel bir bezerneye yer verilmiştir. Simetrik şekilde düzenlenen
süsleme stilize edilmiş gül motifidir. Bunun etrafı ortası mavi benek, kenarları yeşil be
neklerden oluşan tomurcuk motifi yer almaktadır. Bu motif belirli aralıklarla üç kez tek
rarlanmıştır.Bu süsleme kızıl kahverengi düz bir çizgi ile çerçeve içerisine alınmıştır.Ta
bağın kenar bordürü kobalt mavisi zemin üzerine kızıl kahverengi çizgilerden oluşan

baklava dilimlerinden meydana gelmiştir. Bunların içinde açık yeşil zemin üzerinde or
tası pembe benekli, alta ve üste yeşil yaprak ve dört tane yine yeşil benekten oluşan

süslemeye yer verilmiştir (Çizim: 4).

3. Çukur Kase (Çanak)
Bulunduğu yer: imaret, E4 karesi
Ağız çapı : 22 cm. (iç bükey ağızlı)

Dip çapı : 8 cm. (düz dipli)
Yüksekliği

Tekniği : Çark yapımı

Hamur : Kırmızı hamurlu, gözenekli
Sır : Sırlı

Çukur kase içten ve dıştan parlaklığını kaybetmiş ve yer yer dökülmüş mavi sır
la sırlanmıştır. Ağız kısmından küçük bir parça dışında tamam durumdadır.

4. Çukur Kase (Çanak)
Bulunduğu yer: A5 karesi (Medrese hücresi)
Ağız çapı : 21.5 (?) (Basit düz ağızlı)

Dip : Ayaklı dip 7.5 cm.
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Yüksekliği : 10.5 cm.
Tekniği : Çark yapımı

Hamur : Devetüyü renkli, gözenekli
Sır : Sırlı (Beyaz astar sıraltı tekniğiyle süsleme)

Kase, merkezinde on adet yürek biçimli yapraktan oluşan süslemeye yer veril
miştir. Renk olarak turkuvaz ve kobalt mavisi dönüşümlü olarak kullanılmıştır. Bunun
etrafı siyahtan yeşile dönüşen iki çizgi ile çerçevelenmiştir. Bu çizgiler ile kenar bordü
rü arasında beyaz zemin üzerinde turkuvaz mavinin renklendirdiği stilize edilmiş ve bi
raz da geometriğe kayan bitkisel bezeme altı kez tekrarlanmıştır. Aralarda yine dört
yapraklı bitkisel süsleme ile boşluklar doldurulmuştur. Tabağın ağız bordürü beyaz ze
min üzerinde siyah çizgili ve içleri kobalt mavisi ile renklendirmiş Meander bir kuşak yer
almaktadır.

Tabağın dışı yarım astarlı zemin üzerine stilize edilmiş bitkisel motiflerle bezen
miştir. Yalnız dip ve karın kısımdan parçaları mevcut olup birleştirilmiştir (Çizim: 5).

HK-98 kazı çalışmaları planlanan hedefler doğrultusunda başarı ile sonuçlandı

rıimış (Resim: 10), ancak maddi desteğin yetersizliği sebebiyle restorasyon çalışmala
rı gerçekleştirilememiştir.
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Çizim 1: Hüsrev Paşa Külliyesi 1998 çalışma
dönemi rölöve planı

Çizim 2: Hüsrev Paşa Imareti restitüsyon planı
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Resim 1: Hüsrev Paşa imareti, kazı başlangıcı

Resim 2: Külliyenin batısındaki ana cadde, kazı sonrası
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Resim 3: Medrese-imaret arasındaki

alanın kazısı

Resim 4: Tuvaletler
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Resim 5: imaret odaları, kazı sonrası



Resim 7: Imaretin kuzey holü

Resim 6: Imaretin köşe odalarında
erzak küpleri
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Resim 8: imarette konservasyon ça
lışması



Resim 9: imarette konservasyon çalışması

Resim10: Kazı sonrası medrese ve imaret alanının görünüşü
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KUBAD-ABAD KAZISI1998 YILI ÇALIŞMALARI

Rüçhan ARIK*

Kubad-Abad Sarayı 1998 yııı kazı ve onarım çalışmaları 17 Ağustos-9 Eylül 1998
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. .

Bu yılki çalışmalara heyet üyesi olarak ProfDr. Bozkurt Ersoy, Prof.Dr. Ali Os
man Uysal, Yard.Doç.Dr. Rüstem Bozer, Araş.Gör. Muharrem Çeken, Kültür Bakanlığı

Temsilcisi olarak Efes Müzesi'nden Mehmet Sevim ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülte
si'nden bir grup sanat tarihi öğrencisi katıımıştır.

Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin maddi katkılarıyla yürütülen çalışmaların bu yılki bölü
münde Küçük Saray'ın doğusundakalan XXXIII-LL, XXXIV-LL, XXXIV-KK plankareleri
ile kuzeybatısını sınırlayan ihata duvarı yanındaki xxxııı-CC, xxxıv-cc plankarelerin
de kazı çalışmaları yapılmış; bunun yanı sıra yayına esas teşkil amacı ile yapının içinde
ve çevresinde temizlik çalışmaları gerçekleştiriimiş (Resim: 1); restitüsyon amacıyla öl
çüler alınmış ve çizimler yapılmıştır. Ayrıca mimarı bulguların saptanmasının yanı sıra

geçen yıllardan çıkan etütlük eserler tekrar gözden geçirilerek ayrıntılı biçimde incelen
miş ve fotoğraflanmıştır.

Küçük Saray'ın doğusunda kalan ana eyvanın kuzeyinde ve güneyinde birer
pencere bulunduğu mimari durumundan anlaşılmasına karşı, doğu cephe ortasındaki

açıklığın pencere ya da kapı olması konusundaki tereddütü aydınlatmak amacıyla bu
açıklık temizlenmiş ve açıklık tabanının eyvan tabanı ile aynı düzlemde olduğu ortaya
çıkarılmıştır. Bu durum burada bir kapı açıklığı bulunduğunu göstermiş (Resim: 1) an
cak bu kapının nereye asıldığı anlaşılamamıştır. Bu seneki kazılarımızda bu sorunu çö

zümlemek amacıyla dogu cephenin dışında yer alan ve XXXIII-LL, XXXIV-KK, XXXIV
LL plankarelerindeki dolgu toprak temizlenmiş (Resim: 2, 3); XXXV-LL plankaresi ise
bu plankaresi içerisinde yer alan duvarın statik açıdan tehlike yaratması nedeniyle ge
rekli emniyet ve sağlamlaştırma tedbirleri alınıncaya kadar dokunulmaması gerektiğin

den kazılmamıştır.

Sözü geçen plankarelerdeki yaklaşık 1.80 m. kalınlığındaki toprakla karışık qö
çük tabakasının kaldırılmasıyla bu cephede temel seviyesine iniimiş, ancak doğu cep
hesinin toprak altında kalan bu bölümünde de diğer cephelerde olduğu gibi düzgün
kesme taş kaplamanın sökülerek alındığı, cephe üzerindeki izlerden anlaşılmıştır.

Stratigrafisinden (Resim: 4) harçla karışık çini mozaik, yıldız ve haç kolu formlu
çiniler altta kalmak üzere, üst bölümünün kiremit harç ve tuğladan oluşan bir tabaka ve
onun üzerinde de humuslu toprak olarak tabakalaştığı anlaşılmıştır.

Yukarıda belirtildiği gibi tespit edilen kapı açıklığının dış cephesinin duvar yüze
yinde herhangi bir merdiven basamağı izine rastlanmaması bu kapının bir mekana açı

labileceği ve bu nedenle de ancak dışa açılan ve belki de ahşap destekli, yine ahşap

bir seyirlik balkan olabileceğini akla getirmektedir. Bu konudaki restitüsyon çalışmaları

mız devam etmektedir.

Prof.Dr. Rüçhan ARıK, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih·Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, 06100
Sıhhiye-AnkarafTÜRKjVE
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Küçük Saray'ın kuzeybatısını sınırlayan ihata duvarının dışında oluşturulmuş me
kanların fonksiyonlarını tespit edebilmek için XXXııı-CC ve xxxıv-cc açmalarında ka
zı çalışmaları yapılmıştır. Geçen yıllarda kazılan ancak yarım kalan bu mekanların biri
ne bitişik, ve üstü kapatılarak koruma altına alınmış bulunan yarım daire şeklindeki piş

miş topraktan inşa edilmiş mekanın da kazısı tamamlanmıştır. Bu mekanın temel sevi
yesine iniimiş; bu seviyede duvar üzerinde, cüruf görünümünde yanık halde maddeler
tespit edilmiştir. Daha sonra bu mekanın üzeri tekrar saclarla kapatılarak koruma altına

alınmıştır.

Kazı boyunca açmalardançıkan buluntuların temizliği yapılarak fotoğrafları çekil
miş; kazı sonrasında ise envanterlik buluntular ile etütlük eser listesi müzeye teslim
edilmiştir.
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ALANYA KALESi 1998 YILI ÇALIŞMALARI

M.Otuş ARtK*

1998 yılı Alanya Kalesi kazı ve onarım çalışmaları, 26 Ağustos- 10 Eylül 1998 ta
rihleri arasında başkanlığım altında çeşitli bilim adamı, uzman ve öğrencilerden oluşan

bir heyet tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu yılki çalışmalarda Kültür Bakanlığı temsilcisi
olarak Canan Dökmeci görev yapmıştır.

1985 yılındaki yüzey araştırması ve ölçüm çalışmalarını takiben 1986 yılında baş

layan arkeolojik kazılar sonucunda, lçkale'nin güneydoğu köşesinde yer alan Selçuklu
Sarayı'nın harabesi tamamen ortaya çıkarılmış; bu arada zamanla tahrip olmuşsa da,
çini, alçı, fresk gibi çeşitli malzemelerden oluşan hayli zengin dekoratif öğeler ele geçi
rilmiş; ayrıca plan ve kesit ölçeğinde binanın iç taksimatı da her yönüyle aydınlatılmış

tır. Kazı verilerine göre, I.Alaeddin Keykubad tarafından kentin 1221'deki fethinin he
men akabinde ve büyük bir ihtimalle de 1221-1223 yılları arasında inşa edildiğini dü
şundüqümüz bu saray, gerek planı ve iç taksimatı, gerekse buluntularıyla kuşkusuz

Selçuklu mimarisi ve süslemeciliği açısından yeni katkılar getirmiştir.

Saray ünitesindeki çalışmalar 1997 yılında tamamlanmış ve anılan tarihten itiba
ren "Alanya-Selçuklu Sarayı" kitabı için malzemenin topluca değerlendirilmesine baş

ıanmıştır. Bu bağlamda, 1999 yılında heyet üyelerinin bir bölümü, Alanya Atatürk Evi'nin
zemin katındaki kazı evinde muhafaza olunan envanterlik ve etütlük mahiyetteki çeşit

li buluntular üzerinde sistematik bir değerlendirmeye girişmiştir. 1986 yılından bu yana
ele geçirilen pek çok buluntu, envanter kayıtları yeniden kontrol edilip sınıflandırılmış;

çizimleri yapılıp fotoğrafiarı çekilerek belgelenmiştir. Bu çalışmalar sırasında, daha ön
ceki yıllarda Alanya Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen bir kısım envanterlik kazı bulun
tusu da yeniden ele alınmıştır.

Diğer taraftan, daha önceki yıllarda Alanya Kalesi'nin çeşitli bölümlerinden muh
telif harç ve sıva örnekleri toplanmış; bunların analizleri ve dokümantasyonu yapılmış

tı. Bu yıl, hem söz konusu çalışmayı ve hem de ortaya çıkan restitüsyon çizimlerini kont
rol ve desteklemek amacıyla saray kalıntısının çeşitli yerlerinden yeniden numune top
lanmıştır.

Aynı şekilde, kazılar sırasında ortaya çıkan etütlük mahiyetteki çini, seramik ve
alçılardan da numuneler alınmış olup, analiz için gerekli girişimler başlatılmıştır.

Bu yılki bir başka çalışma da, sarayın orijinal durumunu bilgisayar ortamında sa
nalolarak gösteren ve 1998 yılında hazırlanan animasyon filmini geliştirmek amacıyla

girişilen ikinci etap uygulamalar olmuştur. Bu bağlamda, sarayın kaplama malzemesini
tamamlayabilmek ve video kamera çekimlerini takviye etmek amacıyla mimari kalıntı

lar ve çini buluntular üzerinde dijital kamera çekimleri yapıımıştır.

. Diğer yandan, içkale'nin kuzeybatı köşesinde ve Bayrak Burcu denilen burç ile
lçkale'nin sur duvarının bitiştiği köşede, sura dıştan eklemlenen bölümde 1997 yılında

başlanan kazı çalışmalarınabu yıl da devam edilmiştir.

Prof.Dr.M. Oluş ARıK. Ankara Üniversitesi. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. Sanat Tarihi Bölümü. 06100 Sıhhiye
AnkararrÜRKiYE.
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Söz konusu kesimde, 1997 yılında kısmen ortaya çıkarılan yapı kalıntısının batı

sında ve ii No ile adlandırdığımız mekanın ortasındaki tonozu taşıyan tuğla ayak kalın

tısı biraz daha anlaşılır bir hale gelmişse de, mekanı bu kesimde sınırlandıran ve en
geç geçen yüzyılın iskaruru verecek olan muhdes duvar ve döşeme kalıntıları, kısıtlı ka
zı ödeneği nedeniyle bir bütün olarak ortaya çıkarılamamıştır. Bu itibarla, mimari kalın

tıların durumu rölöve ve fotoğraflarla tespit edilmiş ve kazı sahası geçici olarak koruma
altına alınıp kazıya son verilmiştir.

Anılan bölümde, çoğu Roma Devrine tarihlenebilecek amphora dipleri ve kulpla
rı gibi bol sayıda sırsız seramik parçaları ele geçirilmiş; ayrıca aynı tabakada Selçuklu
Devrine ait sayıca az çeşitli çini ve sırlı seramik parçalarına da tesadüf edilmiştir. Bu
luntular arasında çok bozuk durumda i adet bronz Roma sikkesi ile niteliği tam anlaşı

lamayan bir başka sikke parçası, çivi ve cam parçaları da bulunmaktadır. Buluntuların

tümü de etütlük mahiyettedir.
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1998 ANi KAZISI

Beyhan KARAMAGARALI*

1998 yılı çalışmaları, temizlik, kazı ve koruma (dondurma) çalışmaları olarak
planlanmış ve yürütülmüştür.

1- Temiz/ik Çalişma/an

Temizlik çalışmalarında, Ebul Menuçehr Camii, Küçük Hamam, i ve ii numaralı
konut ve yol gibi daha önce kazısı yapılan kazı alanları ile sur içindeki yapılar temizlen
miş ve bakımıarı yapılmıştır.

2- Kazı Çehşmelerı

Kars kapısını iç kaleye bağlayan ana yolun batısında, yol ile Gagik Kilisesi ara
sındaki alanda, günümüzde sadece dört adet sütunu görülebilen bir yapı kalıntısı 1997
yılı çalışmalarında ele alınmış, çevreye dağılmış olarak bulunan ve sütun başlığı parça
ları olduğu anlaşılan taşları, numaralanarak tespit edilmişti (Resim: 1).

1998 yılı çalışmalarında kazısına başlanan yapı yaklaşık 1.30 m. çapında, silindi
rik kaidelere oturan dört adet büyük sütunla taşınmaktadır (Şekil: 1; Resim: 1). Sütun
lar 1.80 m. aralıkla ve yaklaşık kare bir plan oluşturacak şekilde yerleştirilmiştir (Şekil:

1; Resim: 2). Sütunların üzerinde üç veya dört parçadan oluşan daire planlı başlıklar

yer almaktadır (Resim: 3). Sütun kaideleri arasında, doğu yönündeki hariç, dolgu duvar
tekniğiyle yapılmış yarım daire planlı eksedralar bulunmaktadır (Resim: 4). Yapının do
ğudaki ikisütununun arası ise, zemini yükseltilerek apsis şeklinde düzenlenmiştir (Re
sim: 4, 5). Sütun başlıkları ile eksedra ve apsis duvarları arasındaki dilatasyon izi, bu
bölümlerin yapıya sonradan eklendiğini göstermektedir.

Yapının batı eksedrasına güneyden bitişik ve güneye doğru devam eden bir du
var kalıntısı tespit edilmiştir. Benzer bir duvar kalıntısı yapının apsisine bitişiktir. Bu du
var kalıntısı kuzeye ve güneye doğru devam etmektedir. Bu duvarların ne tür mekanlar
oluşturduğu veya ne tür rnekanlara bağlı oldukları kazı tamamlanamadığı için anlaşıla

mamaktadır. Apsise bitişik güneye doğru devam eden duvar yaklaşık 3 m. güneyde ba
tıya doğru kırılarak kapanmaktadır. Bu duvarın altında kemik parçaları ele geçmiştir

(Resim: 3). Ele geçen kemik parçalarının düzensiz ve birkaç insana ait parçalar olduk
ları tespit edilmiştir. Bu duvarın temelinden çıkan kemik parçaları, duvarlardaki malze
me ve teknik özelliklerin diğerlerinden farklılığı, yapıya sonradan eklenmiş bölümler ol
duklarını göstermektedir.

Yapının örtüsüne ait herhangi bir veri tespit edilememiştir. Ancak sütunların küt
leselliği, kargir bir örtüye sahip olduğuna işaret etmektedir.

Ele geçen mimari veriler yapının işlevi konusunda bazı fikirler ileri sürülmesini
sağlamaktadır. Eksedralar ve apsisin yapıya sonradan eklendiğini gösteren izler, ikinci

Prof.Or. Beyhan KARAMAGARAlı, Hacettepe ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü,
06532 Beytepe/Ankara, TÜRKiYE
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kullanımına ve işlev değişikliğine işaret etmektedir. Yapının plan şeması ilk işlevinin Sa
sani Döneminde yaygınlaşan "ateşgede" (ataşqah) olma ihtimalini gündeme getirmek
tedir.

3- Koruma (Dondurma) Çalişma/an

1998 yılı koruma çalışmalarıAni'de iki yapı ile kazı alanlarında yürütülmüştür. Bu
yapılardan ilki Redeemer Kilisesi'dir. Kilisenin güney kısmında yaklaşık 1 metrekarelik
bir alanda çimento kullanılmadan yapılan bir harçla deneme yapılmıştır. Bu harcın eski
dokuyla uyumu 1999 yılı çalışmalarında kontrol edilecektir. ikinci yapı Ebul Hamrantz
Kilisesi'dir. Yapının doğu duvarının alt kısmında kaplama ve dolgu taşlarının döküldüğü

tespit edilmiş, yapıyı tutan kemer taşlarının da çatladığı görülerek bu kısma daha son
ra kaldırılması mümkün olan bir duvar örülerek vıkılması önlenmiştir. Kazısı yapılan

ateşgedede ise, sütun başlıkları yerlerine yerleştirilmiş, duvarlar derzlenerek kapatıl

mıştır.

EP/GRAPH/G EV/DENGE ON THE S/TE OFANİ

Jean-Pierre MAHE*

Written sources about the early period of Ani -i.e, from the origins up to the 10th
century, when it became the residence of the Bagratid Kings- are very scarce. The
place name bay itself sounds like a pre-Armenian ethnonym already known to Strabo1,
which would suggest at least an Ourartian fortress surrounded with various settle
ments. But our carliest historical date concerning the district of Ani is not prior to 321
AD, when King Trdat gave the province of Shirak (including Ani) to his relative Kamsar,
the patriarch of the Kamsarakan princely houses. In the 5th century Ani is mentioned
as a fortress which played an important role during the two Armenian revots against
the Sassanids, respectively in 451 and 484 AD., as we learn from the chronicles of
Elishe 3 and Lazar Parpetsis.

Then, curiously enough, we have no -or only spurious- written evidence up to the
end of the 8th centurys. Nevertheless we do know that the district was stili owned by
the Kamsarakans who, due to their defeat in the war against the Arabs in 775, had to
seli it to the Bagratunis about 783. The latter first used it, not as aresidence, but as a
stronghold for their treasures, as we understand from a toth centruy chronlclev.

The question is whether urban settlements already existed at the foot of the
fortress. We can ascertain that fact thanks to an inscription found in the monastery of
Makenis, in the province of Siunik, to the eftect that the local prince, Grigor Supan, had
given to the monks five shops in the city of Ani". The text was carved in 901, but it takes

Prot.Or. Jean-Pierre MAHE, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sorbonne, Paris/FRANSA.
Strabo, Geography Xi, 14, 1, about the Ainianoi (ct. N. Adontz, Armenia in the Period of Justinian, Usbon 1970, p.46.
Y. Karageozean, Cuneiform P/aee Names, Yerevan 1998, p.83 (in Armenian), quotes the name Ird-Aniu, "the river of
Ani" in an inscription of Argishti i (786-764 BC) near Marmashen (ct. F. W. König, Handbueh der ctıstaisctıerı

Insehriften, Graz 1955-1957, No 88).
2 Ct. Morse de khorene, Histoire de ı'Arttıenie (traduction A. et J.-P. Mahe) Paris 1993 II, 90, p.244.
3 Elishe, History of Vardan and the Armenian War, translated by R.W. Thornsorı. Cambridge Ma. 1982. III, p.199.
4 R.W. Thomson, The History of Lazar Parpetsi, Atlanta Ga. 1991, ch.67, p.175.
5 T.Kh. Hakobyan, History of Ani. Yerevan 1980 (in Armenian), vol. 1, p.31, quoles the Life of Saint Tatul preserved in

a Jerusalem manuscripl written in 1419. Although the facts take place at the end of the 6th century, the mention of
Ani is sure to be alater addition. However the anonymous author alsa refers to a History of the Kamsarakans which
is now no longer extant and may well have contained authentic intorrnations concerning the lords of Ani during this
period.

6 K.H. Maksoudian, translation of Yovhannes Oraskhanakerttsi, History of Armenia, Atlanta Ga., ch.37. p.152. et ch.41.
p.159

7 T.Kh. Hakobyan, opus eit. p.58.
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us back two generations earlier, since these shops most likely were an inheritance of
Grigor's mother, Queen Mariam, the daughter of Ashot i Bagratuni (t 890)8.

This piece of information should be connected with two very signiticant inscrip
tions found on towers 16 and 20 of the interior wall of the great northern enclosure of
Ani. The text reads: "This belongs to Ashot, the Prince of Princes". Previous
epigraphists had alteady noticed these words, but only on one of the two towerss.
However this duplication is very important because it proves that Ashot had not built
onlyone but two or more towers, likely included in a complete rampart. Now since
Ashot is called "prince of princes" he can be only Ashot i, who became "prince of
princes" in 862 and king in 8841°.Later Ashots are excluded because they never were
"princes of princes" but always "kings" of the Armenians.

Closer examination of the two towers revealed that theyare stili more ancient.
Originally they belonged to an enclosure distinguished with horseshoe towers topped
by parabolic stone shields resting immediately on the covered wayn. This plain obser
vation completely refutes theories accepted thus far, that the smail enclosure of Ani
(near the mosque) was built by Ashot iii (951-977), and the big enclosure consisting in
a double rampart was erected by his successor 5mbat ii (977-989). All that these kings
have done was to enlarge and to strenghten alteady existant walls which had been pre
viously built or restored by their ancestor Ashot i.

Therefore we cannot exclude that the urban development of Ani antedates the
coming of the Bagratids, so that the chronology of several undated monuments should
certainly be revisited. Eventually the big enclosure of the city was reinforced at least
five times according to epigraphic data:

1- By the Byzantine governor Aaron Magistros about 1050 AD as we read in an
inscription on the eastern wall of the cathedralts.

2- By Menuçehr, about 1072, as we learn from his Arabic inscription on the main
gate 13.

3- By Abraham, who built a tower in 1160, during the Sheddadid period, "under
the reign of Fadlun and the patriarchate of Ter Barseqh"!",

4- By quite a range of Armenian benefactors at the beginning of the 13th centu
ry, under Georgian rule, starting with Zakarlats the Amispasalar of Queen Thamar in
1208 (tower 49) and finishing with a certain Lady Shanush in 121916.

5- Finally one tower was built in 1320 by Sargis Tzllentst".
lt should be noted that although these inscriptions have been carved during the

Georgian period, none of them mentions the sovereign of Georgia. They simply name
the Zakarids, who had been given the district of Ani as an hereditary tief. We might
object that an undated text of the main gate (Iikely of the early 14th century) mentions
"the god-established padishah... and the reign of the Georgians"18. But it does not con
cern the building of the rampart, it only deals with fiscal issues.

8 c. Toumanolf, Les dynasties de /a Caucasie chretlenne, Rame 1990, p.253.
9 H. A. Orbeli, Corpus inscriptionum armenicarum (in Armenian), liber i (= CIArm ~, Yerevan 1966, p.6 (n013). about

tower 16. Most likely the similar inscription on tower 20 was, at the beginning of this century, not yet visible. It
appeared eventually due to the collapse of a part of the wall.

10 C. Toumanolf, opus clt., p.121; the first Bagratid Lord of Ani, Ashot Msaker (775-826) cannot possibly be meant
because he was only prince of Armenia and not "prince of princes".

11 Personnal observations of Nicolas Faucherre and Philippe Dangles in August 1998. A detailed report will be published
in the Comptes rendus de I'Academie des /nscriptions et Benes-Lettree (searıce du 25 juin 1999).

12 C/Arm I, p.38 (no 107).
13 K. Matevasyan. Ani, Echmiadzin 1997, p.206
14 C/Arm i. p.2 (no 4).
15 C/Arm i. p.6 (no 15), p.8 (no 23)
16 C/Arm i. p.3 (no 5), pA (no 8)
17 C/Arm i. p.3 (no 6)
18 C/Arm i. p.1 (no 1)
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All of the inscriptions on the towers have a funeral significance: they were erect
ed for the salvation of the soul of the donor or his relatives. Therefore, although an offi
cial style, with monumental crosses made of stone mosaic, is preserved, there are also
more personal elements. Thus in 1215, on tower 6, Mkhitarich carves a khachkar19.
Similarly, in 1218-1219. Lady Shanush, who successively built tower 46 for her
deceased husband Khacheres prince of Lori and tower 62 for their deceased daughter
Mamkhatun, carved on both towers the blazon of her family: two dragons with the head
of an ox in the middle.

Let me finally mention one last inscription which indirectly raises a crucial issue
as to the survival of the city but is by no means connected with the ramparts.

On the southern wall of the so-called Georgian church of Ani was carved a long
Georgian inscription of Catholicos Etipanes, dated 1218, with an Armenian visa by
archbishop Grigor and Vahram Amiray20. The wall collapsed about 1840 and the
stones of the inscriptions were found in 1910 by N.Marr who put them back together,
took a photograph and made a very good drawing. Since he had found 44 stones of a
total amount of 50, he could pratically reconstruct the entire text. After the first World
War, the stones disappeared and eventual studies were based only on Marr's photo
graph.

Accidentally while visiting the viiiage of Ani with Professor Karamağaralı, we
noticed in the wall of the house No. 120 three stones from the Georgian inscription and
one stone from an unknown Armenian inscription mentioning the Catholicos of Armenia
(maybe Petros in the early eleven century). In addition, in the house No. 129, we also
found two other stones from the Georgian text. All of these stones had been already
discovered by Marr in 1910 and they can be c1early identified on his drawinq?". Thus,
unfortunately, they cannot help us to complete the lacunae of the first transcription.

The purpose of the Georgian inscription was to reduce church taxes and refrain
illegal practices of the Georgian priests of Ani. It was all the more necessary that one
year earlier, in 1217. Archibishop Grigor had made similar tax reductions for the believ
ers of the Armenian church, as we read in an inscription of the church of the Apostles22.

Now there hardly exists such thing as "tax reduction". Rulers normally use this
phrase when they have raised the taxes so much that they realise it will be simply more
expensive to collect the total amount by force than to make some concessions. Thus
we read of so-called tax reductions in the inscriptions carved during the periods of eco
nomic decay, when the authorities are unable either to Iimit public expenses or to
refrain from their own greed. That happened in Ani at least three times:

1- In the middle 11 th century, when the Byzantine repaired the ramparts, built an
aquaduct and kept numerous soldiers in the city.

2- At the beginning of the 13th century under Georgian rule, seemingiy after
defence expenses to buiId bigger and bigger towers and ramparts had become an
obsession.

3- Later on, under Mongol rule, because the main purpose of fiscality then was
only to loot submitted populations and to increase the incomes of the Ilkhan.

Thus the city of Ani did not die because of the collapse of its ramparts, but
because its inhabitants deserted it in order to escape the greed of tax collectors.

i warmly thank Professor Beyhan Karamağaralı of Hacettepe University. Director
of the Turkish excavations of Ani, for welcoming a group of French scholars on the site
in August 1998. We are deeply indebted to her help and her kind hospitality. We much
hope that it will be possible to carry on with the work which has been started on the
ramparts, in close collaboration with our Turkish colleagues and their students.

19 CIArm i. p.l (no 2)
20 P.M. Muradyan, TheGeorgian inscriptionsof Armenia, Yerevan 1977 (in Armenian), p:35-48.
21 See plate 1 (alter P.M. Muradyan, opus cil).
22 CIArm i. p.16 (no 56)
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Çizim 1: Ateşgedenin planı
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Resim: 1

Resim: 2
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Legend of Plate1: The Georgian inscription of Ani as reconstructed by N.Marr in 1910. Most of the stones have been lost.
In August 1998, we found five blocks inbeded in the walls of two houses in the viiiage of Ani. On the
drawing these stones are framed in a dark line



AKSARAY-MELiK MAHMUD GAZi HANGAHI
(DARPHANE) KAZISI - 1998

Bekir DENiz*

1998 yılı darphane kazısına 20.07.1998 günü başladık. Başkanlığımdaki

(Prof.Or.Bekir Deniz) kazı ekibinde Arş.Gör. Harun Urer (E.U. Edebiyat Fakültesi, Sa
nat Tarihi Bölümü), Arş.Gör, Mükerrem Kürüm (Adnan Menderes Universitesi, Sanat
Tarihi .!3öıümü), Oğr.GÖr. Or.Refet Yalçın Balata (E.U.Ed~.biyat Fakültesi, Tarih Bölü
mü), Oğr.Gör.Ersel Çağlıtütüncügii.. (Çanakkale-18 Mart Universitesi), Restoratör-Mi
mar R.Eser Gültekin (Dokuz Eylül Universitesi, Güzel Sanatlar. Fakültesi), Mimar Mus
tafa Güner (serbest mimar-Bakanlıkeski rnlmarlanndanj-ile E.U.Edebiyat Fakültesi Sa
nat Tarihi !?ölümü öğrencileri Oğuz Kahraman, Nuray Yeğen, Ahmet Gedikli, Murat Kü
çükkaya, Ozlem Kırçıllar, Esra Kılınç, Bayram Karakurt, Bülent Aslan, Ozlem Yalar, $.el
çuk Bozkurt, Bünyamin Inanmaz, Sedat Çetinel, Aziz Şahin, Gül Gülsüm Türk ve Oz
nur Baş, Bakanlığı temsilen de Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Serpil Arık
katıldr.Türn arkadaşlarıma, özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum.

1998 yılında da, mal sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür Bakanlığı'ndan,

yine işçi parası alamadık. Kültür Bakanlığı'nca işçi parası verilmedi. Sadece 150 milyon
lira malzeme parası verildi. Kazıyı öğrenCilerimizle yürüttük. Kazıyı Aksaray Mercedes
Benz-Türk A.Ş., Aksaray Valiliği ve Türk Tartb Kurumu'nun katkılarıyla gerçekleştirdik.

Aksaray Polis Okulu'nda kaldık. Ayrıca, ızmir'de bulunan Daları Kimya A.Ş. Turyağ

Henkel A.Ş. Orkide Yağ A.Ş. Tariş A.Ş. ve Piyale Makarna A.Ş. den gıda ve temizlik
maddesi yardımı aldık. Katkı ve yardımlarından dolayı Kültür Bakanlığı ve Türk Tarih Ku
rumu yetkililerine, Aksaray Valisi Sayın Emir Durmaz, Vali Yardımcısı Sayın Erhan Tür
ker, Aksaray Polis Okulu Müdürü Sayın Mustafa Oncül, Aksaray Kültür Müdürü sayın

Ruhi Ozkanlı ve kurum çalışanlarına, Aksaray Müzesi Müdürü Sayın Muhsin Erdoğru'ya

ve Aksaray Mercedes Benz-Türk A.Ş.nin Müdürü Hans Peter Heinstein ile fabrikanın

tüm yetkililerine ve çalışanlarına, yukarıda adı geçen ızmir'deki fabrika ve kuruluşlara

sonsuz teşekkür ederim.
iki günlük çevre temizliğinin ardından kazıya geçtik.1998 yılı kazısını yapının ba

tı yönündeki 2, C-O-E, 3-C-0-E, güney yönündeki 2, 3, 4, 5-B karelerinde gerçekleştir

dik: 21.07.1998 günündeki ilk çalışmada batı yönündeki 2 C-O-E ile 3-C-0-E ve 4-B ka
releri açılmaya başlandı. 2 C-O-E ile 3-C-0-E, 3-0 ve 3-E karelerinin üzerinde çevre
deki evlerden atılan, bir metre kalınlığında bir çöp tabakası mevcuttu. Bu çöpleri kaldır

dıktan sonra 3-0 karesindeki tonozlu rnekarun kuzeyinde, ilk 50 cm. de sivri kemerli bir
boşaltma kemerinin kilit noktası çıkmaya başladı. 50 cm.den sonra da kemer açıklığı

belirginleşti. Bir süre sonra da kemerin 2-0 karesi yönünde ikiz kemer halinde ilerledi
ğini gördük. Kazının sonlarına doğru 2-0 karesindeki kemer üzengi noktasının tahrip
edildiği ortaya çıktı. Kemer ayağını veya üzerine oturduğu duvarı gelecek yılda ortaya
çıkarmak üzere, desteğini kaybedip çökmemesi için içindeki toprak tabakasını boşalt

madan bıraktık (Resim: 1-3; Çizim: 1,2).
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3-D karesindeki tonozlu mekanın güney duvarında, sonradan açılmış, ancak
çökme nedeniyle kapanmış küçük bir açıklık ortaya çıktı. Belki de Cumhuriyet yıllarının

başlarında burada ev yapanlar tarafından yapılan bu açıklığın, yapının batı yönünde bu
lunan bugünkü üstü yıkık büyük mekana bağlandığını, burada oturanların tonozlu bu
mekanı hela olarak kullandıklarını çevredeki yaşlılardan öğrendik (Resim: 2).

Söz konusu mekandaki ilk 50 cm.den sonra, çökük vaziyette, muhtemelen üst
örtüde kullanılan, halkın uç diye tabir ettiği, kavak ağacından yapılmış, ince, yuvarlak
ağaçlar ortaya çıkmaya başladı. Muhtemelen helanın üst örtüsünde kullanılan bu ağaç

lar parçalanmış ve çürümüş vaziyetteydi.
3-D karesindeki mekan ile bitişiğindeki 2, 3-E karesindeki adayı birbirinden ayı

ran duvarlara bir türlü erişemedik.Yaklaşık 2 m.lik toprak tabakasını aldığımızda duvar
izlerini ancak bulabildik. Sonuçta söz konusu odaların duvarlarının Cumhuriyet yılları

nın başlarında temele kadar söküldüğünü gördük(Resim: 2, 3; Çizim: 2).
3-D karesindeki tonoz örtülü mekanın yaklaşık 2 m.lik toprak tabakasını aldıktan

sonra güney duvarında bir kapı ortaya çıkmaya başladı.Taşla örülerek kapatılan bu ka
pının doğu yönündeki, bugün üzeri yıkılmış bulunan, devrinde kubbeyle ötülü büyük
odaya açıldığını gördük.Yapının orijinalinde böyle bir kapı bulunduğunu düşünmüyoruz.

Çünkü bu mekanın girişinin ana mekandaki kapıyla sağlandığı ana mekandaki bugün
kü mevcut kapı izinden anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu kapının Cumhuriyet yılları başla

rında açıldığını sanıyoruz (Resim: 3; Çizim: 2).
Tonozlu mekanın kuzeyinde bulunan odanın ilk 2 m.lik kazısından sonra girişinin

tonozlu rnekandan. ikiz kemerli bir girişle sağlandığını gördük. Ancak, bu mekanın te
mel duvarlarını 2 m. derinliğe erişmemize rağmen, bulamadık.Yine Cumhuriyet yılları

nın başlarında bu duvarların yağmaiandiğını düşünüyoruz (Resim: 2, 3; Çizim: 2).
3-D karesinin 3-E karesi ile birleştiği yerde 1 m. derinlikten sonra, 3-D karesinin

güney duvarı önüne yerleştirilmiş, yaklaşık 1.5 m. genişliğinde, düzgün olmayan taşlar

la örülmüş bir seki veya Cumhuriyet yıllarının başlarında buraya inşa edilen evlerin te
meli gibi görünen bir duvar örgüsü ortaya çıktı. 2-E karesinde bulduğumuz temellerin
devamı gibi görünen bu kalıntıların temel seviyesi derinleştikçe, bu taşların sonradan
seki olarak yapıldığını gördük. 3-E karesindeki seki 2-D karesinin orta yerine kadar de
vam edip burada sona erdi. Yerini üzeri sıvalı ve badanalı bir duvar temeline bıraktı. Ne
olduğunu anlamadığımız bu buluntuyu gelecek yılda açmak üzere, su akıntısı vererek
bıraktık (Resim: 2, 3; Çizim: 2).

3-E karesinin doğu yönünde, ne olduğunu anlamadığımız, düzgün olmayan taş

larla örülerek yapılmış, seki benzeri küçük bir duvar çıktı. Söz konusu bu duvarın batı

yönünde, kapı veya pencere açıklığına benzer, düzgün sıvanmış bir açıklık gördük. Bu
açıklığın batısında da, yine düzgün olmayan taşlarla örülerek yapılmış, 2-E karesi için
de ilerleyen, seki veya duvar izi bulduk. Gelecek yılda derinleştirmek üzere yerinde bı

raktık (Resim: 2).
Yapının güneyinde bulunan 4-B karesini 1995 yılında açmıştık. Ancak, bitişiğin

den geçen sulama arkından içeri su girmesi nedeniyle de hemen kapatmak zorunda
kalmıştık. 1997 yılında söz konusu arkı künk içerisine ve yapının bitişiğinden geçen yo
lun karşı tarafına aldırdığımız için 1998 yılında burayı rahat bir şekilde açtık (Resim: 4,
5,6; Çizim: 1-3).

Söz konusu kareyi 1995 yılında açtığımızda güney yönündeki mevcut duvara pa
ralel bir duvar çıkmıştı. Bu duvarı, bugünkü duvarın önüne, gelişigüzel yapılmış bir sağ
lamiaştırma duvarı olarak algılamıştık. 1998 yılında söz konusu kareyi yeniden açmaya
başladığımızda ilk 30 cm.den sonra söz konusu duvara yeniden eriştik. Güneydoğu du
varından başlayarak güneybatıya doğru uzanan duvar 60 cm. kalınlığında ve moloz taş

tan örülerek yapılmıştı. Duvarın etrafını biraz daha açtığımızda, bu duvarın temelsiz bir
taş zemin üzerine oturtulduğunu gördük. Herhalde, yapının bu yönünün onarımı sıra

sında duvar buradan yükseltilmeye başlanmış, fakat çok kalın bir duvar ortaya çıktığını

gören müteahhit bu duvarı iptal edip, duvarı içten yükseltmeye karar vermiş diye dü
şündük (Resim: 4, 5).
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Aynı karenin güneybatı köşesinde yaptığımız çalışmalarda ise, daha ilk tabaka
dan itibaren, yapının orijinal kesme taşlarıyla örülerek yapılmış küçük kare bir mekan or
taya çıkmaya başladı.Tandır vb. işler için yapıldığını düşündüğümüz bu mekanın taba
nını 50 cm. kadar derinleştirdiğimizde, temelin sona erdiğini ve külle karışık toprak ze
minin ortaya çıktığını gördük. Bütün bunlar, bu mekanın geç dönemde tandır olarak ya
pıldığını ve son zamanlarda da terkedildiğini ortaya koymaktaydı (Resim: 5; Çizim: 3).

Benzer bir çalışmayı 5-B karesinin güneydoğu köşesinde yaptık. Kazıdan evvel
kalın bir duvar izinin güneydoğu köşesinden ırmak yönüne doğru uzandığını görmüş

tük. Belki yapının bu yönünde başka bir yapı vardır, diye düşündük. Ancak daha ilk ta
bakadan itibaren duvarın temeli sona erdi. Bir süre sonra kül çıkmaya başladı. Uçüncü
tabakadan sonra yapının beden duvarına yaslanmış düzgün örgülü taşlar belirdi. Daha
altta da, yay şeklinde diziimiş bent taşları ortaya çıktı. Buradan, başlangıçta mihrabı ko
ruyan bent taşları ve mihrabı destekleyen temel taşarının bulunduğu bu alanın geç dö
nemde tandır haline getirildiği, tandır yapıldığı Cumhuriyet yılları başlarında burada bu
lunan bir ağacın kesildiğini yaşlılardan öğrendik. Nitekim temel seviyesine kadar inen
çürümüş ağaç kökleri çıkardık (Resim: 4, 5, 6; Çizim: 3).

1995 yılındaki kazı çalışmaları sırasında aynı karenin güneybatı ucunda taştan

yapılmış iki basamaklı bir merdiven bulmuştuk. Bu merdivenler muhtemelen yapının gü
neybatı köşesinin 1925 yıllarında okul (Tekkezade Mektebi) olarak kullanıldığı zaman
larda okula çıkışı sağlıyordu. Adı geçen okul binası 1930'Iu yıllarda Vakıflar Genel Mü
dürlüğü'nce şahsa satılıp ev haline getirildiğinde, bu merdivenler 1974 yılında bu ev yı

kılıncaya kadarsöz konusu evin merdivenleri olarak kullanılmaya devam etmişti (Re
sim: 5).

Söz konusu merdivenleri 1998 yılında yeniden ortaya çıkardık. Merdivenin üze
rini temizleyip kuzey yönüne doğru kazıya devam ettiğimizde, kapı eşiğinin altına yapıl

mış bir taş örgü ortaya çıktı. Ne olduğunu anlamadığımız bu örgünün üzerinde de, son
radan yapıldığı anlaşılan, yapının orijinal alçı süslemelerinden birinin parçalanmış hal
deki kalıntısı ortaya çıktı. Adeta kapı eşiği altına özellikle yerleştirilmiş gibi görünen bu
luntu, muhtemelen evin inşası sırasında tesadüfen toprak altında unutulmuştu. Taş ör
güyü gelecek yıllarda derinleştirip araştırmak üzere yerinde bıraktık (Resim: 5) .

Yapının güneybatı köşesinde, 3-C karesi içinde, ana beden duvarı ile, sonradan
yapılan evin temel duvarı arasında kalan boşluğu da açtık. Ilk 30 cm.lik toprak tabaka
sının alınmasından sonra, ne olçuğunu bilmediğimiz, yay şekilli, temelsiz taşlarla çev
rilmiş bir taş dizisi ortaya çıktı. Ikinci tabakaya geçtiğimizde taşların fotoğrafını çekip
planını çıkardıktan sonra yerinden aldık. Uçüncü tabakada 60 cm. genişliğinde bir du
var belirmeye başladı. Güneydoğu duvarı boyunca uzanan bu duvarı 60 cm. derinleş

tirdiğimizde düzgün harçla sıvandığını gördük. Ancak bu duvarın ne olduğuna bir anlam
veremedik. Ne evin duvarı ne de yapının ana duvarı değildi. Gelecek yıl bu kareyi açtı

ğımızda cevabını bulabileceğimiz ümidiyle yerinde bıraktık (Resim: 4-7; Çizim: 3).
3-B karesinin güneybatı ucunda, 3-A keresiile kesiştiği alanda, Cumhuriyet yılla

rında inşa edilen Kılıçarslan Mektebi'nin temel duvarı yanında, yaklaşık 2 m. derinlikte,
düzgün olmayan taşlarla örülerek yapılmış bir duvar temeli bulduk. Yapının kuzeybatı

köşesindeki 3-C karesinde ortaya çıkan duvarın devamı gibi görünen söz konusu duva
rın, yapının güney yönünden geçen bugünkü yolun altına doğru ilerlediği görülmektedir.
Ne olduğuna karar veremediğimiz bu duvarın bitişik bir yapıya ait olduğunu düşünmek
istiyoruz. Ancak, 1997 yılında adı geçen yolun güney ucundan, yani bahsettiğimiz te
melin dört metre kadar ilerisinden su künklerini açmak için yaklaşık bir metre derinli
ğinde hafriyat yapıldı.Bu esnada herhangi bir temel göremedik. Ama bu yöndeki teme
lin daha evvelinde, yol yapılırken tahrip edilmediği anlamına da gelmez. Biz, şimdilik,

bu temelin darphaneye bitişik veya daha eski bir yapıya ait olduğunu, darphane veya
okul binası inşa edilirken bu yapının yıkıldığını düşünüyoruz (Resim: 4-7; Çizim: 3).

Yapının güney yönündeki 4-B karesinde, ikinci tabaka kazısında, üzeri harç örtü
lü taş döşemeye rastladık. Sanki yıkıntı gibi görünen bu taş döşemenin doğu ve batı yö
nünde kesit aldığımızda, düzgün kesme taşlarla örülmüş bir temelolduğunu gördük:
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Yapının güneydoğu ve güneybatı köşelerinden üçgen şeklinde bir çıkıntı yapan bu ör
günün, ilk günlerde, mihrap payandası veya mihrap nişi olabileceğini düşündük (Re
sim: 4-6; Çizim: 3).

Söz konusu buluntudan hareketle, yapının bu yönde mihrabının bulunabileceği

ni, ama bu mihrabın nasıl bir şeyolması gerektiğini düşünmeye çalıştık. Fakat, mevcut
buluntu o anda yeterli bilgi vermedi. Açmayı dikkatli bir şekilde yürütebilrnek için de ve
ri topladık: Çevredeki yaşlılana konuştuğumuzda,Cumhuriyet yıllarının başlarına kadar
yapının mihrabının dışarıya doğru üçgen şeklinde bir çıkıntı yaptığını, yapı terkedilince
ye kadar buranın mihrap olarak kullanıldığını, ancak yıkıldıktan sonra yapının doğu ve
batı yönünü satın alan kişiler tarafından ekmeklik (tandır evi) inşa edildiğini, sonra da
terk edildiğini öğrendik. Güneybatı ve güneydoğu köşelerindeki 3-B ve 5-B kareleri nde
ki kazılarda ortaya çıkan kül artıkları da bunu doğrulamaktaydı. Ayrıca, 1974 yılındaki

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce bu yönde yapılan onarımlar dışında, 1965 yıllarında da
onarıldığını, kazı yapmadan ve hiç bir şekilde mevcut temel izlerini takip etmeden, gü
ney duvarının yükseltildiğini öğrendik. Güney yönündeki bugünkü mevcut duvarın mih
rap nişini dikkate almadan yükseltildiği, nişin duvar dışında kalmasındanda anlaşılmak

taydı (Resim: 4-5-6; Çizim: 3).
Yapının içinde, mihrap çıkıntısının izlerini verebilecek birleşme yerleri aradık. içe

riden, güney duvarının köşelerinde birleşme noktaları tespit ettik.1999 yılında mevcut
mihrabı açıp temizlediğimizde sonuca erişebileceğiz. Ancak, yine de mihrabın üçgen
şeklinde dışarı taşıntı yaptığını, içeriden yuvarlak yapıldığını tahmin ediyoruz. 1965 yı

lında da bugünkü duvar, mihrabı dışarıda bırakacak şekilde örülüp geçilmiş. Yapının

belki ilk inşa edildiği dönemlerden itibaren, belki de bugünkü sulama arkının o zaman
larda aktığı için, mihrabı nemden korumak üzere, mihrabın dışına, iki kademeli bir taş

bent örülmüştü. Birinci bent düzgün olmayan büyük taşlarla yay şeklinde yapılmış ve
kalın tutulmuştu. Ikinci bent ise yine düzgün olmayan ama küçük taşlarla örülmüştü.

Bunların bir kısmı bugün hala mevcuttur. Yapının değişik zamanlarda yapılan onarım

ıarda veya tahrip edilmesi sırasında bu bentlerin taşları temele kadar sökülüp tandır vb.
işlerde kullanılmış olmalıdır. Bu nedenle de bugün yerinde sadece temel seviyesinde
kalmıştır (Resim: 5-6; Çizim: 3).

Kazı bitiminden sonra yapıda küçük sağlamlaştırmalaryaptık: Yapının duvarların

daki zayıflamalar, derz aralarına giren suların taşları çatlatması gibi nedenlerle duvarla
rın yıkıımaya başladığını uzun zamandan beri qözlüyorduk. Bu nedenle de elimizden
geldiğince, daha kazıya başladığımız1994 yılından itibaren küçük çapta onarımlaryap
mıştık.1998 yılı kazı döneminde de kasnakta bulunan pencerelerden kuzeydeki çok za
yıfladığı için tuğla ile pekiştirdik. Doğudaki pencerenin kuzey tarafındaki çatlakları kapa
tıp zayıflayan yerleri tuğla ile besledik.

Yapının kuzeyinde bulunan iki katlı mekanın yan duvarları ve üst örtüsü çok za
yıflamış durumdaydı: On taraftaki odanın daha önceden yıkılması ve yağmur akıntısı ne
deniyle, duvar dibindeki ikinci odanın da üzerini örten kırlangıç tonoz örtüsü yrkılrnaya

yüz tutmuştu. 1996 yılında bu odanın yıkılmaması için batı yönünden demir payanda
larla desteklemiş, odanın ortasından geçen bir demir halatla da sağlamlaştırmıştık.

Son zamanlarda söz konusu mekanın üzerini örten kırlangıç tonozun hızlı bir şe

kilde çökmeye başlaması üzerine, 1977 yılında bir proje hazırladık. Nevşehir Koruma
Kurulu'nun 19 Haziran 1998 tarih ve 502 sayılı iziniyle projeyi A.ğustos 1998'de uygula
maya koyduk. Tonozu içten çelik bir şemsiye ile destekledik. Uzerine yağmur düşme

sini engellemek için de eternit örtülü bir sundurma yaptık.

Yine aynı projede, yapının doğusundaki küçük eyvan kemerini askıya aldık: 1996
yılında ana eyvan kemerini askıya aldığımız zamanlarda doğu eyvan kemeri sağlam gi
bi görünüyordu. Iki yıl aradan sonra kemer taşlarının erimeye başladığını gördük. De
mir konstrüksiyonla kemeri alttan ve yanlardan destekledik (Resim: 8).

Söz konusu iki projenin de uygulaması Aksaray'da bulunan Mercedes-Benz Türk
A.Ş. tarafından karşılıksız gerçekleştirilmiştir. Başta fabrika müdürü Sayın Hans Peter
Heinstein olmak üzere tüm fabrika yetkililerine, fedakarca çalışan usta ve işçilerle tüm
fabrika çalışanlarına katkı ve yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum.
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Küçük Buluntular
1998 yılı kazısında çok az sayıda küçük buluntu ele geçirildi. Daha ilk gün 3-D ve

3-E karelerindeki tonozlu mekanlarda, üst tabakadaki çöplerin alınması sırasında üze
rinde Es su/tan yazılı küçük bir alçı ile üzerindeki yazıları okuyamadığımız alçı parçala
rı ele geçirildi. Bunların dışında amorf nitelikli seramik, lüle, çini ve madeni parçalar bu
lunmuştur. Seramiklerin büyük bir kısmı sıraltı tekniklidir. Envanterlik nitelikte sadece 15
parça eser ele geçirilmiştir (Çizim: 4).

Kazıda ele geçirilen malzemelerden 15 tanesi kayda değer bulunmuş ve envan
terlerıerek müzeye teslim edilmiştir: Envanterıik eserlerden ilki (Darp.1) alçj parçasıdır.

Istiridye kabuğu deseniyle süslü bu parça Selçuklu Dönemine aittir. Ikinci örnek
(Darp.2) yine bir alçı parçasıdır...Kapı veya pencere çerçeve süslemesi ..gibi görünen ör
nek Selçuklu Dönemine aittir. Uçüncü örnek yine bir alçı parçasıdır. Uzerinde muhte
melen Es sultan kalıbıyla başlayan bir yazı vardır. Muhtemelen bir yazı frizinin parça
sıdır. Ileride diğer parçalarını da bulmayı ümit ediyoruz. Yazı karakterinden Selçuklu Dö
nemine ait olduğunu tahmin ediyoruz (Çizim: 5).

Dördüncü örnek yine bir alçı parçasıdır. Kapı veya pencere kenar süslemesi ola
bilir. Ancak, şekline bakarak, daha çok mihrap çerçeve süslemesi olabileceğini düşü

nüyoruz. Selçuklu Dönemine aittir. Muhtemelen yapının mihrabının dar bordür süsle
mesine aittir (Çizim: 6).

Beşinci örnek (Darp.5) yine bir alçı süsleme parçasıdır. Selçuklular Döneminden
kalmadır. Süsleme şeklinden mihrap geniş bordür süslemesi olabileceğini tahmin et
mekteyiz (Çizim: ?).

Altıncı örnek yine bir alçı parçasıdır (Darp.6). Selçuklular Dönemine ait, mihrap
bordür süslemesi diye tahmin etmekteyiz. Yedinci örnek (Darp.?) bir kase parçasıdır.

Sıraltı tekniğiyle yapılan kase XiX. yüzyıla aittir (Çizim: 8).
Sekizinci örnek bir tezgah ağırlığıdır (Darp.9). Pişmiş topraktan yapılan ağırlık ilk

çağdan kalmadır. Yapıya başka bir yerden yağmur sularıyla sürüklenerek geldiğini dü
şünüyoruz. Dokuzuncu örnek (Darp.9) seramikten yapılmıştır. Selçuklular Devrinden
kalma bir düğmedir. Taşınma sırasında parçalanmıştır. 10 numarayla kayıtlı örnek
(Darp.10) gözyaşı şişesidir. 5.5 x 2.5 x 0.9 cm. ölçülerindeki eser Ilkçağdan kalmadır.

11 ve 12 numaralı örnekler (Darp.11-12) alçı süsleme parçasıdır. Dikdörtgen şeklinde

kalıplama tekniğiyle yapılan alçılar fayans şeklinde yerleştirilecek biçimde düzenlen
miştir. Hasır benzeri desenlerle süslüdür. 13 ve 14 numaralı örnekler (Darp.13-14) yay
van bir tabağın parçalarıdır. Her ikisi de Selçuklular Döneminden kalmadır. 15 numa
rayla kayıtlı buluntu (Darp.15) muhtemelen bir ibrik kapağıdır. Geç Osmanlı Dönemine
aittir. Madeni parçanın üzeri bitkisel desenlerle süslüdür.

OEGERLENOiRME VE SONUÇ
Yapının orijinal mihrabı hakkında bugüne kadar hiçbir bilgi sahibi değildik. Güney

yönünde bir mihrap bulunması gerektiğini düşünüyor, fakat nasıl bir şeyolması gerek
tiğine ihtimal veremiyorduk 1998 yılı kazısına kadar mihrabın muhtemelen yarım daire
kesitli yapıldığını sanıyorduk ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yapılan temizlik çalışma

larında üzerine bugünkü güney beden duvarının yükseltildiğini düşünüyorduk.

Ortaya çıkan mihrap, düşündüklerimizin tam tersine, üçgen şeklinde dışarı taş

makta, üçgenin birleşim yeri pahlı bir çıkıntı yapmaktadır. Mihrabın içi ise yine yarım da
ire kesitli görünmektedir. 1999 yılı çalışmalarında tam şeklini göreceğimiz mihrabın, dö
neminde de yapı bitişiğinden geçtiğini düşündüğümüz ırmaktan nem almaması için iki
sıra set yapıldığını görüyoruz. Bu setler muhtemelen sonraki dönemlerde, taş almak
için sökülmüştür. Biz, ancak temel seviyesindeki kalıntılarına ulaşabildiğimizi düşünü
yoruz.

Anadolu'da yapılan benzer planlı zaviyeli camiierde mihraplar genellikle yarım

daire şekillidir. Şimdilik bulabildiğimiz iki örnekten Bursa'da Mwat HüdavendiğarDöne
minde yapılan Hüdavendiqar Cami, (1366-1385) tarihlldlr". Istanbul'daki Davut Paşa
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Camii ise, Fatih Sultan Mehmed'in ölümünden sonra, II.Sultan Bayezit'in ilk yıllarına ait
tir. Kaynaklar 1485 yıllarına tarlhlernektedire.

Aksaray-Melik Mahmud Gazi Haneqahı (Darphane) yukarıda sözünü ettiğimiz iki
yapıdan da daha eski tarihli, Selçuklular Döneminden kalma bir yapıdır. Dolayısıyla,

mihrap plan şekli bakımından bu yapılardan etkilenmemiş, bunlardan daha önce yapıl

mış bir eserdir. Plan şekli bakımından Aksaray'daki Selçuklular Döneminden kalma
Hacı Bektaş Zaviyesi'nin mihrabına benzemektedir. Hatta mihrap kenar çerçevelerinde
bulunan alçı bezemeler de benzerlik göstermektedir (Çizim: 6-7). Her iki yapının da dar
ve geniş bordür süslemeleri aynı karaktere sahiptire.

Sonuç olarak, 1998 yılı darphane kazısında güney ve batı yönünde çalışılmış,

mihrabı ortaya çıkartılmış, batı yönündeki odaların büyük bir bölümü kazılmıştır. Bu ara
da yapının içindeki küçük eyvan askıya alınmış, dışarıda ise, kuzey yönünde bulunan
odaların üzeri demir konstrüksiyonlu sundurma ile kapatıımıştır.

Yapı hakkında geniş bilgi plan için bkz. E. H. Ayverdi, istanbul Mimarr çağı'nın Menşe'i, Osmanlı Mimarrsinin ilk Devri,
Ertuğrul, Osman, Orhan GazTlerHüdavendigar ve Yıldırım Bayezid630-805 (1230-1402), C.I., istanbul, 1966, s.232
261. O. Aslanapa, Osmanlı Devri Mimaris~ istanbul, 1986, s. 12-16.

2 Davut Paşa Camii ve planı için bkz. i. Aydın Yüksel, Osmanlı Mimarisinde II. Bayezid Yavuz Selim Devri (886-9261
1481-1520), CV, istanbul, 1983, s. 235-239. O. Aslanapa, Osmanlı Devri Mimsıts', istanbul, 1986, s. 114-115.

3 Söz konusu yapı hakkında bir makalemiz yayına verilmiştir. Süslemeler burada daha geniş bir şekilde ele alınmıştır.

444



o ı i J ..... Çizim 1: Aksaray-Melik Mah
mut Gazi Hangahı

(Darphane), zemin·
kat planı-1998

o

E

F

Çizim 2: Aksaray-Melik Mahmut Gazi Hangahı (Darphane), batı yönünde bulunan odaların planı-1998
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OAILPHANL: KAZısı, GÜNEY CEPHE SUlUNTUlARI, 1998

Çizim 3: Güney ve güneybatı cephe, kazı evreleri-1998

l

A

r

i
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Çizim 4: Kazıda çıkan bazı

seramiklerin çizimi
1998

Çizim 5: Batı yönündeki tonozlu me
kanda çıkan alçı parça ve
üzerinde Es sultan yazısı



Çizim 6: Güney cephede bulunan, mihrabın dar bordürü üzerindeki alçı bezeme parçası çizimi

Çizim 7: Batı yönünde bulunan, mihrabın geniş bor
düründeki alçı süslemenin çizimi

Çizim 8: Batı cephede, tonoz örtülü mekanda bulunan seramik
parçasının çizimi
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Resim 1: Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hanqahı (Darphane), doğu yönünden görünüşü

Resim 2: Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hanqatu (Darphane), batı yönü, 1998
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Resim 4: Güneybatı köşesi, te
mel kalıntısının görü
nüşü
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Resim 3: Güney cephesi, mihra
bın üstten görünüşü

Resim 5: Doğu eyvanının des
teklenmesi



Resim 6: Batı yönü, iki katlı tonoz örtülü me
kanla, kare oda arasında kalan kapı

kemerlerinin görünüşü

Resim 7: Güney cephesi, kazıdan evvelki gö
rünüşü

Resim 8: Güney cephesi, mihrabın temel izleri ve güney
duvarının görünüşü
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BURGAZ 1998 YILI ÇALIŞMALARI

Numan TUNA*

Muğla ili, Datça ilçesi sırurlan içinde yer alan Burgaz örenyerinde T.C. Kültür Ba
kanlığı ile Orta Doğu Teknik Universitesi, Tarihsel Çevre Araştırmaları Merkezi (TAÇ
DAM) adına Doç.Dr, Numan Tuna başkanlığında arkeolojik kazı ve araştırmalar, 1998
yılı için öngörülen çalışma programı çerçevesinde qerçekleştirllrniştlr". Burqaz kazıları

1996 yılı kampanyası için sağlanan parasal kaynağın büyük bölümü O.DTU. tarafın

dan karşılanmıştır. Burgaz kazıları 1998 yılı programının gerçekleştirilmesindegerekli
izin ve katkıları sağlayan T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile
Orta Doğu Teknik Universitesi'ne teşekkürü bir borç biliriz.

1998 yılı kampanyasında,Klasik Çağ konutları hakkında bilgilerimizi genişletmek
amacına yönelik olarak, iki sektörde yaklaşık 350 m2lik bir alan kazılrruştır: 1993 yılın

dan beri çalışılan SE sektöründe ve 1995 yılında arkeo-jeofizik çalışmaları sonucu NE
sektöründe belirlenen iyi korunmuş konut alanları üzerinde yoğunlaşılmıştır. Ayrıca, en
son olarak L2 limanı yakınlarında yeni bir sektörde SW.6.30 D açması kazılmıştır

(Çizim: 1).

SE Sektöründe Çalışmalar

Önceki yıllarda ortaya çıkarılan konut bölgesinde kuzeybatı-güneydoğueksenin
de uzanan taş döşemeli yolun uzantılarında genişleyerek (Çizim: 2), standart yapı ada
sı boyutlarına ilişkin sorunlara ışık tutacak veriler elde edilmiştir:

i) Kuzey bölümünde SE.7.3A, SE.7.4D ve SE.6.3D açmaları kazılarak, buradaki
taş döşeme yolun bir başka düzlem ile kesildikten sonra yön değiştirerek kuzeye yö
neldiği ortaya çıkarılmıştır;

ii) Sektörün doğu bölümünde, 1997 yılında burada açığa çıkarılan sıkıştırılmış

düzlemin ve avlulu evin daha iyi anlaşılmasına yönelik olarak, SE.9.7A, SE.10.7A ve
SE.1 O.7B plankareleri kazılmıştır;

iii) Güneyde ise, yapı adasını sınırlayan yolu bulabilmek amacı ile SE.6.9D plan
karesi kazılmıştır.

SE.7.3.A Açması: SE.7.4.B ve C açmalarında taş döşemeli yolun devamını gör
mek için yapılan kazı çalışmasında güneybatı köşesinde 2.16 m. kotunda sokak döşe

mesine rastlandı; sokağın batıya uzantısı açma sınırları nedeniyle netlik kazanamadı.

SE.7.4.D açmasında, batı yönüne uzanan sokak bağlantısının anlaşumasına yönelik
çalışmalarda açmanın güneydoğu köşesinde derinleşiidi ve 1.82 m. kotunda taş döşe

li yolu kesen bir yol seviyesi ortaya çıkarıldı (Çizim: 2; Resim: 1).

Doç.Dr. Numan TU NA, TAÇDAM 06531 ODTÜ, AnkararrÜRKiYE
1998 Yılı Burgaz Kazıları Kampanyası'na Doç.Dr, Numan Tuna'nın başkanlığında, T.C. Kültür Bakanlığı adına yetkili
uzman olarak Aydın Müze Müdürlüğü'nden Arkeolog Mehmet Yılmaz, ODTÜ TAÇDAM'dan Arş.Gör, Bekir Özer,
Arş.Gör. Gamze Özbütev, Arkeolog ilham Sakarya ve Arkeolog Nadire Atıcı ile OD.T.Ü., 18 Mart ve Anadolu Üniver
siteleri Arkeoloji/Arkeometri bölümlerinden 7 öğrenci: Bülent Okta, Sinem Doğan, Kadriye Aydemir, Selma Tatiıean,

Esma Aktaş, Murat Karasalihoğlu, Gültekin Kendir katılmışlardır. Kazılarda değişen sürelerde 16 işçi çalıştırılmıştır.

1998 yılı kampanyasında ayrıca, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Dr. Mahmut G. Drahor ve Arş.Gör, Ebru Şengül tara
fındarı arkeo-jeofizik çalışmaları da gerçekleştirilmiştir.
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SE. 7.4.0 Açması: 7.3.A açmasında ortaya çıkarılan sokak döşemesinin 7.4.B ve
e açmalarındaki döşemenin ekseninde olmaması ve 8E.7.3.A açmasında döşemenin

daha güneyde çıkması kazının burada genişlemesini gerektirdi: D61 duvarının devamı

2.08 m. kotunda ortaya çıkarıldı; burada D61 duvarına 110° derecelik bir açı ile batı yö
nünde uzanan D95 duvarının köşe yapmakta olduğu anlaşıldı (Resim: 1, 2). Köşe bö
lümü duvarın kerpiç sevlyeslnin başladığı düzlem ile iyi korunmuş durumdadır. D61 du
varına güneydoğu yönünde açılarak koşut uzanan D96 duvarı, D95 ve 061 ile dar bir
mekanı belirlediği anlaşılmıştır.

Açmanın kuzey bölümünde yapılan çalışmada 2.00-1.80 m. kotunda çok yoğun

olarak çatı kiremiti parçalarının bulunduğu bir dolgu ile karşılaşıldı. Bu açmada sokak
yürüme düzlemi batıdan doğu yönüne eğimli olduğu görülmüştür. Yürüme düzlemi yo
ğun çakıl, seramik, kum ve küçük boyutlu taşlardan oluşan dolgu ile kaplıdır. Doğu-ba

tı yönündeki sokak kuzey-güney yönündeki sokağa göre daha geniştir (2.80 m?). Fark
lı açmalardaki döşemelerin yönleri buradaki kavşak noktasına yöneliktir; yüzey suları

güneydoğu yönüne uzanan sokak düzleminde akaçlandığı anlaşılmıştır.

SE.6.3.O Açması: 8E.7.3.A açmasından kuzeybatı yönüne değişen doğrultuda

uzanan sokağın devamını bulabilmek için 8E.6.2.A açmasına bitişik olarak 2 x 5 m. bo
yutlarında alan kazıldı. Açmanın kuzeyinde kuzeybatı-güneydoğu uzanımda 0102 du
varı 2.43 m. kotunda ortaya çıkarıldı. Bu duvarın güneybatı bölümde ise, sıkıştırılmış bir
dolgu ile tanımlanan yürüme düzlemi görülmüştür (Resim: 3). Yürüme düzlemi üzerin
de in situ üç buluntu (tek kulplu mlnyatür kase, masa amphorası ve kandil (Çizim: 3)
Burgaz'ın en son yerleşim evresi olan 1.0. 340-320 yıllarına ait konteksini belirlemiştir.

80kak yönünde parsel sınırını belirlediği anlaşılan -güneybatı köşede parsel içi kapalı

mekana ait Horasaniı döşeme ile- D102 duvarı ile taş döşemeli bölüm (1 m. genişlikte)
arasında zemin sıkıştırılmış toprak bulunmaktadır.

SE.6.9.O Açması: 8E sektörünü kuzeybatı-güneydoğu ekseninde kateden taş

döşemeli sokağın paraleli olan sokağı bulabilmek ve Burgaz konut yapı adası boyutla
rı ve parsel bölünme düzeninin anlaşılması amacı ile 2 x 5 m. boyutlarında 8E.6.9.D aç
ması kazıldı (Çizim: 2). Açma batı kenarı dışında tüm alana yayılan 2.63 m. kotunda çok
düzgün Horasan sıvalı taban ele geçti. Batı kenarda 1.16 m. derinliğe kadar inilen son
dajda ise, kızıl, koyu kahve-kızıl ve açık kahve renkli toprak dolgular görüldü. En üst
dolguda az seramik malzeme olmasına karşın alttakilerde yerleşim izine rastlanmadı.

Buradaki çalışmalarda, yapı adasını güneybatıda sınırlaması gereken sokağın daha
güneybatıda olabileceği anlaşılmıştır.

SE.10.7.A Açması: Burada, 1997 yılında kazılan 10.7.0 açmasında yapılan ça
lışmalarda karşılaşılan kuzeydoğu-güneybatı yönündeki sokağın genişliğini, akropol yö
nünde olası yapılanmaları görebilmek amacı ile çalışıldı (Çizim: 2). Açmanın güneybatı

köşesinde 2.26 m. kotunda sokak düzleminin başladığı görüldü; ancak, yoğun çakıl, kü
çük taş, Horasan ve seramik parçalarından oluşan sıkıştırılmış yol dolgusunun 2.26
2.02 m. arasında değişen kotiarda korunduğu anlaşıldı.

SE. 10.7.B Açması: Akropol yönünde sıkıştırılmış düzlemli yol (yürüme alanı?)

dolgusunun ne kadar devam ettiğini görebilmek için bu açmada çalışıldı (Çizim: 2). Aç
ma güney kenarında 2.32-2.25 m. kotiarda yürüme düzlemi ortaya çıkarıldı. Açmanın

orta kesiminde yürüme düzlemine ratlanmazken, kuzey kenarda 2.17 m. kotunda in si
tu düzlem üzerinde Hellenistik Döneme tarihlenen buluntular bu alanın geç dönemler
de de kullanıldığını göstermiştir. Aslında Klasik Döneme tarihlenen bu yol düzlemi ve
ilişkili yerleşim katının özellikle açmanın orta bölümlerinde tahribata uğradığı, daha alt
kotiara kadar bu tahribatın derinleştiği (0.28 m. kot seviyesine kadar) kuzey kenara ya
kın yapılan sondaj ile anlaşılmıştır.

SE.9.7.A Açması: Burada 1993 yılından beri kazılmakta olan 3 No.lu avlulu evin
açılmamış güneybatı köşesini ortaya çıkarmak amacı ile çalışılmıştır. Modern kanalizas
yon borusunun tahrip ettiği dolguların hemen altında 10.7.D ve 9.7.e açmalarındaki

D62 duvarı ile 8.7.e açmasındaki D23 duvarı uzantılarının köşe üst seviyesi iyi korun
muş durumda bulundu (Resim: 4). 3 No.lu evin güneybatıda parsel sınırını belirleyen
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023 duvarına ait uzantısının Roma Çağında açılmış bir kuyu ile (kuyu ağzı üst taşları

seviyesi 2.02 m. kotunda) tahrip edildiği anlaşurruştrr. 0.70 m. kotuna kadar kazılan ku
yunun çapının derinleştikçe genişlediği görüldü.

023 duvarı batısında kalan alanda 1.90 m. kotunda taban düzlemi ile karşılaşıl

dı. 023 ve 062 duvarları arasında kalan mekanda ise 2.08 m. ve 1.90 m. kotlarında iki
taban seviyesi saptandı. Açmanın kuzeydoğu kesiminde ise, 2.22 m-1.87 m. kotları ara
sında yoğun seramikli ve taşlı bir depotuvarın yer aldığı (iki evreli: A6 ve A11) görüldü.
Günlük kullanım kaplarının ele geçirildiği bu depotuvarın bitişiğindeki işlik mekanı ile
ilişkili olmalıdır.

NE Sektöründe Çalışma/ar

Önceki yıllarda açığa çıkarılan duvarları iyi korunmuş avlulu konutun kuzeybatı
ve güneybatı bölümleri ile kuzeydoğudaki komşu parselin sınırlarını belirlemek amacı

ile bu sektörde 6 açma kazıımıştır (Çizim: 4).
NE.2.8.A Açması: Açmanın doğu kesiminde 3.41 m. kotunda Horasan sıvalı bir

döşemenin 093 ve 092 duvarları ile sınırlandığı ;doğusu ise, 1997 yılında ortaya çıka

rılan 079 ve 074 duvarları ile de sınırlandığı kapalı bir mekana ait olduğu anlaşıldı (Re
sim: 5). 093 duvarının önceki yıllarda diğer bölümleri ortaya çıkarılan avlulu evin kuzey
batı sınırını belirlemektedir. 093 duvarındankuzeybatıyadoğru olan bölümde yoğun se
ramik dolgusu (6A) yer almaktadır.

Güneybatı köşesinde önce çatı kiremitlerinin yoğun görüldüğü dolgu tabakası,

daha sonra 092 duvarına paralel uzanan 094 duvarı ortaya çıkarıldı. Daha alt seviye
de, bu duvarlar arasındaki dar mekanın 3.37 m. kotundaki düzlemde killi bir tabaka ile
örtülü olduğu görüldü. Yapılan küçük sondajlarda, 093, 094 ve 092 duvarlarının önce
çatı kiremitlerinin yoğun olduğu dolguya, daha sonra kırmızı toprak dolgusu üzerine
2.94 m.-3.00 m. kotlarında askıda kaldığı anlaşıldı.

NE.t.7.e Açması: NE sektöründe büyük bölümü ortaya çıkarılan evin kuzeybatı

köşesini bulabilmek için bu açmada yapılan çalışmalarda 3.52 m. kotunda üst sıra taş

larının görüldüğü 099 duvarı ile bu duvara dik açı ile uzanarak köşe yapan 0100 duva
rı bulundu (Çizim: 4). 099 ve 0100 duvarlarının belirlediği köşenin doğusunda kalan
mekanda çatı kiremitlerinin bollukla görüldüğü tahrip dolgusu altında 3.45 m. kotunda
küçük taşlardan oluşan döşeme dolgusu ortaya çıkarılmıştır. 099 duvarı 2.97 m., 0100
duvarı ise 3.01 m. kotunda askıda kaldığı, farklı irilikte taşlı ve seramikli bir tahrip dol
gusu üzerine oturdukları görülmüştür.

NE.3.6.D Açması: 1997 yılında kazılan NE.3.7.A açmasında ortaya çıkan 032 ve
035 duvarlarınıngüney uzantısını ve bu kesimdeki diğer mekanların anlaşılması için ya
pılan kazılarda 3.26 m. kotunda üst seviye taşları ile peristasis aralığında komşu parse
lin 032 duvarı devamı ile bu duvarın kuzeybatısında Horasan döşeme görüldü (Resim:
6). Açmanın doğu kesitinde NE.3.7.B açmasında bulunan 035 duvarının devamı 3.08
m. kotunda açığa çıkmıştır; burada ayrıca, 035 duvarını dik kesen 097 ara bölme du
varının önceki yıllarda ortaya çıkarılan koridorlu mekanların güneybatı kenarını sınırIa

dığı görülmüştür.

NE.2.7.8 Açması: Burada yapılan kazı çalışmalarında 3.16 m. kotunda Horasan
sıvalı bir taban ve 1977 yılında NE.3.7.A açmasında görülen 082 duvarının devamı açı

ğa çıkmıştır (Çizim: 4). Açmanın kuzeybatı bölümünde 3.24 m. kotunda üst sıra taşları

başlayan 098 duvarı görüldü. 032 duvarına paralel uzanan 098 duvarı uzantısının

kuzeybatısındabulunan avluyu ve güneydoğusunda dizili mekanları belirlediği anlaşıl

maktadır.

NE.2.7.eAçmasl: Bu açmadaki çalışmalarda 1997 yılında kazılan NE.2.8.B aç
masında görülen çakıllı düzlemin devamı 3.56 m. kotunda açığa çıkarıldı. Bu çakıllı düz
lemin güneyinde 3.48 m. kotunda Horasaniı düzlem açığa çıkarılmıştır. Açmanın 3.29
m. seviyesinden itibaren döküntü taşlı bir dolgu görülmektedir. Daha alt seviyede açma
ortasında döküntü taşlarla devam eden genellikle kaba parçalardan oluşan seramikli
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dolgu ile (6A) karşılaşıldı. Burada, 057 duvarı olması gereken bölümün tahrip olduğu

anlaşılmıştır.

NE.3. 7. B Açması, Kuzey Bau/kun Ka/dm/ması: 1995 ve 1996 yıllarında NE sek
törünün kazılan bölümünde açığa çıkan 032, 034, 035 ve 036 duvarlarının sınırladığı

mekanı daha iyi anlayabilmek için bırakılan baulk bölümleri (NE.3.7.B, NE.3.7.C ve
NE.3.7.D açmalarında) kaldırıldı: Yapılan kazıda, buradaki mekanın -036 duvarının kıs

men iptal edilerek, 037 duvarının mekanı ikiye bölmesi ile - daha sonra güneybatı

kuzeydoğu ekseninde koridor mekan ile birleştirildiği anlaşılmıştır (Çizim: 4).
NE.5.8.A Açması: Önceki yıllarda çalışılan NEA.8.B ve NE.4.7.D açmalarında

açığa çıkarılan peristasis mekanlarının birbirlerine dik eksende bulundukları saptanmış

tı. Bu mekanların uzanımlarını açığa çıkarmak amacı ile NE.5.8.A açmasının güneyi ile
NE.5.7.D açmasının kuzeyinde 5 x 4 m. boyutlarında sondaj alanı ile NE.4.7.C açma
sındaki 2 x 2 m. boyutlarında sondaj alanının birleştirilmesiyle genişletilen bu açmada
önce 047 duvarının devamı ve döküntü taş dolgusu açığa çıktı. Döküntü taşların kaldı

rılması ile 2.83 m. kotunda üst sıra taşları görülen, 073 duvarı doğrultusunda ve 047
duvarına dik konumda 091 duvarı ortaya çıkarıldı (Resim: 7).

1997 yılında kazılan NE.4.8.B açmasındaki 072 duvarının devamı ise, NE.5.8.A
açmasında üst taşları 2.86 m. seviyesinde görüldü. NE.5.8.A açmasının kuzeydoğu

sunda doğrultuları aynı iki konglomera blok ile karşılaşıldı; bu blokların batısında man
gal kullanımına ait küllük bir alan bulunmuştur.

SW Sektöründe Ça/ışma/ar

Güneybatıda, L2 limanını çevreleyen hafif teraslı düzlüklerde 1996 yılında yapı

lan arkeo-jeofizik araştırmalar bölgede konut dışı kullanımlara ait olması gereken güç
lü anomali değerler saptamış idi. Buradaki yapılanmaların anlaşılması için SW.6.30.A
ve D plankarelerini kapsayan 5x10 m. lik alanın kazılmasına karar verilmiştir (Çizim: 1).
3.68 m. seviyeden sonra güney bölümde 4 x 4 m. boyutlarında bir alanda derinleşiidi;

2. seviyede Horasaniı bir zemin, 3. seviyede 2.77 m. kotunda kuzeybatı-güneydoğu

doğrultusunda bir duvar açığa çıkarıldı. Duvarın 2.43 m. seviyede, altaki dolguya otur
duğu saptanmıştır.

Artceo-Jeottzlk Çalişma/ar

Dr. Mahmut G. Drahor ve Arş.Gör, Ebru Şengül tarafından yürütülen çalışmalar

da, arkeo-jeofizik özdirenç ölçümleri kapsamında L1 limanı bitişiği B11 ve akropolis bö
lümünde B7 alanlarında önce gridleme çalışmaları başlatılmıştır (Çizim: 1, JF alanları).

Bu çalışmalar sırasında B11 alanı 75 x 50 m. boyutlarında ve 1 x 1.5 m. grid birimleri
ne ayrılmıştır. B7 alanı ise, 50 x 100 m. boyutlarında ve 1 x 1.5 m. grid birimlerinde ça
lışılmıştır. Ozdirenç çalışmaları ilk olarak B11 alanında başlatılmıştır. B11 alanı arkeolo
jik veriler göz önüne alındığında, daha çok öncelik taşıdığından, bu alana ilişkin ölçüm
ler sonuçlandırılmış, ancak akropolis bölümünde yer alan B7 alanındaki çalışmaların bi
tirilmesi gelecek çalışma sezonuna ertelenmiştir.

B11 alanındaki ölçümler twin dizilimiyle 1 m. elektrot aralıklarında toplanmıştır.

Elde edilen verilerden oluşan özdirenç haritalarında, alanda özdirenç anomalisinin ol
dukça belirgin, yüksek değerlerde olduğu görülmüştür. Yüksek değerler gösteren bu
dağılımın önemli kamusal kullanımı olan arkeolojik bir yapılanmayı tanımladığı düşünül

müştür. Ayrıca, alanın güneyinde daha belirgin olan bu anomalilerin tanımına yardımcı

olması için bu anomali grubu üzerinde doğal gerilim (SP) yöntemi de uygulanmıştır. Bu
alandaki özdirenç değerlerinin gösterdiği yüksek anomali dağılımlarının arazideki ko
numları ve önceki yıllarda burada yapılan arkeolojik yüzey toplamalarına ilişkin sonuç
larla karşılaştırıldığında, büyük bir kamusal yapı kompleksinin L1 limanına hakim bir ko
numda yerleşmiş olabileceğini akla getirmektedir.
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Seramik çalışmalarında yapılan ilk belirlemelere göre, Burgaz'ın Klasik Dönem
konut işliklerinde bulunan çok sayıda günlük kullanım kaplarının 2.5 km. kuzeybatıda

bulunan Knidos seramik atölyelerinde 1986-1992 yıllarında Dr. Jean-Yves Empereurile
gerçekleştirdiğimiz kazılarda bulunan Hellenistik tiplerin erken örneklerini temsil ettikle
ri görülmüştür. 1998 yılı kampanyasında özellikle pişirme kaplarıe (lopas ve khytra gi
bi) ve mertare tiplerinde sağlanan yeni bulgular, tiplerin gelişimi konusunda bilgilerimizi
genişletmiştir.

2 Çizim 5'te üstte yer alım kaplar l.Ö. 5. yüzyıl, alttakiler ise ıo. 4. yüzyıl kontekslerinde ele geçirilmiştir; Çizim: 6 ve
Tde yer alan kaplar 1.0. 4. yüzyıl kontekslerinde bulunmuştur.

3 Çizim B'de en üstte bulunan mortar tipi Geç Arkaik Çağ konteksinde ele geçirilmiştir. Çizim: 9'daki kaplar ise l.Ö. 4.
yüzyılın ilk yarısına tarihlenen dolgularda bulunmuştur.
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