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1999 YILI PHOKAiA KAZı ÇALIŞMALARI
Ömer ÖZYiGiT*

1999 yılı Phokaia kazı çalışmaları, son dönem Foça kazı çalışmalarının 11. çalış
ma mevsimi olup 03.02.1999 - 26.12.1999 tarihleri arasında gerçekleştirildi1. Yaklaşık
bir yıl süren bu çalışmalar beş ana grupta toplanabllir-:
a) Athena tapınağı kazı çalışmaları.
b) Sunaklar alanı kazı çalışmaları.
c) Kybele açık hava tapınakları çalışmaları.
d) Kanalizasyon kazıları.
e) 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarındaki kazılar.

a) Athena Tapmağı Kazı Çelışmelerı
Foça'da Athena tapınağı kutsal alanında kazı çalışmalarına 06.07.1999 gunu
yeniden başlandı. 1999 yılında daha geniş bir alanda çalışıldı. Bu çalışmalar aralıklı
olarak yıl sonuna kadar sürdü (Çizim: 1; Resim: 1).
Ord.Prof.Dr. Ekrem Akurgal başkanlığında Foça'da yapılan ikinci dönem kazıla
rında, Athena tapınağının yeri saptanmış ve tapınak alanında çok sayıda buluntu ele
geçirilmişti3. Bu kazılar 1952-1957 yıl/arı arasında sürekli, 1970 yılına kadar ise aralıklı
olarak yapıldı. Athena tapınağı, yarımadada, bugünkü lisenin bir bölümü olan eski ortaokul yapısının yer aldığı alanda bulunuyordu. Kentin baş tanrısı Athena'ya ait olan tapı
nak, yarımadanın en yüksek noktasındaki kayalık alanda yer aldığından, antik kente ve
küçük limana hakim olup kentin en önemli tapınağıydı. Ikinci dönem kazıları sırasında,
bu çevrede yapılan çalışmalarda, tapınakla ilgili çok sayıda sütun tamburları, altlık,
Prof. Dr. Ömer ÖZYiGiT, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabiiim Dalı, Bornova-izmirlTÜRKiYE
ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Bakanlık temsilcisi olarak Phokala kazı çalışmalarında değişik zamanlarda
Ankara Etnografya Müzesi'nden Arkeolog Nejat Atar'ı, Aydın Müzesi'nden ise önce Arkeolog Mehmet Ytlmaz'ı, sonra
da Arkeolog Mahir Atıcı'yı görevlendirdi. Kazı ödenekleri, Kültür Bakanlığı ve R.J. Reynolds Pazarlama ve Dağıtım
A.Ş.tarafından karşitandı. Kazıların tüm yıl boyunca sürmesi R.J.R.'nin sponsorluğu sayesinde oldu. Foça Kazıları
böylelikle önemli ve yeni bir döneme girdi. Foça kazılarına yardım eden tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederim.
1999 yılı çalışmalarına Mine Timur Bragner, MA Aytekin Erdoğan, M.A.Tayfun Selçuk, M.A.Esin Aksoy, Mustafa Acar,
H.Ertan Aksoy, Sabri Arıcı, Sibel ilhan, Halil Eskici, Aslı Eskici, Elmas Baylan, Ela F. Baltutan (Acar), Belgin Çöleri,
Hacı Küçükteke, Melda Naçar kazı üyesi olarak katıldı. Mimari çizimler Mustafa Acar, Tayfun Selçuk, Esin Aksoy
tarafından yapıldı. Küçük eser onarım çalışmaları, Esin Aksoy ve H.Ertan Aksoy tarafından gerçekleştirildi. Tüm
çalışmalar Ege Üniversitesi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi'nin ilgili bölümlerinden yaklaşık elli kadar öğrenci ile yürütüldü. Herkese çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.
Phokaia Athena tapınağı için: E.Akurgal, "Foça Kazıları ve Kyme Sondajları'', Anatolia i (1956), 36-37; aynı yazar,
Anada/u Uygar/ık/an, 3. Baskı, istanbul 1990, 365; aynı yazar, Eski Çağda Ege ve lzmtr, izmir 1993, 56,58-59, Res.
102a, 104-108; aynı yazar, "La Grece de L'Est, Berceau de la Civilisation Occidentale", 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/enica I,
3.1; Strabon XiII, 601; Pausanias II. 31,6 ve Vii, 5, 4.
Anıtlar
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başlık gibi mimarlık elemanları bulundu. Bu çalışmalarda kazılan açmalar, daha sonra
bu alanın ortaokul ve lise bahçesi olarak kullanımı sırasında, 1979 yılında kapatıldı.
Ikinci dönem kazıları sırasında ortaya çıkarılan tapınağa ait mimarlık parçalarından bir
bölümünün, açmaların kapatılması sırasında yeniden gömüldüğü anlaşıldı.
1998 yılında Athena tapınağında yapılan kazıların amacı, Athena tapınağı kalıntı
larını yeniden ortaya çıkarıp, tapınağın bir bölümünü yeniden ayağa kaldıracak çalışma
ların başlangıcını oluşturmaktı; bu nedenle bu alandaki kazı çalışmalarına 28.07.1998
tarihinde başlandı. Lise yapısında eğitimin halen sürmekte olması nedeniyle, kazılara
tapınağın bulunduğu eski ortaokul yapısının arkasındaki, yani batısındaki alanda
başlandı. Bu kazılar sırasında Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal'ın zamanında açılan büyük
açma, yeniden boşaltıldı ve eski açmanın kazılmamış olan komşu bölgelerinde, 18. ve
19, yüzyıla ait mimarı kalıntılara ve seramik malzemelere rastlandı. Bu kazılar sırasında
tapınağın batı podium duvarı bulundu; bu podium duvarının güneybatı köşesi ortaya Çı
karılarak, duvarın güneye dönüşü de ortaya kondu. Bulunan bu podium duvarının stili
bize, 1992 Maltepe Tümülüsü kazıları sırasında ortaya çıkarılan Arkaik Dönem sur duvarının stilini qösterir-: bu nedenle tarihinin de sur duvarınınkinden çok farklı olmadığını
sanıyoruz. Tapınağın ilk evresinde yapılmış olan podium duvarlarının yapısı ve işciliği,
Athena tapınağının görkemini bir ölçüde yansıtır.
Öte yandan 1993 yılı kazılarında ortaya çıkarılmış olan ve"Liman Kutsal Alanı"
olarak adlandırdığımız Küçük Liman girişindeki kayalara oyulmuş Kybele açık hava
tapınağının üzerinde yer alan surlar da Athena tapınağı için büyük önem arz eder>.
Athena tapınağı kutsal alanının kuzeyinde kalan bu surlar, Arkaik, Roma, Ceneviz ve
Osmanlı dönemleri olarak dört ayrı evre gösterir. Bu evrelerin en alt ve en eski olanı ilk
yapım evresi olup Arkaik Döneme tarihlenir. Tüf taşından dikdörtgen bloklarla yapılmış
olan bu duvar, ilerleyen kazıların bize göstermiş olduğu sonuçlara göre yalnızca sur duvarı değildi. Bu duvarın, aynı zamanda Athena tapınağının kuzey podium duvarı görevini gördüğü kanısındayız. Kazıların ileri evresinde bu durumun daha netleşebileceğini
sanıyoruz.

Kazılar sırasında, tüf taşından sütunlara ait tamburlar ile tapınağın Roma Dönemimarlık parçaları da ele geçirildi. Ote yandan, eski kazılar sırasında bulunan
şekilsiz taşların kireç harcıyla tutturulmasıyla oluşturulmuş tapınağın Roma Dönemine
,
ait temel duvarı da yeniden ortaya kondu.

mine ait

Batı podium duvarının dışında, yani tam batısında yapılan kazılarda, tapınağın
üzerine oturmuş olduğu büyük kayalık kütlenin doğudan batıya doğru seviye olarak
büyük düşüş göstermiş olduğu anlaşıldı. Podium duvarlarının birçok yerde doğrudan
ana kayanın üzerine oturmuş olduğu saptandı. Tapınağa ait tüf taşından önemli
mimarlık parçalarının, batı podium duvarının dışında daha alt seviyelerde yoğun olarak
bulunduğu görüldü. 2000 yılında yapılacak kazılarda bu mimarlık elemanlarına
ulaşılmaya çalışılacak.

1999 yılı kazı çalışmaları, podium duvarlarının çevrelediği alanın tam bir dikdörtgen biçiminde olmadığını ortaya koydu. Yani podium duvarlarının karşılıklı kenarları da
eşit değildi. Podium duvarlarının uzunlukları tam olarak belirlenememiş olmasına
karşın, podium alanının uzunluğu, yani doğu ve batı podium duvarları arasındaki uzaklık
yaklaşık 50 metre olmalı. Podium alanının genişliği, arka yönde yani batıda daha fazla
olup yaklaşık 35 metredir.
Podiurn alanmda. orijinal dolqu içerisinde ana kaya seviyesinden gelen seramik!er., genellikle 1.0.7. yüzyıldandır. \.0.8. yüzyıla ait az sayıda seramik de bulundu; fakat
\.0.7. yüzyıldan daha geçe tarihlenebilecek bir seramik parçasına rastlanmadı. Genellikle Oryantalizan Döneme ait bu seramikler içerisinde Batı Anadolu'ya özgü olanları
oldukça çok. Tapınak ana dolgusu içerisinde ele geçirilen bu seramikler, tapınağın ta4

5

Ö,Özyigil, "1992 Yılı, Phokaia Kazı Çalışmaları", XV Kazı Sonuçlan Toplantısı, II, Ankara 1994, 11·36; aynı yazar,
"The Cily Wal1s of Phokaia", Revue des Etudes Anciennes, 96,1994,77·109; aynı yazar, "Les Dermeres Fouilles de
Phocee", Ptıocee et La Fondation de Marseille 1995,47·59.
Ö.Özyiğil, REA96, 1994, p.79, Ph.1.
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rihlenrnesinde terminus post quemdir. Podium duvarlarının stili ve göstermiş olduğu taş
işçiliğinin 1.0. 590-580 yıllarına tarihlediğimiz sur duvarlarına olan büyük benzerliği,
Athena tapınağının da tarihinin bu zamandan fazla uzak olamayacağını gösterir. Sürdürülmekte olan kazılarla Athena tapınağı için daha kesin tarihlemelerin yapılabileceğini
inanıyoruz.

1999 yılında Athena tapınağı kutsal alanında yapılan kazılarda özellikle podiumun güneybatısındaki alanda çalışmalar yapıldı. Böylelikle, kazı alanı genişletilmiş
oldu. Amaç kutsal alanın batısındaki tüm alanın kazılarak tapınağa ait mimarlık elemanlarının bulunmasıydı. Bu kazılar sonucunda tüm alanın Osmanlı Döneminde iskarı
edildiği ve sivil mimarlık örnekleri olan evlerin ve bunların girişlerinin olduğu taş döşeli
sokakların varlığı ortaya kondu. Evlerin duvarları oldukça iyi durumda ele geçirildi. Ote
yandan doğu-batı doğrultusunda ortaya çıkarılan Osmanlı Dönemine ait taş döşeli bir
sokağın ana kayanın üzerine oturtulduğu, bunun için ana kayanın yontu/duğu anlaşıl
dı. Taş döşeli yolun iki yanı, ortasından su akışının sağlanması amacıyla içe eğimlidir.
Osmanlı Dönemi mimarısinin bulunduğu bu açmalar, tapınak podiumunun güneybatı
sında bulunuyor. Açmalarda ele geçirilen seramikler arasında sırlı seramiklerin yoğun
olduğu gözlendi. Osmanlı Dönemi yapılarının bir bölümü, güneyde kayalık zemine oturur; çünkü burada kayaların seviyesi oldukça yüksektir. Kaya zemin kuzeye doğru alçaIır ve podium duvarının batısında oldukça derinlere iner; bu nedenle tapınağa ait mimarlık elemanları, özellikle kayaların oldukça derine indiği, yani toprak tabakalarının kalın
olduğu yerlerde karşımıza çıkar.
1999 yılı kazılarında yine, Athena tapınağı kutsal alanında tüf taşından çok sayıda
mimarlık elemanı ele geçirildi; ancak tapınak podiumunun batısındaki kazılar, okula ait
eski bir depo tarafından engellendiği için yapılamadı; bu nedenle bu depo, bürokratik
engellerin kaldırılmasından sonra yıl sonunda yıkıldı. 2000 yılı kazıları sırasında tapına
ğa ait çok sayıda mimarlık elemanının bulunacağını sanıyoruz.

b) SunakmrAmnlKazı

Çahşmamn

Modern Foça yerleşiminde kanalizasyon şebekesi çalışmaları sırasında Atatürk
Mahallesi, Sevgi Caddesi'nde 1998 yılında yoğun olarak arkeolojik buluntularla karşıla
şılması üzerine buradaki kanalizasyon şebekesi iptal edilmiş ve bilimsel nitelikli arkeolojik kazılara qeçilrnlşti".
Arkaik Dönem surlarının dışında ve antik kentin güneyinde, Phokaia'nın ikinci bir
limanı yer alır. Bu liman bugün derelerin getirmiş olduğu alüvyonlarla tümden dolmuş
durumda; ancak deniz içerisinde yer yer dalgakıran izleri bugün de görülebilir. Modern
yerleşimin bu bölümü, bugün "Büyük Deniz" olarak isimlendirilir. Yapılan kazılarda bu
"Güney Limanı" nın da güneyinde Arkaik Dönem ve çok daha öncesine ait yerleşime
rastlanrruştı".

Antik ve modern yerleşimin bu bölümünde, 1998 yılında Sevgi Caddesi'nde yapı
lan kanalizasyon kazıları sırasında kaliteli işçilik gösteren bir duvara rastlandı. Bunun
üzerine kanalizasyon hattı bu noktada iptal edilerek ve bilimsel arkeolojik kazılarla açma genişletildi. Kazılan açmada Arkaik Döneme ait oldukça iyi taş işçiliğine sahip bir
yapı çıkarıldı. Bu çalışmaları izleyen aşamada, genişletilen açmada ikinci bir Arkaik yapıya daha rastlandı (Çizim: 2; Resim: 2).
Birinci yapı yaklaşık 6 x 5 m. ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. Bu yapının 0,40 m.
doğusunda ele geçirilen ikinci yapı yine dikdörtgen planlı olup biraz daha küçüktür.
Batıda olan birinci yapı, diğerinden daha iyi korunmuş durumdadır. Her iki yapı da aynı
plana ve benzer taş işçiliğine sahiptir. Batıdaki yapının önündeki merdiven basamakları
ve duvarlarının iç dolgusu iyi korunmuş; bu nedenle bu yapının restitüsyonunu yapmak
mümkün oldu, Buna göre kalın duvarları olan ve at naiı biçimine benzeyen bir yapı tipi
ortaya çıktı. Ozgün durumunda önünde üç basamak bulunan bu yapı, kanımızca bir
6
7

Ö.Özyiğit "1998 Yılı Phokaia Kazı Çalışmaları", 21.Kazl Sonuçlan Toptsrıtısı. ii, Ankara 2000, 38-39.
Ö.Özyiğit, "1996 Yılı Phokaia Kazı Çalışmaları", xıx. Kazı Sonuçlan Toplantısı, I, Ankara 1998, 772-775, Fig.2.
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sunak olmalı. Yanındaki yapının da aynı plana sahip ikinci bir sunak olduğunu sanmaktayız. Her ne kadar bu sunakların, ön ve arka bölümleri kazılmamışsa da, bir
tapınaktan ayrı olarak yapılmış olmalılar. Sunakların altından ve temel düzeyinde kum
tabakası bulundu. Bu durum, bu yapıların denizden uzak olmadığını gösterir. Sunaklar
antik kente ve Güney Limanı'na, yani kuzey yönüne doğru bakıyorlardı; bu nedenle ön
taraflarında bir yapının varlığı düşünülemez. Burada antik kentin güneyinde, surların
dışında, Güney Limanı'nın da karşı tarafı olan güney kıyılarında, tanrılara adanan iki
sunak söz konusudur.
Her iki yapı da dlkdörtqen..biçiminde kesilmiş tüf taşlarıyla yapılmış. Bu yapılarda
görülen taş işçiliği (Resim: 3), 1.0. 590-580 yıllarına tarihlenen Phokaia kent sur duvarlarının işçiliği ile benzerdir. Aynı zamanda bu işçilik, Phokaia Athena tapınağının podium duvarında da görülür. Bu stil birliği, bu iki sunak ile Maltepe Tümülüsü içinde bulunan Arkaik Dönem surları ve Athena tapınağının çağdaş olduğunu gösterir. Ayrıca bu
iki sunağıp ..çevresinde ve içinde yapılan kazılarda elde edilen seramik buluntular, bu
yapıların 1.0. 6. yüzyılın başlarından daha sonraya gidemeyeceğinin kanıtıdır. Arkaik
Dönemde bu tarzda sunakların varlığı, lonia'da, Miletos'ta, Kap Monodendri'de ve
Samos'ta bilinir8 .
Kazılan açma cadde boyunca genişletilince, iki Arkaik Dönem sunağının hem doğusunda, hem de batısında çevresi duvarlarla çevrili mezarlara rastlandı. Yani sunakların yapımından sonra bu alan, nekropo[is olarak kullanılmaya başlandı (Resim: 4,5). Bu
mezarlar, Arkaik Dönemden Roma Imparatorluk Dönemi içlerine kadar tarihlenir.
Mezarların büyük bölümü, Arkaik ve Roma Döneminden olup, Helenistik Döneme ait
tek bir mezar ele geçirildi. En eski mezar, doğudaki sunağın 1 m. kadar doğusunda
bulundu. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan tüf taşından yapılmış bu lahit ile sunak
arasında mezarları çevreleyen duvar yer alır. Bu mezarın içinden ve dışından zengin
buluntular ele geçirildi (Resim: 6-8). Fayans, pişmlş.. toprak ve camdan yapılmış bu
buluntular, Mısır, Doğu Yunan ve Korinth kökenlidir. l.Oıô.yüzyılm ikinci çeyreğine tarihlenen bu mezar, her iki sunaktan da daha sonraya aittir. Buna göre bu mezar, her iki
sunak için terminus ante quemdir. Diğer bir deyişle sunaklar, 1.0.6.yüzyllın ikinci çeyreğinden önceye tarihlenmelidir. Sunaklar alanında kazılar halen sürmektedir. Kazıların
sonucunda sunakların hangi tanrı veya tanrılara ait olduğunu gösteren delilleri bulacağımızı umuyoruz.
Phokaia'da yapılan kazılarda Maltepe Tümülüsü içerisinde bulunan Arkaik
dönem surları, yarımada üzerindeki Athena tap'ır,ı,ağı ile Sevgi Caddesi'nde ele geçirilen
sunaklar ile Kybele açık hava tapınakları, 1.0.6.yüzyllın ilk yarısında Phokaia'nın
büyüklüğünü ve görkemini gösterir.
Her iki sunağın üzerinde mezara rastlanmadı. Bu durum sunakların uzun süre
kullanıldığını ve kutsal bir yapı olarak saygL gördüğünü gösterir; bu nedenle, bu iki
yapının mezar yapısı olduğunu sanmıyoruz. Ote yandan sunaklar, çevresinde bulunarı
mezarlardan daha eskidir. Sunakların yapımından kısa bir süre sonra, çevrelerinde 1.0.
6. yüzyılın ortalarına doğru mezarlar oluşturulmaya başlandı. Kazılan alanda yaklaşık
otuz kadar mezarla karşılaşıldı. Arkaik Dönemdeki mezarların tümünde yakmak,
Helenistik ve Roma dönemlerinde ise, genellikle doğrudan gömü geleneğinin egemen
olduğu anlaşıldı (Çizim: 3, 4). Buna karşın Roma Döneminden kalma en zengin mezar,
kazı alanının en batısında bulunan tüf lahittir (Resim: 9). Bu mezarda ele geçirilen çeşitli
kapların yanı sıra pişmiş topraktan, oturur durumda, çıplak Aphrodite heykelcikleri de
dikkati çeker (Resim: 10). Söz konusu alanın kazısı 2000 yılında tamamlanacaktır.

e) Kybele Açık Hava Tapmaklan Çalışmalan
Tiyatro (Değirmenli Tepe) ve Altın Mağarası tepelerindeki Ana Tanrıça açık hava
tapınaklarında 17.07.1999 - 30.08.1999 tarihleri arasında kazı, envanter, çizim ve
8

G.Gruben, Die Tempel der

Gtiecnetı,

4.

baskı.

München 1986, 324 tl.
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fotoğraf çalışmaları qerçekleştlrildis.
da, Altın Mağarası Tepesi'nde ise iki

Bu çalışmalar, Tiyatro Tepesi'nde dokuz ayrı alanbölümde yapıldı.
Tiyatronun yer aldığı Değirmenli Tepe, antik kentin ve modern yerleşimin doğusunda bulunur. Değirmenli Tepe'deki kutsal alanlar, tepenin güney ve batı bölümünde yer alır 1O . Kutsal alanlar kaya kütleleriyle aralarındaki kayalık düz yüzeylerden
oluşur. Bu kayaların tamamı tüftendir, Yapılan çalışmalarda bölgede yer alan dokuz
alanın birbirinden ayrı, ancak konumları nedeniyle bağlantılı oldukları saptandı. Bu kutsal alanlar, tek veya birden fazla kaya kütlesinden ya da kayalık düzlemden oluşur.
Bunların arasında kayalara oyulmuş merdivenler de vardır. Kutsal alanları oluşturan
kaya kütleleri ve kaya düzlemleri üzerinde değişik büyüklüklerde nişler görülür. Bu
nişlerin bazılarının içerisinde Ana Tanrıça'ya ait kabartmalar bulunur.
Antik kentin doğusunda, Tiyatro Tepesi'nin güneyinde yer alan Altın Mağarası
Tepesi'nde yapılan çalışmalarda da kayalara oyulmuş Ana Tanrıça'ya ait bir takım nişler
saptandı. Nişler iki bölümde kaya kütleleri üzerinde yer alır. Ilk bölümde yedi, ikinci
bölümde ise on adet niş saptandı. Nişlerin konumları ve boyutları, Tiyatro Tepesi'nde
bulunanlarla benzerdir.
Gerek Tiyatro Tepesi'nde gerekse Altın Mağarası Tepesi'nde yapılan araştır
malar, bize Ana Tanrıça'ya, Helenistik ve Roma dönemlerinde, belki de daha eski
dönemlerde tapıldığını gösterir.
d)Kanalizasyon Kazılan
1999 yılı kazı çalışmaları sırasında, modern yerleşimin kanalizasyonu için antik
kentin en güneyinde, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında kazı çalışmaları yapıldı. Yapı
lan çalışmalarda Helenistik ve Roma dönemlerine ait bazı duvar kalıntılarına rastlandı. Yoğun çalışmalar sahil kesiminde yapıldı. Sahil kesimindeki derin kazılarda kum
katmanlarıyla karşılaşıldı. Bu kesimde kültür katmanlarıyla karşılaşılmadığından kanalizasyon ana hattına kolayca devam edildi.
e) 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlanndaki Kazılar
3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında modern yapılaşma
başvurular değerlendirilerek bu parsellerde kazılar gerçekleştirildi:

amacıyla yapılan

1) Foça Atatürk Mahallesi, 12 Pafta ,16 Ada, 18 ve 21 No.lu Parsellerde Yapılan
Kazılar

Foça'nın güneyinde Büyük Deniz yöresinde Sevgi Caddesi ile Büyük Deniz Sahil Caddesi arasında yer alan parsellerde ilköğretim okulu yapımı amacıyla arkeolojik
kazılar, 15.02.1999 - 19.06.1999 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Deniz arazinin kuzey
sınırına yakın olduğu için açmalar genellikle parsellerin güney bölümünde yoğunlaş
tırıldı. Kazılan altı adet değişik boyuttaki açmada taşınmaz bir kültür varlığına rastlanamamıştır; ancak bu açmalarda bulunan güneyde kalan yüksek düzeydeki yerlerden
sürüklenerek gelen seramik parçaları Arkaik Dönemden Geç Roma Dönemi içlerine
kadar uzanır. Parsellerin en doğusunda yer alan III ve LV No.lu açmaların bulunduğu
alanda denizden 0-16 m. düzeyinde Arkaik Dönemde oluşturulmuş bir taş dolguya rastlandı. Büyük olasılıkla bu duvar, Arkaik Dönemde deniz kıyısında bulunmaktaydı. LV
No.lu açmanın batısında rastlanan Arkaik Dönem sonrasına ait küçük bir duvar kalıntısı,
bu kazı alanında ele geçirilen tek duvar kalıntısıdır.

9

Bu çalışmalar, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi MAAylekin Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.
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Değirmenli Tepe'de daha önceleri de birtakım araştırmalar yapıldı: E. Langlotz, AA 84 (1969), 377 vd. Abb. 10-11.

E.Langlotz, Die Hellenisierung der Küsten des Miltelmeers durch die Sladl Phokaia, Köln 1966, 21; F. Naumann, Die
Ikonographie der Kybele in der phrygischen und der griechischen Kunst, ist.Mitt. Beihell 28, Tübingen 1983, 153-155,
Tat. 20. Ayrıca Phokaia'daki Kybele (Meter) kültü için: F.Grall, Nordionlsctıe Kulte (1985),419-420.

5

2) Foça Atatürk Mahallesi 30L - IIId Pafta ,1577 Ada,4 - 5 No.lu Parsellerde Yapı
lan Kezıier
Bu parsellerde 1996 yılında çalışılmış ve Phokala'nın en eski yerleşimine ait seramik malzemeler bulunrnuştuu. Ayrıca bu alanda 1.0 i. binyılın ilk yarısının üç ayrı dönemine ait yapı katmanı saptandı. Geometrik ve Arkaik dönemlerden olan yapıların bulunduğu bu parsellerde kazıların 2000 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
3) Foça Atatürk Mahallesi 1235 Ada, 7 - 8 Parsellerde Yapılan Kazilar
Antik kentin güney bölümünde yer alan bu parsellerde altı adet açma kazılarak
ana toprağa kadar iniidi. Bu açmalarda akıntıyla yamaçlardan gelen amorf nitelikte 1.0
5. yüzyıldan Bizans Dönemi içlerine kadar çeşitli dönemlere tarihlenen seramiklerden
başka, Antik Dönem mimarlık kalıntısına ya da kültür varlığına rastlanmadı.
Yukarıda anlatılan çalışmaların yanı sıra, kazı evinde ve depolarda
yayın
amacıyla, çizim, katologlama, ve fotoğraflama işlemleri yoğunluk kazandı. 2000 yılında
da yarım kalan çalışmaların tamamlanması dışında, değişik projelerin de ele alınması
düşünülmektedir.

11

Ö.Özyiğit, "1996 Yılı Phokaia Kazı Çalışmaları", XıX. Kazı Sonuçlan Toplantısı, Ankara 1998, 772 - 775.
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Çizim 3: Sunaklar Alanı sektöründe bulunan 10 No.lu mezarda ele
geçirilen mezar buluntuları.
1.5 1. yüzyılın ikinci yarısı

pw.-.-.--""IjjjJ
Çizim 4: Sunaklar Alanı sektöründe bulunan 12 No.lu
mezar buluntuları. 1.5 1. yüzyılın ilk yarısı

9

Resim 1: Phokaia Athena

Tapınağı kazı alanının

genel görünümü

Resim 2: Foça kanalizasyon kazıları sırasında ortaya çıkarılan sunaklar. i.Ö. 6.
yüzyıl başları

10

Resim 3: Resim 2'de görülen 1 No.lu sunağın güneybatı köşesinden bir ayrıntı. LÖ.
6. yüzyılın başları

Resim 4: Sunaklar alanı sektöründeki Arkaik ve Roma Dönemi mezarlarında genel
görünüm

11

Resim 5: Sunaklar
çevrilmiş

Alanı

sektöründe bulunan ve çevresi duvarlarla
mezarlar. Geç Arkaik Dönem

Resim 6:

12

Kucağındaki yaban keçisiyle oturan kadın biçimindeki küçük şişe. Sunaklar Alanı, 2 No.lu
mezar. ı.ö, 6. yüzyılın
ikinci çeyreği

Resim 7: Aslan biçiminde, plşmlş toprak küçük şişe. Sunaklar Alanı, 2 No.lu mezar. 1.0. 6. yüzyılın ikinci çeyreği

Resim 8:

13

Kucağında
yavrusunu
tutan maymun biçiminde
pişmlş toprak küçük şi
şe. Sunaklar. Alanı, 2 No.
lu mezar. 1.0. 6. yüzyılın
ikinci çeyreği

Resim 9: Sunaklar Alanı sektöründe, i No.lu
mezar. Roma Imparatorluk Dönemi

sunağın batısında

bulunan 20 No.lu

Resim 10: Oturan pişmiş toprak Aphrodite heykelcikleri. Sunaklar
mezar. Roma imparatorluk Dönemi

14

Alanı.

20 No.lu

MENDERES MAGNESiASI (1999)
MAGNESIA AD MAEANDRUM
Orhan BiNGÖL *

1999 yılı, Magnesia kazıları için bir dönüm noktasını oluşturmuştur. Bunun nedeni de ülkemizin en büyük kuruluşlarından biri olan Ericsson Türkiye'nin Magnesia kazı
larını destekleme kararı alarak bunu uygulamaya koymuş olmasıdır. Bu katkı ile Magnesia kazılarının gelecekte sonuçlara çok daha kısa sürede ulaşacağından kuşku duymamak gerekir. 1999 yılındaki katkılarının çalışmaların süresini, kapsarrum ve sonuçlarını etkilemesi bunun en somut göstergesidir. Ericsson'un bu kararı ızmir Hilton Otel ve
Magnesia'da yapılan bir basın toplantısı ile medyaya duyurulmuştur. Aynı duyuru Magnesia'da Ortaklar-Söke karayoluna dikilen iki levha ile kamuoyuna da yapılmaktadır. Bu
kararlarından ötürü Ericsson Türkiye Genel Müdürü Sn. Ersin Pamuksüzer ile Halkla
Ilişkiler Müdürü Sn. Yeşim Yalınkılıç'a Magnesia kazısı ekibi adına en içten teşekkürle
rimi iletmek isterim (Resim: 1).
05.7.1999-15.91999 tarihleri arasında 70 gün süren 1999 yılı Magnesia kazısı
ayrıca her yılolduğu gibi, Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzel~r Genel Müdürlüğü, Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Ankara Universitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ile Başkent Meslek Yüksekokulu ve Aydın Valiliği'nin maddi katkıla
rı ve Batısöke Söke Çimento Sanayii A.Ş.nin lojistik destekleriyle gerçekleştirilmiştir.
Adı geçen bu kurumlarla, çalışmalarımız sırasında maddi ve manevi desteklerini gördüğümüz Aydın Valisi Sn. Muharrem Göktayoğlu'na, Germencik Kaymakam) Sn. Ergün
Güngör'e, Aydın 1/ Kültür Müdürü Sn. Ozgen Karaca'ya, ve Kültür Bakanlığı temsilcisi
Sn. Ertan Yılmaz'a teşekkürlerimi sunmak isterim. Ayrıca Magnesia kazı/arı için büyük
anlam ve önem ifade eden lojistik destekleri için Bat/söke Söke Çimento Sanayii A.Ş
Yönetim Kurulu'na ve Yönetim Kurulu Uyesi Sn. Eşref Baltalı ve Genel Müdür Sn. Onur
Aıtınışık ile diğer yetkililere teşekkür ediyorum.
1999 yılı Magnesia kazısına tüm kazı süresi boyunca ya da zaman zaman katı
lan aşağıda isimleri yazılı tüm uzmanlarla öğrencilere özverili çalışmalarından ve katkı
larından ötürü, ayrıca raporun hazırlanmasındaki katkılarından ötürü Görkem Kökdemir'e teşekkür ederim:
1. T.C. Kültür Bakanlığı Temsilcisi Arkeolog Ertan Yılmaz, Aydın Arkeoloji Müzesi.
2. Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar Doç. Dr. Emre Madran, O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi.
3. Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar Dr. Nimet Özqönül, ODTÜ. Mimarlık Fakültesi.
4. Jeolog Prof. Dr. Bernt Schröder, Ruhr Üniversitesi Bochum i Almanya.
5. Arkeometrist Doç. Dr. Ünsal Yalçın, Deutsches Bergbau Museum Bochum/AImanya.
Prof.Dr. Orhan BiNGÖL, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi,
AnkarafTÜRKiYE
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6. Epigrafist Doç. Dr. Mustafa Hamdi Sayar, Köln Üniversitesi lAimanya.
7. Arkeolog/Restoratör Öğr. Gör. Işık Bingöl, Ankara Üniversitesi Başkent Meslek Yüksekokulu.
8. Arkeolog Araş. Gör. Güner Özler, 16 Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü.
9. Arkeolog Uzman Cengiz Çetin, Ankara Üniversitesi Başkent Meslek Yüksekokulu.
10. Arkeolog Özlem Vapur, Ankara Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi.
11. Yüksek Mimar Oya Bakacak, O.D.T.Ü. Mimarlık Fak. yüksek lisans öğrencisi.
12. Yüksek Mimar Serpil Uyar, O.D.TÜ. Mimarlık Fak. yüksek lisans öğrencisi.
13. Konservatör Uzman Ayşe Gültekin, Ankara Üniversitesi Başkent Meslek
Yüksekokulu.
14. Konservatör Uzman Selçuk Şener, Ankara Üniversitesi Başkent Meslek Yüksekokulu.
15. Yüksek Mimar Çağın Başaran, O.D.TÜ. Mimarlık Fak. yüksek lisans öğren
cisi.
16. Yüksek Mimar Bilge Nilgün Öz, O.D.TÜ. Mimarlık Fak. yüksek lisans öğrencisi.
17. Arkeoloji öğrencisi Görkem Kökdemir, Ankara Üniversitesi D.T.C.F. KI. Arkeoloji.
18. Arkeoloji öğrencisi Bengü Uçan, Ankara Üniversitesi D.TC.F. Klasik Arkeoloji.
19. Arkeoloji öğrencisi Fatih Yıldırım, Ankara Üniversitesi D.TC.F. Klasik Arkeoloji.
20. Arkeoloji öğrencisi Aslı, Ankara Üniversitesi D.TC.F. Klasik Arkeoloji.
21. Arkeoloji öğrencisi Bora, Ankara Üniversitesi D.TC.F. Klasik Arkeoloji.
22. Konservasyon öğrencisi E. Murat Özdemir, Ankara Üniversitesi Başkent
Meslek Yüksekokulu.
23. Konservasyon öğrencisi Yıldırım Haberal, Ankara Üniversitesi Başkent Meslek Yüksekokulu.
24. Fotoğrafçı Mehmet Ali Döğenci, Ankara
25. Taş Ustası Zeynel Bayraktar, Bergama.
1- KAZı ÇALIŞMALARI
a- Tören Yolu kazısı (Resim: 2)
"Tören yolu" olarak adlandırılan bölümdeki kazıların amacı, bundan önceki yıllar
da da dile getirildiği şekliyle, propylon ile altar arasındaki organik bağlantıyı tüm olarak
ortaya çıkararak yolun kapsamını, boyutlarını, çevresini saptayabilmek olarak belirlenmişti. Bu amaçla 1999 yılında önce yolun güneyinde iki alanda; batı ve doğu açmalarında, daha sonra da kuzeyde, yolu altar temelinin kuzey sınırına kadar genişletmek ve
böylece tören yolunun kuzey kenarını ortayaçıkarmak için doğu-batı doğrultusunda yolun doğu yarısındaki açmalarda çalışılmıştır.
Güneybatı açmada Bizans surunda büyük bir olasılıkla ikincilolarak kullanılmış
traverten bloklarla, yine aynı duvarın yıkılmasıyla oluşmuş çok sayıda döküntü malzeme ile karşılaşılmıştır. Ayrıca propylonun kuzeydoğusunda yer alan toichobatlı podyum
gibi bir podyumun burada da yer aldığı gözlenmiştir. Bu açmada ayrıca sunu sütunun
tamburları üzerine geçici olarak konulan lon başlığının (PB2) kırık olan volüt ve pelterinin parçası ele geçirilmiştir. Bizans suruna ait oldukları anlaşılan traverten blokların kaldırılmasından sonra burada yapılan kazılarda bir exedraya ait olan oturma blokları saptanmıştır. Bu çalışmalar sırasında, açmanın kuzeydoğu köşesinde bir de yazıt bulun-
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muştur. Yazıtın

Kern'de yer almaması, burasının Humann tarafından kazılan alanın sı

nırları dışında kaldığını göstermektedir. Çalışmalar sonuçlandığında, propylonun güneyinde 0.80 m. genişliğinde ve 5.30 m. uzunluğunda bir exedra ortaya çıkartılmıştır. Bu
exedranın gayet düzgün bir şekilde yapılmış olan ve 1.70 m. genişliğindeki döşemesi
nin, güney köşede exedranın bittiği yerden sonra da güneye doğru yaklaşık 0.40 m.
genişliğinde ve 3.00 m. boyunca devam ettiği saptanmıştır. Güneydoğu açması doğu
yönünde altar temelinin doğu uzun kenarına kadar genişletilerek çalışılmış ve bu açmada Geç Roma ve Bizans Dönemine tarihlendirilebilecek çok sayıda seramik ve cam
parçaları, ayrıca büyük bir heykele ait olabilecek elbise kıvrımlarına ait üç fragman ele
geçirilmiştir. Bu çalışmalar sırasında açmanın batısına doğru döşeme blokları üzerinde
bir podyuma ait olabilecek bloklarla altara ait olduğu düşünülen bir kaç adet de ıraver
ten ve ayrıca yaklaşık 0.50 m. kotunda, üzerinde nOL hecesi okunan bir blok ortaya
çıkarılmıştır. Tören yolunun kuzeyindeki kazılarda, yolun sınırlarının saptanması amacıyla, yaklaşık 15 gün süren çalışmalar sonunda yaklaşık 5.50 m. genişliğinde doğu-ba
tı yönünde farklı uzunluklardaki açmalarda, taban seviyesine kadar ulaşılmıştır.

Yapılan bu çalışmalar sonucunda propylon ile altar arasında geçen yıllarda saptandığı şekilde batıda mermer bloklardan oluşturulmuş taban tümüyle ortaya çıkarılmış
tır. Yolun batıda propylon genişliğiyle sınırlandırılmış olmasına karşın taban döşemesi
nin yer yer, gerek farklı taş cinslerinden yapılmış olarak, gerekse farklı işçilik göstererek güneye ve kuzeye doğru devam ettiği anlaşılmaktadır. Yolun bu bölümü, yani propylonla altar arasındaki alanın yaklaşık batı yarısı mermer bloklarla kaplıdır. Propylonun
doğusunda ve ona paralelolarak açılmış daha sonra kuzeye doğru yöneltiimiş, Cari
Humann'ın açtığı düşünülen kanalın kuzeye doğru devam ettiği görülmüştür. Doğu ya-

rının hemen batısındaki birkaç sıra mermer döşeme blokundan, yolun yönünün burada
altara dik olacak şekilde değiştiği anlaşılmaktadır. Bu blok dizilerinden sonra altara kadar olan bölümde mermer bloklara in situ olarak yer yer rastlanmıştır. Bunların kiminin
üzerinde geçen yıllarda olduğu şekilde yine topos yazıtlarının varlığı saptanmıştır. Kuzeydoğuda döşemeyi oluşturan blokların tören yolunun diğer mermer döşeme blokları
gibi perdahiı ve düz olmadıkları, kaba olarak bosajlı bir şekilde bırakılarak kullanılmış oldukları anlaşılmıştır. Yine burada, açmanın doğusunda yer alan ve doğu-batı yönünde
ortaya çıkarılan 6 adet in situ mermer döşeme blokundan, doğudan 2. üzerinde altarda
kurban edilecek hayvanların bağlanmaları için kullanılmış bronz halkalardan birinin yer
aldığı yuva saptanmıştır. Bu buluntu, altarın batısındaki döşeme blokları üzerinde yuvaları korunmuş 11 halkadan sonra, bir 12.sini de varsayımımız gerektiği konusundaki savımızı, eksik olan bu 12. ile aynı eksende olması nedeniyle doğrularken, en az bir sıra
daha kurban halkasının olması gerektiğini de ortaya koymaktadır. Altarın batısında yol
yukarıda da belirtildiği gibi genelolarak mermer bloklara alt yapı oluşturan traverten
bloklardan yapılmış ve asıl döşemenin altında yer alan döşeme olarak korunmuştur.
Traverten döşemenin üzerinde mermer blokların oturmasını sağlayacak ufak mermer
yongalarından oluşan ve yer yer yaklaşık 15 cm. kalınlığına kadar yükselen bir düzleme tabakası ile karşılaşılmış olması bu kanıyı desteklemektedir. Bu tabakanın blokları
üzerinde
ve 3 gibi bu taşları temin eden firmaları belirten işaretler yer almaktadır. Bu
traverten döşemenin altarın doğu sınırına kadar güneyde devam ettiği görülmektedir.
Altarın güneybatısında kalan bir alanda traverten döşeme blokları arasında bir yapıya
ait olmaları gereken işlenmiş dikdörtgen blokların devşirme olarak kullanıldığı saptanmıştır. Bu blokların bir tanesinde de çok küçük bir şekilde yazılmış NIKOKJ\EOYL....
okunabilmektedir.
Bu çalışmalarla propylon ile Artemis altarı arasındaki organik bağ, bu iki yapının
genişliğinde ilk kez yeniden kurulmuş olmaktadır. Kazıların bu alanda gerek güneye ve
gerek kuzeye doğru genişletilmesiyle Artemis kutsal alanının kapsamı, hiç olmazsa ala-

e

nın batısında saptanmış olacaktır.

b- Propylon Kazısı (Agora) (Resim: 3)
Geçen yıl propylonun batı nefinde yapılan kazılar sırasında açmanın batı bitiminde profilde görülen ve yapıya ait olduğu saptanan elemandan, propylonun batı cep-
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hesinin büyük bir olasılıkla batıya doğru devriimiş olduğu, bu nedenle hiç olmazsa bazı elemanların burada yapılacak kazılarla ortaya çıkarılabilecekleri anlaşılmıştı. Bu
amaçla ve doğuda "Tören yolu" olarak isimlendirilen bölüm ile ilişkisini saptayabilmek
ve bu konuda bilgi sahibi olabilmek amacıyla propylonun basamaklarının hemen batı
sında yaklaşık 25.00 m. uzunluğunda (K-G), 12.00 (D-B) m. genişliğinde ve 3.00 m. derinliğinde, "Propylon Batı" (PB99) adı altında, büyük bir açmada 05.07.1999 tarihinden,
çok kısa aralıklarla 12.08.1999 tarihine kadar yaklaşık 40 gün çalışıldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda, propylondan doğuda olduğu gibi iki basamak ile
agora tabanına inildiği ve agoranın da tüm açma boyunca yaklaşık 5-7 cm. kalınlığında
mermer bir döşemeyle kaplı olduğu saptanmıştır. Döşeme üzerinde yer yer oluşmuş kı
rıklar, çatlaklar ve çukurluklar, yapının özellikle batı cephesinin yıkılmasına neden olan
depremin fay hattının ve yapı elemanlarının bu devrilme sırasında tabana ne kadar büyük bir kuvvetle çarptıklarının kanıtlarıdır. PB99 açmasında bulunan yapı elemanları genellikle propylonun elemanlarıdır. Fakat açmanın kuzeyde ve güneyde geniş tutulması
sayesinde, propylonun stoalarla olan bağlantısı da ortaya çıkarılmış, ayrıca bu stoalara ait Oor sütun tamburları ile Oor üst yapı elemanlarıyla karşılaşılmıştır. PB99 açmasında 42 adet mimarı blok envanterlenmiş, buluntu durumu plana geçirilmiş, fotoğraf
lanmış ve restorasyon hazırlıkları için açmanın batısına taşınmıştır.
Her ne kadar Humann yapının sadece doğu cephesi ile kuzey yarısının açığa Çı
karıldığını belirtiyorsa da (C. Humann, Magnesia s.129), buluntu durumuna bakıldığın
da ve kazı alanının buluntu durumu tümüyle incelendiğinde, bu alanın bir bölümünün
Humann'ın kazışı kapsamı içinde kaldığı, elemanlardan, özellikle basamakların hemen
batısında yatan lonik sütun tamburlarının, belki de bu bölümün planının daha sağlıklı çizilebilmesi için kuzey-güney doğrultusunda çevrilmiş olmalarından anlaşılmaktadır.
Humann'ın kazı sınırları dışında kalan elemanlardan, örneğin Oor malzemenin yıkılış
durumunda oldukları yönlerinden, düşmenin şiddetiyle oluşturdukları çukur ve tabandaki kırıklarla çatlaklardan anlaşılmaktadır. Fakat bu elemanların arasında eksik olanları
ya da kırılmış olan parçalarının bulunamamış olması, bunların Humann'dan daha önceki dönemlerde alınmış olduklarını göstermektedir.
Batı sütun sırası stylobatının kazısı sırasında buraya ait bloklardan bazısının yerlerinde olmadıkları, bazısının kırılmış oldukları görülmüştür. Ayrıca, kiminin diş sırası bloku, kiminin altında işlenmiş olduklarını gösteren ayrıntılar, bu blokların stylobatta ikincil
kullanıldıklarını göstermektedir.
Pb99 açmasında bulunan yapı elemanları şunlardır: Batı sütun sırasının kuzeyden birinci ve ikinci sütun kaideleri olabilecek iki adet Attika lon kaide, çeşitli boylarda,
altısı sütunların alt yarılarında kullanılmış çizgi yivli olmak üzere on beş adet yapıya ait
lon sütun tamburu, ikisi sağlam toplam üç adet yapıya ait lon sütun başlığı, üç adet til
ayağı bloku, biri açmanın ortasında, diğeri ise açmanın kuzey kesiminde iki adet geisopodes bloku, batı cepheye ait sol köşe arşitravı, arşitrav blokunun hemen güneydoğu
sunda, yine yapının batı cephesinde sol köşeye ait olan friz parçası.
Propylonun batı cephesinde yer alan fil ayakları Humann'ın planında "çift fil ayağı" olarak gösterilmiştir. Oysa yapılan kazılar sonucu bulunan elemanlara göre propylonun fil ayaklarının kuzey ve güneydeki stoalara bakan cephelerinde yarım Dorik sütun plaster yer almakta ve böylece lonik propylondan Dorik stoaya geçiş sağlanmış olmaktadır. Açmanın kuzeyinde ve güneyinde olmak üzere dokuz adet Oor sütun tam buru ile güney fil ayağında stoaya geçişi sağlayan yarım Dorik sütun plasterin en alt parçası bulunmuştur. Açmanın kuzeydoğu sınırında bir adet, güneyinde ise iki adet olmak
üzere, büyük bir olasılıkla stoalara ait üç adet Oor geison bloku, açmanın güneyinde de
iki adet tam Oor siması bulunmuştur. Açmanın batısında iki adet henüz tanımlayamadı
ğımız mimarı blok ortaya çıkarılmıştır

c-

Çarşı Bazilikası Kazısı

(Resim: 4)

Yapının doğu bölümünün tümüyle ortaya çıkarılması için geçen yıllarda yapılan
kazılarda pastophorionun güneydoğu cephesi açılmış ve diakonikona açılan kapı tüm
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yüksekliği ve görkemi ile ortaya çıkarılmıştı. 1999 yılında amaç apsisin tümüyle ortaya
çıkarılmasındanoluşmaktaydı. Yoğun bir tuğla dolgusunun altında kalan apsisin içini boşaltmak için kazılar genelde 1.5-2 m. genişliğinde ve yaklaşık 6-11.5 m. arasındaki
uzunluklarda doğu-batı doğrultusundaki alanlarda ve güneyden kuzeye doğru sürdürülmüştür. Yaklaşık 3 m. yüksekliğindeki bu dolgu içinde çok az sayıda da olsa bulunan mimarı elemanlar konumlarının saptanmasından sonra kazı alanı dışına alınmıştır. Dolgu
toprak içerisinde, açmanın batı tarafında bulunan üç ayrı mimarı bloktan biri plaster Korinth başlığıdır. Diğer iki blokun işlevi ise tam olarak bilinmemektedir. Tabandan 0.50 0.55 m.lik yükseklikteki bir dolgu toprak seviyesinde ortaya çıkarılan bu bloklar Bz.99.1,
BZ.99.2 ve BZ.99.3 olarak envanterlenmiştir. Yine bu dolgu toprak içinde az miktarda da
olsa, ele geçirilen sağlam tuğlalar tek bir aeanthus yaprağı parçası, bir kil ağırşak, kandil parçası, cam parçaları bunların yanı sıra doğu duvarından düşmüş olarak şpolien
malzeme (torus parç. v.b.), opus seetile parçaları bulunmuştur. Batıya doğru 11.50 m.
uzunluğunda, güneye doğru 3.10 m. genişliğinde ve 3.20 m. derinliğinde tuğla-toprak
karışımı dolguya sahip 3 No.lu açma apsisin güney yarısını da kapsamaktadır. Bu tuğla
toprak karışımı dolgu apsisin içinde daha yoğun tuğla-harç kalıntısı şeklindedir. Bu dolgunun profili izlendiğinde batıya doğru yaklaşık 45 derecelik bir eğim verir. Eğimin üstünde kalan kısımdaki dolgu ise içerisinde daha az tuğla içeren ve renk olarak da siyaha yaklaşan daha koyu bir toprağa sahiptir. Bu açmada aeanthuslu bir konsol bloku ve
yüksek kabartma tekniğiyle yapılmış bir giyimli figüre ait, dizden aşağısı korunmuş parça üzerindeki harç kalıntılarından bunların devşirme malzeme olarak kullanıldıkları anlaşılmaktadır. Bu figür parçasının üzerindeki kırmızı boya yer yer korunmuştur.
Kazılar apsisin içinde, genelde tuğladan oluşan bir tabana ulaşılıncaya kadar
sürdürülmüştür. Bu taban bazilikanın tabanından yaklaşık 75 cm. yüksektedir. Tabanın
dışında apsis genişliğinde ve apsisin tuğla tabanına paralel, muntazam bir işçilikle örülmüş ve batıya doğru eğim gösteren bir tuğla duvar ortaya çıkarılmıştır. Bu duvarın yaklaşık 2 m. batısında aynı özelliklerde, fakat bu kez doğuya eğim yapan, birincisine paralel ikinci bir duvarın ortaya çıkması, burada üstü çökmüş, genişliği büyük bir olasılık
la apsis genişliğine eşit, ortaya çıkarıldığı kadarıyla 8.20 m., yüksekliği çökmüş haliyle
apsis tuğla taban yüksekliğine yakın (60 cm.) bir tonozun varlığını ortaya koymuştur.
Apsisin tabanı yuvarlak dere taşlarıyla döşelidir. Tonozun batı tuğla örgüsünün dışında
in situ olarak korunmuş üç ayrı bloktan oluşan toplam 3.12 m. uzunluğunda ve 0.24 m.
yüksekliğinde silmesi korunmuştur. Tonozun dışı, şimdilik sadece batı ve güneyi ortaya
çıkmış olmakla birlikte, kuzeyde de olmasını bekleyeceğimiz bir şekilde düzgün mermer
plakalarla kaplıdrr. Batı cephenin güney köşesinde mermer plakaların kesilme durumu,
tonozun her iki köşesinde plasterlerin olduğunu göstermektedir.
şık

Bazilikanın doğu duvarı dışında yüzeyin tesviyesine yönelik bir çalışmada yakla15 cm.lik bir toprak dolgu alınmıştır.

2- YAP/ ELEMANLAR/NA YÖNELiK RESTORASYON ÇALIŞMALARI
1999 restorasyon çalışmalarında propylon doğu ve batı cephesi stylobatı ele
alınmış, yapılacak restorasyona hazırlık olmak üzere stylobatın kırılmış blokları onarıl
mış, terazisinde olmayan düzeltilmiştir. Aynı şekilde restorasyona yönelik saölamlaştrr
ma çalışmaları sırasında stylobatın sütunların altlarına denk gelen bölümlerinde ikişer
bloktan oluşan parçalar birbirlerine kenetlenmek suretiyle birleştirilmişlerdir. 1999 yılın
da geçmiş yıllarda olduğu gibi yapı elemanlarına yönelik restorasyon çalışmalarına devam edilmiştir. Ayrıca Artemis tapınağına ait aşağıdaki elemanların restorasyon işlem
leri yapılmış, parçalar halindeki L kodlu başlık yapıştırılarak sundurmanın altına yerleş

tirilmiştir.

Yapılan tüm yapıştırma işlemlerinde epoxi bir reçine olan Araldit MTU ve sertleş
tiricisi HY956 kullanılmıştır. Restorasyon çalışmalarında kullanılan bütün çelikler inoxtur. Derzleme ve blok altlarının doldurulmasında kum, kireç ve çok az miktarda çimento karışımı harç kullanılmıştır. Blokların açıkta kalan eksik yerlerini doldurmak için mermer mozaik, pirinç mozaik ve çimento karışımı imitasyon harcı kullanılmıştır..
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d- Çerkez Mezarlığı
Çerkez Mezarlığı'ndaki mezar taşlarının restorasyonu bu sene de sürdürülmüş
tür. Başkent Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Yıldırım Haberal ile E. Murat Ozdemir uzmanların gözetiminde bazı kırık mezar taşlarını restore etmişlerdir.
3- YAPI RESTORASYONUNA YÖNELiK ÇALIŞMALAR (Resim: 5)
1993 yılında kazısına başlanan propylonun bulunan elemanları 1998 yılına kadar
hem korunmalarını, hem de yapının görsel bir boyut kazanmasını sağlamak amacıyla
geçici olarak yapıdaki yerlerine yerleştiriliyorlardı. Bu uygulama sayesinde propylon gerek yatay gerekse dikey hacimler açısından özgün yapıyı çağrıştıran bir görünüm kazanmıştı. Bu geçici uygulamanın, yapının bulunabilir tüm elemanlarının ortaya çıktığı kanısı uyanıncaya kadar sürdürüleceğini, ondan sonra ise yapının gerçek restorasyonuna geçileceğini bundan önceki raporlarımızda belirtmiştik. 1999 yılında kazılan alanlarla ortaya çıkarılan yapı elemanlarının irdelenmeleri sonucunda yapının kalıcı restorasyonuna başlamak için yeterli koşulların oluşmuş olduğu görülmüştür. Bu nedenle ilk iş
olarak yapıda yerlerine geçici olarak bağlantısız yerleştirilmiş tüm elemanlar indirilmiş
tir. Yukarıda belirtildiği gibi gerek bu elemanların, gerekse yeni bulunanların restorasyonları yapılmıştır. Bundan sonraki aşama, batı cephede sütun sıralarının oturacakları
alt yapıların ve stylobatların sağlamlaştırılması ve tesviyelerinin yapılması işlemi olmuş
tur. Yapılan ölçümler sonucunda gerek depremler nedeniyle, gerekse insanoğlunun
elinden çıktığı anlaşılan bozulmalar saptanarak bu çalışmalarla giderilmiştir. Daha sonra yerleri gerek buluntu durumları, gerek ölçüleri, gerekse stil ve tipleri açısından kesin
olarak saptanmış elemanlar yapıdaki yerlerine stylobat bloklarından başlamak üzere zı
vana, kenet ve yapıştırıcılarla birleştirilerek oturtulmuşlardır. Bu işlem genel ölçüde sadece kaideler ve çizgi yivli tamburlarla sınırlanmış, daha yukarılara gelen 3. sütun tamburları herhangi bir olasılık göz önüne alınarak yine de bağlantısız yerleştirilmiştir. Batı
cephenin bu görünümü ile yapının özgün görünümüne bir adım daha yaklaşılmış olmaktadır. Aynı uygulama yapının güneybatı til ayağında ve onun hemen güneyindeki
Oor sütununda da gerçekleştirilmiştir. Bunların da en üst elemanları bağlantısız yerleş

tirilmiştir.

Onarım ve kenetleme işlemi bittikten sonra stylobatların yerleşeceği alt temel
üzerinde derzlere kum, kireç ve az miktarda çimentodan oluşan harç doldurulmuştur.
Bu işlem bittikten sonra stylobat blokları birer birer yerlerine yerleştirilmiştir. Hepsinin
aynı düzeçte olması için altlarına aynı malzemeden gerekli miktarda doldurulmuştur.
Derz aralarına yağmur suyu girmemesi için aynı işlem buralarda da uygulanmıştır. Kaideler yerleştirilmeden önce ise stylobatlar 40 cm., kaide altları 10 cm. derinlikte, 26
mm.lik matkap ucuyla delinmiş, 18 mm. çaplı çelikler deliklere yerleştirilmiş ve bu iş
lemler bittikten sonra kaideler yerlerine yerleştirilmiştir.
Propylonun doğu cephesine ait üst yapı elemanları, arşitravdan başlayarak triz,
diş sırası ve geison ile alınlığa ait bloklar gelecek yıllarda yapılacak olan restorasyon
çalışmalarına ön hazırlık ve yapının bulunmuş elemanlarının hem daha iyi korunabilmelerini sağlamak hem de görselliklerini artırabilmek amacıyla tören yolunun güneyinde
traverten bloklardan oluşturulan bir podyum üzerine geçici olarak yapıda kullanıldıkları
özgün konumlarına uyulmaya çalışılarak yerleştirilmiştir.

4- KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
Latrinada bulunmuş olan küçük buluntulara ilişkin konservasyon çalışmaları yapılmış, özellikle cam bir tabağın restorasyonu gerçekleştirilerek müzeye teslim edilmiş
tir.
5- ÇEVRE ARAŞTIRMALARI
Magnesia ören yeri yakın çevresindeki kültür varlıklarının korunma, araştırma ve
kazı sorunları: 1984 yılından bu yana sürdürülmekte olan Magnesia kazıları sırasında
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yakın

çevrede yapılan incelemeler, gözlemler araştırmalar ve ihbarıardan e/de edilen
sonuçlar, antik kaynak/ar ya da eski araştırmalarla irdelenerek değerlendirilmektedir.
Bu bağlamda sit alanı dışında kalan, antik kaynak/arda, biri Magnesia'nın bir semti (a)
ya da akropolisi olarak nitelendirilen bir diğeri (b) saptanmış, Humann tarafından yüz
yıl önce yapılan kazılar sırasında göz/em/enerek kazı defterine not edilen bir diğerinin
(c) yeri de yeniden saptanmıştır. Kazı temsilcisi Ertan Yılmaz'ın raporunda da belirttiği
gibi bu alanlarda kaçak kazılar yapılmakta ya da yapılar tahrip edilmektedir.
a- HYLAI KUTSAL ALANI
Köyü tepelerinde yapılan kaçak kazı/arda bulunarak müsadere edilip Aydın ve Milet Müzesi'ne getirilen heykeller kaçak kazıların en çarpıcı kanıtlarıdır. Bu yöre Pausanias'ın, Magnesia'nın bir semti dediği Oreia olup Apolion kutsal alanının bulunduğu yerdir. Müsadere edilerek Aydın Müzesi'ne götürülmüş olan heykel de Apolion
Kitharados heykeli olup bu kutsal alana aittir. Kutsal alanın yerinin saptanması, burada
yapılacak yüzeyaraştırması ve sondajlarla gerçekleştirilebilecektir. 1999 yılında, antik
kentin en önemli yükseltilerinden biri olan Thorax'ın (Gümüş Dağı) Argavlı'ya bakan
eteklerinde bu amaçla bir araştırma gezisi yapılmıştır.
Argavlı

b- AKROpoLis
(b) alanı Apolion kutsal alanının bulunduğu yer olduğunu varsaydığımız ve yöredeki adıyla "Büyük Manastır" olarak tanım/anan tepe ile Magnesia kenti arasında kalan,
kentin kurulduğu yamacın daha yukarısında kalan akropolis niteliğinde bir alandır ve
buradaki yerleşimin kalıntılarına ait bölümler görülebilmektedir. "Küçük Manastır" olarak
tanımlanan bu alanda da kaçak kazıların yapıldığını gösterir iz/er saptanmıştır. Antik
kaynaklarda "Magnesia akropolisi" ifadesinin kullanılmış olmasına karşın, modern araş
tırmacılar, Magnesia'nın bugün bilinen kapsamını göz önüne alarak bu tanımın yanlış
olduğu görüşünü savunmuşlardır. Oysa bu yerleşim (b), Magnesia'nın ikinci kez kuruluşunda Perslerden kaçan Magnesialıların ilk yerleştiği akropolis olmalı, kent buradan
daha sonraki yıllarda bugünkü yerine taşınmış olmalıdır.
c- OOR TAPINAGl
Diğer bir alan da Ortaklar-Söke karayolunun doğusunda kalan, Humann'ın kazı
defterinde tanımlayarak bir eskizini verdiği, belki de bir başka kutsal alandır. Bu notlarda, bu alanın pseudodipteros Dorik bir tapınak veya bir propylon yapısına ait olabilecek
kalıntılar olduğundan bahsediimiş ve bu yapılarının bulunan in situ parçalarla olası p/anı çıkarılmaya çalışılmıştır. 1999 yı/ı kazı sezonunda, köylülerin çağrısı üzerine Tekinköy'den Ortaklar yönüne doğru tren yolu üzerinden yaklaşık 1.5 km. mesafede ve yine
yaklaşık 1.5 km. doğuda pamuk tarlaları arasmda; ikisi, büyük bir olasılıkla in situ olmak
üzere üç adet Oor tamburu ile bir adet Attika-Ion kaide ve dört adet yivsiz sütun tamburu yerinde saptanmıştır. Ayrıca bölgede çok sayıda geç dönem/ere ait olabilecek kiremit ve tuğla parçaları bulunmaktadır. Kazı sezonunun son günlerine ge/inmesinden
dolayı bu alanda kapsamlı bir araştırma gelecek yıllara bırakılmış, sadece fotoğrafları
çekilerek belgelenmiştir.

d- MERMER OCAKLARı
Geçen yıl Doç. Dr. Ünsal Yalçın tarafından başlatı/an Maqnesla'daki yapılarda
kullanılan mermerlerin geldikleri ocakların araştırılmasına yönelik çalışmalar bu yıl da
sürdürülmüş, saptanan ocakların plan ve rölöve çalışmaları yapılmıştır.
6- DiGER ÇALIŞMALAR VE ETKiNLiKLER
a- Hamam Yapısı Temizliği
1999 yılı kazı sezonu içerinde, hamam yapısı plan ve ölçüm işlerinin yapılabilme
si amacıyla, yapının avlu, apodyterion ve diğer kısımlarında 3 gün boyunca ot ve küçük
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ağaçlardan arındırma çalışmaları yapılmış
getirilmiştir.

ve belki de hamam

yapısı

bu tarihe kadar ilk

kez gözle görülebilir hale

b- Traverten Bloklar
Tören yolu kazılarında bulunan, büyük bir olasılıkla altarın ve tören yolunun alt
yapısına ait traverten bloklar, uzman Cengiz Çetin tarafından ölçüm ve çizimleri yapıla
rak doktora çalışması kapsamında incelenmiştir.

c- Gymnasion Seramik Buluntulan
"
Önceki yıllarda gymnasionda yapılan çalışmalar sırasında bulunan seramikler
Ozlem Vapur tarafından yüksek lisans konusu kapsamında çalışılmıştır.
d- Sondajlar
Yapılacak restorasyon çalışmaları ve kentin
olabilmek amacıyla tören yolunun döşeme blokları
lışmaları yapılmıştır.

jeolojik yapısı hakkında bilgi sahibi
olmayan bir noktasında sondaj ça-

Koruma Önlemleri
1) Kanal Çalışması
Agora içinden geçen ve Cari Humann tarafından açıldığı bilinen kanalın yaklaşık
1.50 m. toprak altında kalmış seviyesi tespit edilmiştir. Bu bağlamda bu kanalın yolu izlenerek; Magnesia için son derece büyük bir sorun olan seli n ve getirdiği mil tabakası
nın tüm kazı alanını kaplamasına son vermek amacıyla, iki kenarı zamanında kısmen
beton kaplı olan kanala ulaşılarak, kepçe yardımıyla tekrar açılmış ve bu çalışma kanalın Ortaklar-Söke karayolunun diğer tarafındaki devamı ile birleştirilerek Gümüş çaya
kadar sürdürülerek tamamlanmıştır.
2) Çitin Yenilenmesi
Propylonun batısında

yapılan kazılar nedeniyle Artemisionu çeviren çitin bu bölümde kaldırılması gerekmiştir. Kamulaştırılan yeni alanın çit dışında kalıyor olması nedeniyle de bu uygulamaya gidilmiştir. Böylece hem kazı alanını genişletmek, hem de
bulunan yapı elemanlarını açmanın batısına taşımak olanağı doğmuştur. Ayrıca vincin
girebilmesi için de böyle bir uygulamaya gerek duyulmuştur. Çalışmaların bitiminde çit
biraz daha genişletilerek kapatılmıştır.

f- Sergileme, Düzenleme (Resim: 6)
Sundurmada bulunan Artemis tapınağına ait başlıkların yanına bir çift başlık daha yerleştirilmiş, ayrıca propylonda bulunanlar da buraya getirilmiştir. Tekinköy yanın
daki. antik köprüde bulunan bir yazıt da sundurmaya taşınmıştır. Ayrıca tapınağa ait diğer lon başlıkları oluşturulan bir kaide üzerinde ikişer ikişer üst üste konularak dizllmtş,
böylece toprak ve bitki örtüsünün etkisinden arındırılmıştır.
1999 yılındaki bir diğer restorasyon çalışması ise Çerkez Mezarlığı'nda gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada mezarlığa ait olan mezar taşları restore edilerek olası yerlerine konmuş ve burası da diğer antik yapı ve kalıntılar gibi gezilir ve görülebilir bir hale
getirilmiştir.

g- Epigrafik Çalışmalar
M. Hamdi Sayar, gerek tören yolu tabanındaki gerekse diğer bulunan yazıtlar
üzerinde çalışmalarını sürdürmüştür.
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h- Çocuk Şenliği
Gelenekselleşen "Magnesia Çocuk Şenliği" ve "Cemal Bingöl Resim Yarışması"
bu yıl da gerçekleştirilmiş, Tekinköy çocuklarına bu yı/ın talihsiz olayı deprem konusunda bilgi verilmiş, antik dönemde depremin neden olduğu çatlak ve kırıklar gösteri/miş,
daha sonra da bu konuda resim yarışması düzenlenerek yarışmada kazanan/ar başta
olmak üzere tüm çocuklara çeşitli armağanlar verilmiştir.

7- BELGELEME, ESER TESLiMi
Plan, Çizim, Bilgisayar ÇaIJşmalan
Doç. Dr. Emre Madran, Dr. Nimet Özgönül ve ekibi tören yolunun çizimini bu yıl
ortaya çıkarılanların büyük bir bölümü de dahilolmak üzere tamamlamış, propylon batı stylobatının tüm aşamalarının çizimleri yapılmış, rölöve ve eleman çizimleri sürdürülmüştür. Fotoğraf çalışmalarına Mehmet Ali Döğenci de katılmıştır.
Eser Teslimi
Bu yıl Aydın Arkeoloji Müzesi'ne 2 adet envanterlik eserle 122 adet müzelik nitelikte etütlük eser teslim edilmiştir.
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Resim 1: Eriesson'un

desteğini gösteren

levhalardan biri

Resim 2: Tören Yolu kazısı. Kuzey uzun kenar (batı
dan)
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Resim 3: Propylon

batısı

(agora

kazısı). Güneybatıdan

Resim 4: Bazilika, pastophoriona

bakış,

kuzeyden
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genel

görünüş

kazı sonrası

Resim 5:

Batı

stylobat temeli (güneyden)

Resim 6: Sundurmaya getirilen propylon'a
ait ion başlıkları
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Klazomenai kazısı 1999 çalışmaları 8 Temmuz-6 Eylül 1999 tarihleri arasında

qerçekleştlrümiştirt.

1998

yılında

Prof.Dr. Hayat Erkanal'ın Limantepe Höyüğü'nde bir bölümünü açı

ğa çıkardığı Protogeometrik Döneme tarihlenen yapı2 ve Hamdi Balaban tarlasındaki

Arkaik Dönem zeytinyağı işliği üstüne kurulmuş M.O. 4. yüzyıl büyük yapısı kazı alanları olarak seçilmiştir (Resim: 1). Eski yapı kalıntılarının tespiti ve Antik Dönem kıyı şe
ridinin belirlenmesi amacıyla yapılan jeofizik çalışmalar, Dokuz Eylül Universitesi'nden
seramik sanatçısı Semih Ozkan ve öğrencilerinin yürüttüğü lahit restorasyon çalışma
ları ve önceki yılların kazı buluntularının yayına hazırlık çalışmaları da 1999 kampanyası içinde sürmüştür.

PROTOGEOMETRiK DÖNEM YAPıSı
1998 yılında Prof. Dr. Hayat Erkanal tarafından, Limantepe

Höyüğü'nün sur dışı
yerleşim alanlarının araştırılması amacı ile sur dışında ve sur enkazının içinde açılan
sondajda Protogeometrik Döneme tarihlenen, apsis planlı bir yapı belirlenmiştir. Buluntunun, dönemi gereği tarafımızdan incelenmesi gerektiğini belirten değerli meslekdaşım, bu sondajdaki Klasik çağ kalıntılarının kazılması ve değerlendirilmesi işini Klazomenai kazısı ekibine devretmiştir. Bu desteğinden dolayı Sayın Erkanal'a teşekkürleri

mi

sunarım.
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luntularının onarımına yardım etmiştir.
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Erkanal,H., 1998

Limantepe

21.KST i,

Ankara, 2000, 251-262.

27

l.Evre
Mimarı:

1998 yılı Limantepe kazılarında bir bölümü açığa çıkarılan yapı, höyüğün
güney eteklerinde, Erken Tunç II Dönemi surunun güneye doğru uzayan enkazı içinde
yer almaktadır. Eski yıllarda çöken açma kesiti nedeniyle yapının kuzey duvarının dış
yüzü ve üzerinde yer aldığı düzlem sağlıklı olarak araştırılamamıştır. 1999 yılı kazıların
da da yapının tümü henüz açığa çıkarılamamıştır (Resim: 2). Ele geçirilen duvarın batı
da oluşturduğu kavise bakıldığında, batı ucu apsis oluşturan bir yapı ile karşı karşıya olduğumuz anlaşılmaktadır. Yapının ana aksı doğu-batı doğruıtuludur. Diğer merkezlerde
ele geçirilen benzer örneklere bakıldığında, girişin apsisin karşısında, doğu uçta olmaSi beklenmektedir. Kazılan alan içinde yapının 3,5 m.lik genişliği ve 7 m.lik uzunluğu
korunmuştur. Yapının doğuda ve güneyde sondaj sınırları dışına uzadığı göz önüne
alındığında, eldeki yapının en az 5 m. genişlik ve 10 m. uzunluğa sahip olabileceği
sanılmaktadır. 1999 kazıları kuzey duvarının batı ucunun tahrip olduğunu belirlemiştir.
Evin ortasına denk gelen M.O. 4. yüzyıl su kuyusu da sınırlı bir alanda tahribe yol açmıştır (Resim: 3).
Yapının duvar temellerinin konstrüksiyonu henüz araştırılamamıştır. Ancak mevcut duvarların iç yüzlerinde orthostatları andırır gibi dikeyolarak yerleştirilmiş yassı taş
sırası, bir temele gereksinme duyulmadan kısmen toprağa gömülmüştür. Çağdaşı benzer yapılarda da derin temellere rastlanmamaktadır.
Kuzey duvarının kalınlığı 60 cm.dir. Taş duvarın korunan yüksekliği ise 95
cm.ye ulaşmaktadır. Ancak, duvarın bu yüksekliğe yapının ikinci evresiyle ilişkili onarım
sırasında ulaşmış olduğu düşünülebilir. Doğu tarafta korunan ve dikeyolarak yerleşti
rilmiş tek büyük taş, 1. evre yapısının tabandan itibaren en az 71 cm. yükseklikte taş
duvarları olması gerektiğine işaret etmektedir. Ust yapısı kerpiç olan duvarlar için taş
subasman bölümünün bu yüksekliği, çağdaş i benzer yapılara göre fazladır. Benzer örneklerde kerpiç duvarın altındaki taş duvarın yüksekliğinin 20-30 cm. kadar olduğu gözlenrnektedir''. Smyrna'nın Protogeometrik oval evinde, temel ve subasman olarak küçük taşlarla yapılmış bir yatak yeterli qörülrnüştür-. Limantepe kazısı ekibinin 1998 yılı
gözlemlerinden ve doğu uçta kısmen izlenen kuzey duvarının dış yüzünden yola çıka
rak, yapı içindeki tabanın yapının dışındaki gezinme düzlemine göre 15-20 cm. daha
derinde olduğu görülmektedir. Böylece Klazomenai apsisli yapısının, kısmen Tunç Çağı enkazı içine gömülerek yapılmış ve Smyrna oval evi gibi sub-terranean bir yapı olduğu anlaşılmaktadır.
Taş subasman duvarlarının üst yüzeyinde kerpiç blokların yerleştirilmesine uygun bir düzlem oluşturulmuştur. Duvar üzerinde korunmuş olarak ele geçirilen kerpiç
yoktur. Ancak taban üzerine düşmüş ve yanarak tuğlalaşmış iri kerpiç topakları, duvarların kerpiç ile örülmüş üst yapısıyla ilişkili olmalıdır. Klasik Çağ Klazomenai yapıların
da kullanılan kerpiçlerin boyutlarının yaklaşık 40-45 cm. genişlikte olduğu bilinmektedir.
Bu ölçüler Protogeometrik Dönem için de qeçer] kabul edilirse, duvarın her iki yüzünde de 5-10 cm.lik kalın sıvalar beklenmelidir. Ote yandan, Smyrna oval evinde 30x50
cm.lik kerpiç tuğlalar kullanılmıştır. Bu ölçüler göz önüne alınırsa, yan yana iki kerpiç
tuğladan oluşan duvarlar beklenebilir.
Evin çatı rekonstrüksiyonunu anlamamızı kolaylaştıracak izler ele geçirilmemiş
tir. Ancak klasik çağlar Klazomenai'sindeki veriler ve çeşitli merkezlerden bilinen Geometrik Dönem pişmiş toprak ev modelleri, yapı planlarının çatı örtüleri ile yakın ilişki
içinde olduklarını ortaya koymaktadır. Dikdörtgen planlarda sıklıkla düz toprak dam kullanılmış olmalıdır; bu yapıların keskin köşeleri semerdam şeklindeki saz örtülü çatılar
için ciddl izolasyon sorunları yaratmaktadır. Apsisli ya da oval planlı yapılarda ise semerdam şeklindeki saz çatılar beklenmelidir. Bu özelliklere bakıldığında, Klazomenai
evinin içinde açığa çıkan kerpiç topaklar çatıdan düşmüş olmamalıdır. Evin içinde çatı
yı destekleyecek direklere ait izler gözlenmemiştir. Ancak bu tür izlerin, yapının apsislnin bulunduğu batı ucunda yer yer izlenen geç dönem tahripleri nedeniyle ele geçiril3
4

Fagerström,K., Greek Iron Age Arctıiıecıure, Göteborg , 1988, 117-118.
Akurgal,E., Eski ızmir 1, Ankara, 1993. 16.
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memiş olabileceği düşünülmektedir. Çatıya ait olabilecek ahşap hatılların yanmış parçaları 1998 Limantepe kazılarında qözlenrniş", ancak 1999 çalışmalarında ele alınan
bölümde bu kalıntılara rastlanmamıştır.
Yapı içinde 1,73 m. kotunda kil bir taban belirlenmiştir. Kuzey duvarı boyunca daha iyi korunmuş olarak gözlenen bu taban yer yer tahrip edilmiş olarak ele geçirilmiş
tir. Yapının i. evresininin bir yangınla son bulduğu anlaşılmaktadır. Taban üzerinde yer
yer izlenen kül ve karbon izleri ile yanarak tuğla/aşmış kil taban parçaları bu yangına
işaret etmektedir.
Yapı içinde farklı strüktürlere ait kalıntılar gözlenmektedir. Kuzeydoğuda, kuzey
duvarına yaslanmış, yaklaşık 1 m. genişlikte, plaka taşlarla döşenmiş bir seki vardır.
Yassı taşların iki sıra halinde üst üste yerleştirildiği görülmektedir. Duvara dayandığı kı
sımda evin tabanından 40 cm. yüksekliğ e ulaşan seki, güneye doğru eğimli bir şekilde
alçalmaktadır. Seki yüzeyinin meyilli olması, şimdilik belirleyemediğimiz işlevi ile ilgili 01malıdır.

Yapının şimdiye kadar kazılmış olan kısmının ortasında, 1,60Oom. çapında, iki sıra
halinde taşla döşenmiş yuvarlak bir platform vardır. Bir bölümü M.O. 4. yüzyıl kuyusunun açılması sırasında tahrip olmuştur. Güneydoğu köşede, yuvarlak şeklin bütünlüğü
nü bozan bir uzantı izlenmektedir. Yuvarlak platform tabandan 15-17 cm. yüksekliktedir. Platform üzerinde in situ malzemeye rastlanmamıştır.
Messenia bölgesindeki Nikhoria kazılarında açığa çıkarılan apsisli bir yapının
içinde, hemen hemen aynı boyutta, konumda ve çağdaşı olan benzeri bir platform sunak olarak yorumlanrruştıre. Klazomenai evinin platformunun doğusunda izlenen yoğun
yangın izleri ve in situ malzemeye platformun batısında rastlanmamıştır. Bu keskin fark,
evin iki yarısını ayıran bir bölme perdesiyle ilişkili olabileceği gibi, batı tarafta izlenen ve
henüz tam niteliği anlaşılamamış geç dönem tahripleriyle de ilişkili olabilir.
Yapının i. evresinde bir ocağın varlığını düşündüren izlere henüz rastlanmamış
tır. Depolama çukurları da bulunmamıştır.
Yapının bu ilk evresi Protogeometrik Dönem içine yerleştirilmelidir. Ege dünyasında bu erken döneme ait ortaya çıkarılmış mimari kalıntılar çok sınırlıdır ve sıklıkla büyük ölçüde tahribat görmüştür. Asine", Nikhoriae, Letkandi? ve Smyrna'dan"? bilinen örnekler vardır. Bilinen örneklerin hiçbirinde temel kullanılmamıştır. 45 x 10 m. boyutlarıy
la benzersiz bir yapı olan Lefkandi Heroon'u dışındaki örneklerde kerpiç duvarları taşı
yan taş subasman duvarlarının 1-2 sıra taş ile yapıldığı görülmektedir. Klazomenai yapısının yer yer 90 cm.ye kadar korunmuş taş duvarları bu açıdan bir istisna oluşturmak
tadır.

Klazomenai yapısına boyutları ve mimarı konstrüksiyonu ile en yakın örnek Nikhoria IV-1 yapısıdır. Stratigrafik olarak Geç Protogeometrik/Erken Geometrik Dönem
içine tarihlenen bu yapı 16 x 8 m. boyutlarında apsisli bir yapıdır. Bir bölme duvarı niteliğindeki doğu duvarının yapının gerçek dış duvarı olamayacağı düşünülmektedir. Güneydeki ikinci duvar izinin ayrı bir evreyi temsil etmediği, güney duvarını desteklemek
amacıyla yapılmış olabileceği ileri sürülmektedlrtt. Bu tip destek strüktürleri başka merkezlerden de bilinmektedir ve Klazomenai yapısının kuzey duvarına bitişik seki de benzer bir işlev üstlenmiş olabilir. Nikhoria IV-1 yapısının apsisinde taşlarla sınırlandırılmış
depolama çukurları, ortasında da 1 m. çaplı bir ocak bulunmuştur. Saz çatıyı destekle5
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yecek ahşap direklere ait iki iz saptanabilmiştir. Nikhoria örneğinde apsise yakın 1.60
m. çaplı taş ile inşa edilmiş yuvarlak bir platform açığa çıkarılmıştır. Kazıcıların sunak
olarak tanımladığı bu platformun hemen hemen aynı boyuttaki bir benzeri Klazomenai
yapısında da görülmektedir. Içinde M.O. 10. ve 9. yüzyıllara tarihlenen çok sayıdaki
skyphos ve krater parçaları, ağırşaklar ve apsis bölümündeki çukurlar içine yerleştiril
miş depolama kapları ele geçirilen Nikhoria IV-1 yapısı "hall of representation" / "şef
evi" olarak yorumlanmıştır. Kazısı tamamlanmamış Klazomenai yapısı için yorum yapmak henüz erkendir. Ancak yapının boyutları, çoğu Geometrik Döneme tarihlenen yapılarla karşılaştırıldığında, elimizdeki yapının sıradan bir konut olamayacağını akla getirmektedir.
Buluntular: Yapı tabanındaki seramik buluntuları arasında aynı kaba ait parçaların yaklaşık 2-2,5 m. çaplı bir alana dağılmış olması ve buluntu durumları, yapının yangınla tahribinden hemen sonra yapılmış bir karıştırmayı düşündürmektedir. Yapı sakinleri, enkazın içinde kıymetli eşyalarını aramış olmalıdırlar. Bu karıştırma evin taban bütünlüğünü de yer yer bozmuş, bazı parçalar taban seviyesinin altındaki kotiara karış
mıştır. Gene aynı kaba ait parçaların bir kısmının tabandan yaklaşık 50 cm. yukarıda,
yapının geç evre bölme duvarının üstünü örten enkaz içine karışması, daha geç dönemlerde de ikinci bir karıştırmanın yapıldığını düşündürmektedir. Alanın güneydoğusunda
kömürleşmiş bir ahşap lata izi bulunmuştur. Seramik buluntularının ahşap lata üzerindeki konumu, bunun bir sehpaya ya da duvardan aşağıya düşmüş bir rafa ait olabileceğini akla getirmektedir.
Taban buluntularının daha sonraları karıştırılmış olması, bazı alanların henüz kazılmamış olması, geç evre bölme duvarının buluntuların bir kısmını örtmesi ve M.O. 4.
yüzyıl kuyusunun tahrip ettiği alan nedeniyle seramik buluntular henüz tümlenememektedir. Tabanla ilişkili olabilecek sekiz ayrı kap saptanmıştır. Bunlardan beşi amphora ve
hydria gibi büyük boyutlu depolama kapları, üçü ise daha küçük boyutlu, oinokhoe, tek
kulplu sürahi gibi kapalı kaplardır. Fincan, skyphos, kalathos ve krater gibi günlük kullanıma yönelik olabilecek kaplara ait hiçbir parça ayırt edilememiştir. Buluntuların şim
diki niteliği yapının depolama amacına yönelik olarak kullanıldığına işaret etmektedir.
Karın altında ve kaide üzerinde birer bant ile bezenmiş kapalı kap parçası, ovoid bir gövdeye sahip olmalıdır. Iyi şekillendirilmiş alçak bir halka kaide üzerine oturmaktadır. Yine ovoid gövdeli ve düz dipli ikinci bir depolama kabı devetüyü hamurludur, bezemesizdir ve dış yüzü perdahlanmıştır.
Buluntular arasındaki boyundan kulplu iki amphora birçok açıdan ortak özellikler
göstermektedir. Bu iki kabın pul pul dökülen hamurları yalnızca geçirdikleri yangınla iliş
kili olmamalıdır, çünkü aynı koşullardaki diğer kapların üzerlerinde yangının neden olduğu benzer bir bozulma görülmemektedir. Bu durum ya kapların üretimleri sırasında
ki elverişsiz pişirilme koşullarıyla ya da içlerinde barındırdıkları zeytinyağı gibi bir sıvının
içerdiği asitlerin etkisinden dolayı olmalıdır. Içinde zeytinyağı saklanan Panathenaia
amphoralarında veya zeytinyağı ile hazırlanmış parfümlere özgü lekythos gibi kaplarda
benzer türde bir bozunma sık sık gözlenmektedir. Her iki amphora da sağlıklı bir tümlemeyi irnkansızlaşttracak ölçüde küçük ve yüzeyi aşınmış parçalar halindedir. Her ikisinin de omzu konsantrik dairelerle bezenmiştir. Birisinde konsantrik dairelerin yanında
noktalardan oluşan bir bezemeye de rastlanmıştır. Aynı örnekte boyun ile omuz arasın
daki geçiş bölgesinde firnis bir bant kullanılmış, ancak ikisinin de dudakları alışılmadık
bir şekilde rezerve bırakılmıştır. Çağdaşı örneklerde rastlanmayan bir diğer özellik kısa
boyunları ve buna bağlı olarak kısa kulplarıdır. Boyun yapısı, şişkin karınıarı ve gövdenin hemen tamamen rezerve bırakılması, bu iki amphoranın Geç Protogeometrik Dönemden daha erkene tarihlendirilmeleri gerektiğini gösteren özellikleridir.
Büyük bir kısmı ele geçirilen bezemesiz bir hydria kızıl kahverengi hamuru, yüzeyinin perdahlanması ve iç yüzde de çark izlerinin açıkça gözlenememesiyle dikkati
çekmektedir. Protogeometrik Dönemden bilinen hydria örnekleri çok sırnrlıdrrt''. Bu durum, buluntuların büyük çoğunlukla mezarlık alanlarında açığa çıkarılmış olmasından ve
12
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hydrianın mezarlara bırakılan ölü hediyeleri arasında tercih edilmeyen bir form olmasın
dan kaynaklanıyor olmalıdır. Söz konusu hydrianın, yukarıda tartışılan amphoralardakine benzer kısa boynu ve ovoid gövdesi vardır. Kaide korunmamıştır.
Depolama kapları dışında taban üzerinde ele geçirilen bir oinokhoe bandlarla bezenmiştir. Kulpun alt ve üstünde ikişer bant yer almaktadır. Boynun ve gövde altının firnisle kaplı olduğu anlaşılmaktadır.
Diğer bir oinokhoede ise omuzda yarım konsantrik dairlerden oluşan bir beze me
görülmektedir. Hamuru ve korunma durumu yukarda tartışılan boyundan kulplu etrıptıo
ralarla benzerlik göstermektedir. Bu kabın yakın bir benzeri Smyrna kazılarında ele geçirilmiş ve Orta Protogeometrik Döneme tarihlenmiştirt".
Buluntular arasında ilginç bir grubu makara şeklindeki pişmiş toprak nesneler
oluşturmaktadır. 4,5-5 cm. yüksekliğinde ve yaklaşık 4 cm. çapındaki bu nesnelerden
şimdiye kadar 22 tanesi açığa çıkarılmıştır. Fonksiyonları belirsizdir. Ocaklarda sacayağı gibi kullanılmış olabilecekleri düşünülebilirse de, hem sayıları, hem bir kısmında yanma izi görülmemesi, hem de mekan içinde bir ocağa rastlanmaması göz önüne alınma
lıdır. Akla gelen diğer bir açıklama dokuma endüstrisi ile ilişkili olabilecekleridir. Ağırlık
olarak ya da dokuma tezgahı iplerini germek için kullanılmış olabllirlert-.
Bulunan iki bikonik ağırşak ve aynı amaçla kullanılmış daire formunda biçimtendirilerek ortası düzgünce delinmiş seramik parçaları da dokuma etkinliklerine işaret etmektedir.
Yapının tarihlendirilmesine doğrudan izin vermeyen, ancak bir fikir verebilecek
olan üst dolguların buluntuları arasında Erken/Orta Protogeometrik Döneme verilebilecek yüksek konik kaide ve ağız kenarı profilli skyphos parçaları (Resim: 4), Protogeometrik Döneme ait plastik ip kabartmalı krater parçaları dikkati çekmektedir.

II.Evre
Mimarı: Yapının ilk evresinin bir yangınla sona ermesi ardından yeni bir yapım
evresine başlandığı anlaşılmaktadır (Resim: 5). Bu yeni yapım evresinde eklenen bölme duvarının, ilk evre tabanı üzerindeki yanık kerpiç parçalarının ve seramik parçaları
nın hemen üzerlerine gelecek şekilde yerleştirilişi; duvarın en alt taşları ile taban malzemesi arasında hiç boşluk olmaması, yeni yapım evresine yangından hemen sonra
başlandığını düşündürmektedir. 0,65-0,72 m. kalınlıktaki bölme duvarı diyagonal olarak
kuzey duvarına dayandırılmıştır. Güney ucu henüz ortaya çıkarılmamıştır. Bölme duvarı, kuzey duvarı önündeki sekinin meyline uydurulmuştur. Bu durumda, ikinci yapı !3vresinde bu sekiden daha yüksekte kalan bir taban seviyesi söz konusu olmalıdır. Ikinci
evreyle birlikte yapının dış duvarlarında da onarım yapılmıştır. Gerek ikinci evre duvarlarının aksının ilk evreden hafifçe farklılaşması, gerekse batı tarafta iki evre duvarı arasında bir toprak katmanının varlığı bu onarıma işaret etmektedir. Kuzey duvarının doğu
ucu ise taban seviyesinden itibaren her iki evrede de aynı aksı korumuştur. Burada, iç
yüzde, duvara dayalı sekinin üzerinde yaklaşık 2,40 m. kotundan itibaren duvar dibinde gözlenen sıkışık taş yongaları da ikinci evre onarımıyla ilişkili olmalıdır. Ne yazık ki
bu evreye ait taban korunmamıştır.
Hem bu evrenin taban düzlemi, hem de daha geç tüm yapılar tahrip olmuştur;
bunların varlığı ancak dolgular şeklinde gözlenebilmektedir. Kuzey duvarı dibindeki dar
şeritte ele geçirilen ve büyük parçalar halinde korunan Geometrik karakterdeki krater
parçasının bu evre için bir tarih verip veremeyeceği belirsizdir.
Yapının kuzey duvarının batı ucunda 2,40 m. kotunda ve Protogeometrik yapının
duvarını örten bir ocak bulunmuştur. Bu ocağın altında ele geçirilen en geç malzeme
Geç Geometrik Döneme yerleştirilebilecek bir skyphos parçasıdır (Resim: 4, 1052/1).
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Bu parça Protogeometrik dönem
bul edilmelidir.

yapısının

ikinci evresi için de bir terminus olarak ka-

PROTOGEOMETRiK PiTHOS MEZAR
Protogeometrik yapının 10 m. kadar kuzeydoğusunda, Prof. Dr. Hayat Erkanal
başkanlığında yürütülen Limantepe kazılarında Orta Tunç çağı enkazı üzerine yerleşti
rilmiş bir pithos içinde 0-6 ayarasındaki bir bebeğe ait iskelet bulunmuştur (Resim: 6).
Pithosun güneydoğu yönüne bakan ağzı bir taşla kapatılmış ve içine ölü hediyesi olarak dört vazo bırakılmıştır.
Bunlardan gri monokrom tek kulplu fincan Myken Döneminden beri süren bir geleneğin temsilcisidir. Ağız kenarında iki rezerve bant olan diğer tek kulplu fincan Lefkandi örneklerine göre Subprotogeometrik Dönemin 1. ve 2. evrelerine tarlhleneblllrt". Omzunda yarım konsantrik daire bezemesi olan oinokhoe (Resim: 7) KOS16 ve Letkandit?
örneklerine göre Geç Protogeometrik / Subprotogeometrik 1 evresi içine yerleştirilebi
lir. Mezarın son buluntusu olan tek kulolu sürahicik de aynı tarihleri düşündürmektedir.
Mezar buluntuları Dr. Irene Lemos tarafından Geç Protogeometrik döneme ait olarak
yorumlanmıştır. Mezar buluntuları Geç Protogeometrik sonlarından başlayan ve diğer
buluntular göz önüne alındığında, Geometrik Dönem içinde de süreklilik gösteren güçlü Euboia etkilerini ortaya çıkarmaktadır.
KLAZOMENAi'DE PROTOGEOMETRiK DÖNEM
Gerek Pausanias başta olmak üzere tarihi kaynakların aktardıklarıyla, gerekse
taban suyunun yüzeye yakın olmasından dolayı kazılamayan, ancak yukarı tabakalara
çıkmış buluntular sayesinde Klazomenai'de Protogeometrik Dönem içinde başlayan bir
lon yerleşmesi belirlenmiştir, Limantepe Höyüğü ve batısındaki FGT - MGT sektörleri
bu ilk kentin yayılım alanı olarak yorumlanmıştır. Yerleşmenin merkezini oluşturan Limantepe Höyüğü'nde Roma Döneminde tarımsal amaçla yapılmış geniş çaplı tesviyeler ve günümüzde kazılar öncesinde iş makineleriyle yapılmış tahribatlar nedeniyle, Orta Tunç çağını izleyen dönemlerin sağlıklı olarak araştırılması mümkün olrnamaktaydı.
Bu nedenle, Prehistorik Dönem yerleşmesi ile lon yerleşmesi arasında kesintisiz bir süreklilik olup olmadığı da netlik kazanamamıştır. 1998 ve 1999 kazılarında açığa çıkarıl
maya başlayan Protogeometrik yapı yakınlarında ele geçirilen iki uma kabı "barbarian
ware" olarak yorumlanmış ve karanlık çağlara ait ipuçları oluşturdukları varsayılrruştrrte.
Gene aynı bölgede çöken açma kesiti içinde bulunan ve korunma durumuna bakıldığın
da, bir mezara ait uma kabı olması beklenebilecek tıyarie'», Protogeometrik Döneme
tarihlenmektedir. Omuzundaki dalgalı çizgiler ve şişkin karnıyla Protogeometrik Dönem
içinde erken özellikler gösteren bu hydria, Protogeometrik Dönem apsisli yapısında bulunan kaplara göre uzamış ve gelişmiş boynu, karın bölgesindeki geniş firnis bandıyla
Protogeometrik Dönemin Orta veya Geç evrelerine tarihlenebilir.
1980'Ii yılların başında Yıldıztepe'nin güneyinde bir su kuyusunun kazısı sırasın
da açığa çıkırılan ve uma olarak kullanılmış boyundan kulplu amphora, genişçe karıniı
ovoid formu, omuzundaki konsantrik daireler ve karnındaki kalın firnis bantlarla Geç
Protogeometrik Dönem içinde düşünülmelidir.
1999 kazılarında Klazomenai'de Protogeometrik Döneme ait diğer bir ilginç buluntu ise HBT sektöründe ele geçirilmiştir. Doğal bir kaya yarığı içine bırakılmış bu küçük skyphos, kaide altındaki ve kulp altındaki ince rezerve bantlar dışında tamamen fir15
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nislidir. Dudağın iç yüzünde ince bir rezerve bant yer almaktadır. Gerek bezeme sistemi, gerekse orta yükseklikteki konik kaidesi ile Lefkandi örnekleriyle karşılaştırıldığın
da 2o, Orta Protogeometrik Dönem içine yerleştirilmelidir. Kaidenin firnisli oluşu bu dönemin sonlarına yerleştirilebilmesini mümkün kılmaktadır.
M.Ö.4. YÜZYıL BÜYÜK YAPıSı
1999 Klazomenai kazılarında ikinci çalışma alanı HBT sektörü olarak belirlenmiş
tir. Bu sektörde açığa çıkarılan Arkaik Dönem zeytinyağı işliğinin çevresini açmak ve
M.O. 4. yüzyılda işliğin üstünü de örtecek şekilde yapılmış büyük yapıyı incelemek için
çalışmalar sürdürülmüştür. 1989 yılından beri kazısı yapılan büyük yapının doğuda görkemli bir teras veya destek duvarına sahip olduğu belirlenmiştir. Söz konusu alanın yüzeye yakınlığı ve Roma Döneminde yapılmış tarımsal amaçlı tesviyeler hem planının
sağlıklı olarak saptanmasını, hem de taban seviyesinin bulunmasını olanaksızlaştırmış
tır. Bu nedenle yapı ancak temel için ana kaya üzerinde kazılrruş oluklar aracılığı ile kıs
men algılanabilmektedir. Büyük yapının altında kalan ve M.O. 5. yüzyıl sonlarında inşa
edilmiş bir diğer yapı, büyük yapının inşası için bir terminus post quem oluşturmaktadır.
Olasılıkla M.O. 4. yüzyılın ikinci dörtlüğü içinde doğu tarafta genişliği 4 m. civarında olan
büyük destek duvarı inşa edilmiş ve bu duvarın batısındaki alanda Arkaik Dönem işIik
Ierine ait çukurlar seviyesinde başlayan derin temeller oluşturulduktan sonra, temelierin arasındaki boşluklar kalın bir dolgu malzemesi ile doldurulmuştur. Yapının şimdiye
kadar kazılan alanlarda açığa çıkarılan bölümlerinin oluşturduğu 40 x 50 m. yi aşan boyutu, 1 m. kalınlığa ulaşan duvarları, önceden planlanmış derin temelleri ve büyük çapIı dolgu/tesviye çalışmaları dikkati çekmektedir ve Hellenistik Dönemin basileia ~ipi yapılarının bir öncüsü olabileceğini düşündürmektedir. Büyük yapının inşasının, M.O. 365355 tarihleri arasında Satrap Ayaklanmaları döneminde Klazomenai kentini bjr askerl
hile ile ele geçirdiğini bildiğimiz tyran Pyton ile ilişkilendirilmesi mümkündür. Iki g~niş
avlu etrafına dizildiği anlaşılan mekanları ile bu anıtsal yapının araştırılmasına, Kiel Universitesi'nden Dr. Stümpel ve Dr. Demirel'in yürüttükleri geomagnetik ölçümlerin ışığın
da önümüzdeki yıllarda devam edilecektir. 1999 yılı çalışmalarında ana kaya üzerine
oyulmuş temel yuvaları sayesinde planın bir bölümünü daha anlamak mümkün olmuş
tur.
ARKAiK DÖNEM DEMiRCi işLioi
HBT sektörü kazılarında zeytinyağı işliğinin kuzeyindeki alanda Arkaik Döneme
tarihlenen bir demirci işliği açığa çıkarılmıştır (Resim: 8). Hemen yanıbaşındaki drenaj
kanalı içine atılmış olarak ele geçirilen çok miktarda demirci cürufu ve işliğin içindeki
topraktan mıknatısla taranarak elde edilen demir kıymıkları ve tozları burada bir demirci işliği butunduğuna işaret etmektedir. Ana kaya üzerindeki izler ve oyuklar da bunu
doğrulamaktadır. Iki ayrı ocağa ait izler, yuvarlak planlı bir su çukuru ve üzerinde ısıtıl
mış demirin dövüldüğü taş bir örs bulunmuştur. Kayaya açılmış diğer oluklar ve izler
arasında körüğün yerleştirildiği yer ayırt edilebilmektedir.
Arkeolojik olarak kazılmış çağdaş atölyeler bilinmemekle birlikte, Thera'da açığa
çıkarılan bir Geç Tunç çağı demir veya bakır işleme atölyesinde de taş örse rastlanmış
tır 2 1 . Klazomenai işliğinde bulunarı demir kıymıklarını ve demirci curuflarını Boehum,
Bergbaumuseum'dan Doç.Dr, Unsal Yalçın analiz edecektir.
ARKEOMETRiK ÇALIŞMALAR
Yukarıda da değinildiği gibi Kiel Üniversitesi'nden Dr. Harald Stümpel ve Dr. Filiz Demirel, antik kent alanında 1998-1999 yılında yaptıkları geomagnetik ölçümlerle
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antik kent dokusunu, özellikle M.Ö. 4. yüzyıl büyük yapısını ve seramik atölyelerinin yerini belirlemeyi hedeflemişlerdir. Bu amaçla kazısı yapılan alanlardaki arkeolojik buluntularla ölçüm sonuçlarının uyumlandırılmasına çalışılmaktadır. Ayrıca kuyu sismiği ve
MSP yöntemiyle Antik Dönemde kentin doğusunda var olduğu bilinen körfezi n sınırla
rını belirlemeyi hedeflemektedirler. Boehum Universitesinden Prof.Dr. Bernt Schröder'in danışmanlığında öğrencisi Annette Krause'nin Klazomenai çevresi jeolojik yapı
sını ele alan diplama çalışması tamamlanmıştır.
YAYıN ÇALIŞMALARI

Klazomenai'de Arkaik Dönemde zeytinyağı üretimi yapılan üç farklı işlik önceki
yıllarda yapılan kazılar sonucunda gün ışığına çrkartlrruştır-". Bu işliklerden en gelişkin i
ve en iyi korunmuş durumda olanı Hamdi Balaban tarlasında ortaya çıkanlandır. Bu iş
liğin rekonstrüksiyonu için bir ön çalışma olarak, 1/20 ölçekli bir maketi Ertan Iplikçi tarfından hazırlanmıştır (Resim: 9). çağına göre oldukça ileri teknolojilerin kullanıldığı Klazomenai işliğinin yayını Prof. Dr. Güven Bakır ve grafikçi Ertan Iplikçi tarafından hazır
lanmaktadır.

Yrd.Doç.Dr. Yaşar Ersoy ise Hamdi Balaban tarlası kuzeyaçmasında 1983-84
ve son olarak da 1989 kampanyalarındaki kazıların sonuçlarının irdelendiği bir monografi çalışmasını sürdürmektedir. Kentin kuzeybatı kesimindeki üç yıllık kazılar sonucunda açığa çıkarılan en önemli izler M.O. 6. yüzyıl başlarında inşa edilen konutlardır. Bu
yapıların stratigrafi ve verilerinin tartışılryıasının yanı sıra Geometrik Döneme tarihlenen
sınırlı izler ve aynı alanda yer alan M.O. 4. yüzyıla ait tabakalar, bunlarla ilişkili küçük
buluntular da bu yılın sonlarında baskıya verilecek çalışmanın kapsamı içinde yer almaktadır.

me

Bilge Hürmüzlü ise Akpınar
çalışmalarını sürdürmüştür.

Nekropolisi malzemesinin yayın öncesi değerlendir

Bu sene 20. yılına ulaşmış olan Klazomenai kazılarının toplu sonuçları, bir Web
sayfası hazırlanarak (http://klazomenai.tripod.com) internet dolaşımına sunulmuştur.
Sayfanın Almanca versiyonu da aşama aşama hazırlanmaktadır. Bu sayfada kısa bir tanıtımla yetinilmemiştir. Kentteki arkeolojik kazılarda bugüne kadar elde edilmiş sonuçların tartışıldığı ve yeni buluntular ışığında güncelleştirilen sayfa, 50-60 sayfalık metin ve
200 kadar görüntüyle, ilgilenen lerin birçok sorusuna cevap verebilecek kapsamdadır.
Benzer içerikte bir kitabın hazırlık çalışmaları bitiriimiş, yayıncı sorunları giderilmeye çalışılmaktadır.
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Bakır,G.-Ersoy,

E., 1997 Yılı Klazomenai Çalışmaları, 20. KST 2, Ankara, 1999, 67, Res.2.
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A) Limantepe Höyl\ğü B)Mehmel Gül Tarlası C)Feride Gül Tarlası
D)Hamdi Balaban Tarlası E) Karantina Adası F)Akropolis
I)Monasterilia Nekropolisi 2)Yıldıztepe Nekropolisi 3)Kalabak
Nekropolisi 4)DSI Kanalı Nekropolisi 5)TüınülOSler 6)Akpınar
Nekropolisi

Resim 1: Klazomenai topografik planı

Resim 2: Protogeometrik
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KLAZOMENAi HÖYÜK 1999
PROTOGEOMETRiK YAPI -1. evre

Resim 3: Protogeometrik yapı 1. Evre taş planı. Ortada M.Ö. 4. yüzyıl kuyusu, sağda
geç evre bölme duvarı yer almaktadır
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Resim 4: Protogeometrik yapı kazısında ele geçirilmiş skyphos ağız kenarı ve kaide
profilleri. Protogeometrik/Geometrik dönemler. Çizim: Fuat Yılmaz
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Resim 5: Protçgeornetrlk yapı 2. Evre taş planı. Ortada M.Ö. 4. yüzyıl kuyusu yer
alır. Ilk yapım evresinin duvar aksı gri tonla belirtilmiştir

Resim 6: Limantepe Höyüğü'nden Protogeometrik Dönem pittıos mezarı ve ölü
hediyeleri
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i
Resim 8:

Resim 7: Protogeometrik Dönem pithos
mezarın
hediyelerinden
bir
oinokhoe

Taş örs, su çukuru ve ocak
yerle-riyle Arkaık Dönem demirci
ışliği. Geri planda Arkaik Dönem
zey-tinyağı
işliğinin 2. Evre
deposu ve içinde Geç Antik
Çağda yapılmış sarnıç izlenmek-

tedır

Resim 9: Klazomenai Arkaik Dönem zeytinyağı üretim işliğinin 1/20
ölçekli maketi. Tasarım ve uygulama: Ertan Iplikçi

38

DIDYMA 1999
Klaus TUCHELT*
Axel FILGES

Die vom 06.06.-03.08. 1999 dauernde Unternehmung stand ganz unter dem
Zeichen der Aufarbeitung von Altfunden und -befunden einerseits und der
Tempelkonservierung andererseits. Der Generaldirektion der Denkrnaler und Museen
ist für Unterstützung und die Gewahrunq der Arbeitsgenehmigung zu danken. Auch
Frau Meral Güngördü, die die Kampagne als Regierungsvertreterin wohlwollend
begleitete, gebührt unser Dank. In den etwas mehr als zwei Monaten waren insgesamt
15 Wissenschaftler, vier Restauratoren sowie acht Arbeiter tatig 1 .
Vier verschiedene archaoloqische Einzelunternehmungen wurden 1999
durchgeführt: Klaus Tuchelt schloB die Untersuchung zum Tempelvorplatz und seiner
Entwicklung ab. Ausgangspunkt waren dabei Tagebuchnotizen des Ausqrabers H.
KnackfuB und noch heute zu beobachtende Abnutzungsspuren an den Stufen der
Apollontempel-Front. Dabei zeichnen sich Phasen einer fortschreitenden Verschüttung
der Stufen und Erhöhung des den Tempel umgebenden Gelandeniveaus schon tür die
hellenistische Epoche und die frühe Kaiserzeit ab. Laut Feldbuch ist wahrend der
Ausgrabung auf mittlerem Niveau eine die Stufen und den gesamten Vorplatz einnehmende Marmorsplittschicht beobachtet worden. Diese Steinschicht kann nur als
Abschlagmaterial gedeutet werden, das beim Bau der kaiserzeitlichen Ringhalle und
der Tempelfront angefallen war. Der Steinschutt ist also nicht weggeraumt, sondern an
Ort und Stelle planiert worden.
Weiterhin beschaftigte slch K. Tuchelt mit den Fundmünzen der byzantinischen
Zeit. Im Gegensatz zur These des ökonomischen und baulichen Stilistandes Didymas
wahrend des 4.-6. Jhs. n. Chr. konnte nachgewiesen werden, daB in Didyma in diesen
Jahrhunderten ein reger Geldumsatz herrschte, der auf ein florierendes Gemeinwesen
hindeutet.
Die Forschungen zum archaologischen Befund und den Funden von der
Felsbarre am Ende der Heiligen StraBe wurden von Helga Bumke fortgesetzt und
dabei die archaischen Fundkomplexe weitgehend abgeschlossen. Dazu gehören der
ungestörte Fundkomplex eines kleinen Einraurn-Gebaudes, des sog. Sekos P, der
nach der einheitlich archaischen Datierung seines Keramikmaterials als Votivdepot
interpretiert werden kann, weiterhin die dem funktionalen Bereich "Wassersammlung
und -weiterleitung" zugehörigen West- und Nordbecken, die verbindende Felsrinne
und das Südbecken. SchlieBlich wurde mit einer ersten Durchsicht der Befunde aus
der hellenistischen Schuttschicht begonnen, auf der Temenos A gründet - eine Anlage,
ProfDr.Klaus TUCHELT, Deutsehes Arehiiologisehes lnstitut, Podbielskiallee 69-71, 14195 Berlin (Leller der
Ausgrabung) Berlin/ALMANYA
Dr. Axel FiLGES, Deulsehes Archaoloqisches lnstitut, Ayazpaşa Camii Sok. 48, 80090 Gümüşsuyu-isıanbullTÜRKiVE
Milgewirkl haben Z. Bayraklar (1.7.-1.8.), F. Berard (16.6.-30.7.), Dr. D. Bisehop (6.6.-1.7.), PD Dr. B. Borg (14.7-3.8.),
Prof Dr. G. Borg (6.6., 14.7.-3.8.), Dr. H. Bumke (6.6.-3.8.), ismail Çelimli (23.6.-3.8.), Dr. A. FIIges (6.6.-3.8.), P.
Grunwald (20.7.-3.8.), Prof. Dr. L. Haselberger (23.6.-8.7.), M. Kakerbeek (6.6.-3.8.), Chr. Kronewirth (21.6.-3.8.), J.
Reiehert (6.6.-3.8.), E. Röver MA (9.7.-3.8.), Dr. Th. G. Sehallner (6.6.-20.6.), A. Tuehell (6.6.-25.6), Prof. Dr. K.
Tuehell (6.6.-25.6., 9.7.-3.8.).
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die bereits zur hellenistischen Bebauung der Felsbarre überleitet.
Die Aufarbeitung der in Didyma gemachten Glas- und Bronzefunde wurde von
Dieter Bischop begonnen und für das im Depot lagernde Material der Jahre 1962 bis
1982 fertiggestellt. Es zeigt sich, daB die Bandbreite der didyrnaischen Glaser in ihrem
zeitlichen und qualitativen Spektrum dem von Sardis gleichkommt, da die Glasreste
aus dem 4. Jh. v. Chr. bis in die hochbyzantinische Zeit reichen. Den GroBteil machen
frühbyzantinische Glaser, vor allem kleine Pokale, aus.
Von A. Filges wurden die nacharchaischen Steinskulpturen sowie die
Statuenbasen aufgenommen und die Kataloge der insgesamt 103 SkulpturenFragmente und 44 Basen fertiggestellt. Das Spektrum der Skulptur reicht von der klassischen Zeit bis in die Kaiserzeit, wobei das Schwergewicht der letzteren Epoche angehört. Auftallig ist die groBe Menge von Tierstatuenfragmenten, von denen einige unfertige die Existenz von Bildhauerwerkstatten in Didyma belegen. Bei den im Gelanda des
Apollontemenos identifizierten Inschriftenblöcken überwiegen Basen für Bronze- die
für Marmorstatuen in der GröBenordnung von 10:1. Standbilder für Apollan lassen sich
über sechs Jahrhunderte nachweisen, diejenigen für Artemis nur in hellenistischer Zeit;
in der spaten Kaiserzeit treten Basen von Didymeen-Siegern verstarkt auf.

Im Bereich Architektur sind vier Projekte in Didyma weitergeführt worden
Die Beschreibung und zeichnerische Rekonstruktion der nicht erhaltenen
Plattenlagen des im Jahr 1994 unter der Ortamoschee von Didim- Yenihisar entdeckten
hellenistischen Plattenfundaments konnten von Thomas Schattner fertiggestellt werden. Das Fugenbild des etwa 10 x 12 m. groBen Marmorfundaments zeigt im mittleren
Bereich eine orthogonale Ausrichtung, an den Handem bei gröBerem Blockformat
dagegen eine starke UnregelmaBigkeit. Die Lage aut dem beherrschenden Hügel
oberhalb des Apollontempels laBt auf einen bedeutenden öffentlichen Bau wie etwa
Altar ader Tempel schlieBen.
Hinsichtlich der Forschungen zum Fundament des sog. Südost-Baus, direkt am
Knick der Heiligen StraBe gelegen, konnten von EIgin Röver Aufbau und Steinformate
der 3. Lage weitgehend rekonstruiert werden. Die seitlich angrenzenden Stufen sind
nach diesen Forschungen nachtraqlich angesetzt worden; der Bau muB alsa als
ursprünglich freistehendes Monument verstanden werden. Eine Verkröpfung im
nördlichen Abschnitt spricht dafür, daB der Südost-Bau nicht von der Heiligen StraBe,
sondern von der dieser gegenüberliegenden Seite zu betreten war. Fundamentart,
GrundriB und Merkmale verweisen auf einen Bautypus wie etwa Altar, Bathron ader
Propylon.
Frank Berard schloB die MaBaufnahme für den Tabernakelbau ab. Proportionsberechnungen an Architraven, Kapitellen und Basen legen nun nahe, daB die
Schaufassade zweigeschossig war.
Der wissenschaftliche Leiter der Tempelkonsolidierungsarbeiten Lothar HaseIberger entdeckte auf der Euthynterie der nördlichen Adytoninnenseite antike Zahlzeichen und dokumentierte sie. Diese ergeben in Folge zwei, fast vollstandiqe ionische
Alphabete, die als MaBsystem für das Aufgehende verwendet worden zu sein
scheinen.
Im Bereich der Tempelkonservierung konnten 1999 von Christoph Kronewirth
und weiteren Steinmetzen die drei Saulen B6, B7 und 05 mit internen Stahldübeln
gesichert und die alten rostenden Barıder entfernt werden. Als Schutz gegen eindringendes Regenwasser und AIgenbildung wurde die Adyton-Nordmauer zwischen dem
7. und dem 10. Joch an der Innenwand und auf der Mauerkrone konsolidiert sowie an
der auBeren Westwand gröBere Lücken geschlossen. Der südliche Tunnelgang
einschlieBlich des Türqewarıdes wurde gesichert und die Verdachungen über dem
südlichen Treppenhaus fertiggestellt.
Einzelne Bruchstücke der Bauornamentik des Apollontempels wie Rankenfries
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und figürliche Eckkapitelle, deren Zusammengehörigkeit bei Arbeiten im Steindepot
neu erkannt worden sind, wurden mit Stahldübeln zusammengesetzt.
Parallel zu den archaoloqisch-konservierenden Tatiqkelten fanden mehrere
geologische Kartierungen statt. Die von Jörg Reichert unternommene TempelBauschadenskartierung an den besonders angegriffenen Marmorsteinen der AdytonSockelzone und des Dodekastylos konnte als Schadensursachen mehrere isolierte
Brande unbekannten Datums und starke Verwitterungsprozesse im Adyton sowie
Brand- und Erdbebenschaden im Dodekastylos herausarbeiten. Zugleich wurde festgestellt, daB die bisher als Hauptschadiqer interpretierten Schwarzkrusten-AIgen tatsachlich nur geringen SteinfraB ausüben. Der Feldversuch, die auf den
Ternpelobertlachen siedelnden AIgen mittels Zinkchloridlösung zu entfernen, wurde
aufgrund ausbleibender positiver Ergebnisse eingestellt.
Barbara und Gregor Borg konnten die im hellenistisch-kaiserzeitlichen ApollonTempel durchgeführte Kartierung der an saulen, Stufenbau und Kapiteilen verwendeten Marmore abschlieBen. Nun wird deutlich, daB im Bereich des Dodekastylos
Marmor der Bafa-Gölü-Südbrüche und importierter thasischer Marmor verbaut wurden,
wahrend in den Peristasen Bafa-Ostufer-Marmor Verwendung fand, der von einem
vielleicht von der Prakonnesos stammenden Marmor erqanzt wurde. Auch in diesem
Jahr wurden Marmorpraben den Didyma-nahen Brüchen sowie den Baugliedern des
Apollon-Tempels entnommen; somit Iiegt jetzt ein Datensatz von insgesamt 150
Isotopenanalysen vor.
M. Kakerbeck hat das südlich und südwestlich von Didyma gelegene Gebiet im
MaBstab 1:10.000 geologisch kartiert und die dabei entdeckten archaoloqischen
Fundstellen dokumentiert. Damit ist die geologische Kartierung der südlichen Milesia
abgeschlossen. Der kausale Zusammenhang von in der Antike ackerbaulich genutzten
Böden in wasserspeichernden Mergelgebieten und qehauften archaoloqischen
Funden wie etwa Olmühlen einerseits und der archaoloqischen Fundleere in den zur
Natursteinproduktion genutzten wasserarmen Kalksteingebieten andererseits ist ein
Hauptergebnis der Kartierung.
An Publikationen wurden ein ausführlicher Bericht über die 1994 durchgeführten
Ausgrabungen im Nymphenheiligtum an der Heiligen StraBe sowie ein Artikel zum
Tempelvorplatz und seiner Umgebung fertiggestellt. Weiterhin wurde die Arbeit von
Ulrike Wintermeyer über die hellenistische und kaiserzeitliche Gebrauchskeramik von
Didyma mit besonderer Berücksichtigung der StraBensondagen als Monographie der
Didyma-Reihe für den Druck eingereicht.
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PERGAMON 1999
Wolfgang RAOT*

Die Kampagne begann am 2. August und endete am 23. Oktober. Nacharbeiten
dauerten noch eine Woche lanqer,
Die Generaldirektion der Monumente und Museen/Ankara wurde vertreten
durch die Herren Tevfik Göktürk (Museum Ankara) und Ünal Demirer (Museum
Antalya). Beiden sei für ihre freundliche Unterstützung gedankt.
Der Arbeitsstab bestand aus: Wolfgang Radt (Gesamtleitung), Elisabeth Steiner
(Fotoarbeiten, Haushalt, Verwaltung); an den Arbeiten im Zusammenhang mit der
Baustelle (Bau Z) waren beteiligt: Martin Bachmann und Andreas Schwarting
(Architekten: Baustellenleitung, Bauplanung), Markus Hauer (Statiker), Caroline
Müller, Karin Schwieger (Bauzeichnungen); an der Stuck-Restaurierung: Peter
Pracher, Bernd Weber, Renate Bonfig, Arzu Demirer; an der Kleinfunde- und
Glasrestaurierung: Britt Nowak.
Wissenschaftliche Themen wurden bearbeitet von: Dieter Hertel, mit Patric
Kreuz, (Graue Keramik), Gerhild Hübner (WeiBgrundige Keramik), Gioia de Luca
(Megarische Becher), Wolfgang Radt (Stuckdekoration und Wandmalerei), Helmut
Müller (Inschriften), Thomas Otten (byzantinische Kleinfunde und Graber), Michael
Schultz und Thyede Schmidt-Schultz (byzantinische Skelette), Holger Schwarzer
(Podiensaal-Publikation), Sarah Japp (Keramik vom Podiensaal), Berta Gossel-Raeck
und Wulf Raeck (Keramik und Grabungsbefunde vom Trajaneum).
Zum ersten Mal seit vielen Jahren fand in Pergamon keine Grabung statt. Da
keine Grabungsergebnisse vorzustellen sind, erscheint auch der traditionelle
Vorbericht im Archaologischen Anzeiger nicht.
Die Arbeiten konzentrierten sich auf die Errichtung des Schutzbaus über den
Mosaiken des hellenistisch-römischen Peristylqebaudes 'Z: und auf die Aufarbeitung
von Fundgruppen und Publikationsvorbereitungen in den Depots und im Museum von
Bergama.
Die Wiederaufbauarbeiten an Bau Z erreichten das für dieses Jahr vorgegebene
Ziel des Abschlusses der Errichtung aller Mauern aus Naturstein fast vollstandiq. Mit
15 Steinmetzen / Maurern sowie mit 25 Arbeitern wurden die Mauern der wiederherzustellenden Haume aufgebaut, die unsichtbar inliegenden Stahlbetonanker
wahrerıd des Aufbauvorganges eingebracht und aıle noch fehlenden Türstürze aus
Kunststein gegossen und von Hand überarbeitet. Stahlteile für die Dachkonstruktion
wurden weiter hergestellt und mit Schutzfarbe gestrichen. Neben den Bauarbeiten Iief
begleitend die Detailplanung durch Architekten, Statiker und Zeichner ebenfalls vor
Ort weiter. Die Arbeiten sind so weit gediehen, daB im Jahr 2000 mit der Aufstellung
der Dachkonstruktion aus den schon vorbereiteten Stahlteilen begonnen werden kann.

Dr. Wollgang RADT. Alman Arkeoloji Enstitüsü, Ayazpaşa Camii Sokak, 48, 80090 Gümüşsuyu. istanbuırrÜRKivE
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Restauratorisch wurde die hellenistische Stuckdekoration aus Bau Z durch
Aufbringen aller noch geeigneten Fragmente auf Aluminium-Wabenplatten und
Einkitten der Fehlstellen weiter bearbeitet, so daB sie jetzt überwiegend fertig für den
Wiederversatz an die Nordwand des Maskenmosaikraumes ist.
In der Kleinfundrestaurierung wurden hauptsachtlch Glasfunde aus alteren
Kampagnen zusammengefügt.
Die Materialaufnahme und die Detailforschungen für die Endpublikation des
sog. Podiensaales neben dem Heroon des Diodoros Pasparos in der Stadtgrabung
wurden fortgesetzt. Dazu waren Reingungsarbeiten und einige kleine Kontrollsondagen sowie Zeichenarbeiten im Gelanda notwendig. Zu Vergleichszwecken wurden
entsprechende Arbeiten auch am Bau H, zwischen Bau Z und Gymnasium, durchgeführt.
Die wissenschaftliche Aufarbeitung umfaBte folgende Themen:
Graue und archaische Keramik, hellenistische weiBgrundige Keramik, Megarische Becher, hellenistische Stuckdekoration und römische Wandmalereien aus Bau
Z, antike Inschriften, Kleinfunde aus byzantinischen Graberrı, byzantinische Bestattungen (Skelettmaterial), Podiensaal und vergleichbare Bauten (Grabungs- Gesamtpublikation), datierende Keramikbefunde aus dem Podiensaal, Keramik und archaologische Baubefunde aus den Grabungen unter dem Trajaneum.
Beim Löschen eines groBen Hachenbrandes auf der Westseite des Burgberges
von Pergamon konnte durch die türkischen und deutschen Grabungsmitarbeiter der
Pergamongrabung entscheidend geholfen werden. Durch diesen sofortigen Einsatz
wurde wesentlich gröBerer Schaden verhindert.
Die durch einen Staudammbau (Yortanlı - Damm) verursachten Grabungen des
Museums von Bergama bei der römischen Thermenanlage von Paşa Ilıcası, 20 km.
nordöstlich von Bergama, wurden den ganzen Sommer über durch eine groBe
Grabungsgruppe unter Leitung des Museumsdirektors Ahmet Yaraş fortgeführt und
erbrachten aus diesem antiken Kurzentrum reiche Ergebnisse an Architektur, Skulptur
und Kleinfunden, über die der Museumsdirektor an geeigneter Stelle berichten wird.
Auch die Grabungsmannschaft von Paşa Ilıcası hat sich bei den Löscharbeiten des
Brandes auf dem Burgberg hervorragend eingesetzt.
Zur unmittelbaren Publikationsvorbereitung wurden zwei neue Bande der
Altertümer von Pergamon und ein Band der Pergamenischen Forschungen in
Pergamon redaktionell bis zu Ende bearbeitet.
1999 erschienen folgende Grabungs-Endpublikationen:
Altertümer von Pergamon XV 3: Ulrike Wulf, Die hellenistischen und römischen
Wohnhauser von Pergamon.
Pergamenische Forschungen 12: Gioia de Luca - Wolfgang Radt, Sondagen im
Fundament des GroBen Altars.
AuBerdem erschien eine reich bebilderte Neuausgabe des Pergamon-Buches
von Wolfgang Radt, mit Einarbeitung der Forschungsergebnisse der letzten 10 Jahre:
Pergamon, Geschichte und Bauten einer antiken Metropole (Darmstadt, 1999).
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PERGAMON 1999
Wolfgang RADT*

2 Ağustos'ta başlayan kampanya 23 Ekim'de sona erdi. Tamamlama çalışmala
bir hafta daha uzun sürmüştür.
..
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Sayın Tevfik Göktürk (Ankara Müzesi) ve
Unal Demirer (Antalya Müzesi) tarafından temsil edilmiştir. Her iki Bakanlık temsilcisine, destekleri için teşekkür borçluyuz. Kazı ekibini oluşturan kişiler: Wolfgang Radt (Kazı Başkanı), Elisabeth Steiner (fotoğraf, kazıevi ve harcamaların idaresi) inşaat ile ilgili
çalışmalara (Z yapısında) Martin Bachmann ve Andreas Schwarting (Mimar: inşaat yönetimi ve planlaması); Marcus Hauer (Statik), Caroline Müller, Karin Schwieger (yapı
çizimleri); stuko onanrnlannda: Peter Pracher, Bernd Weber, Renate Bonfig, Arzu Demirer; küçük buluntu ve cam onarımında: Britt Nowak.
Bilimsel konularda: Dieter Hertel. Patric Kreuz ile birlikte (gri keramik), Gerhild
Hübner (beyaz yüzeyı i keramik), Gioia de Luca (Megara kapları), Wolfgang Radt (Stuko bezemeler ve duvar resimleri), Helmut Müller (yazıtlar), Thomas Otten (Bizans küçük
buluntuları ve mezarları), Michael Schultz ve Thyede Schmidt-Schultz (Bizans iskeletleri), Holger Schwarzer (podyumlu Salon'un yayını), Sarah Japp (Podyumlu Salon keramiği), Berta Gossel-Raeck ve Wulf Raeck (Traianus Tapınağı keramiği ve buluntuları).
Uzun yıllardan bu yana Pergamon'da ilk defa kazı yapılmadı. Bildirilecek bir kazı sonucu olmadığı için, ön raporların her yıl yayınlandığı Arcbaoloqlscher Anzeiger'de
bu yıl rapor çıkmayacaktır.
Çalışmalar, Hellenistik-Roma Dönemi peristyili Z yapısındaki mozaikleri koruyacak bir çatının yapılması dışında, buluntu gruplarının yayına hazırlanması ile depolarda
ve Bergama Müzesi'nde yayın ön çalışmaları üzerine yoğunlaştırıldı.
Bu yıl, Z yapısında, yeniden ayağa kaldırma çalışmalarında bütün taş duvarların
yapılması hedeflenmişti. Bu iş için 15 taş ustası/duvarcı ile 25 amele çahşmıştır. Yeniden ayağa kaldırılacak mekanlarm duvarları örülürken, içlerine, dışarıdan görünmeyecek bir şekilde, çatıyı taşıyacak olan beton elemanlar yerleştirildi. Kapı üst eşiklerinden
eksik olanları, suni taştan döküldü ve el işçiliği ile düzeltildi. Çatı için gereken çelik parçaların yapılmasına devam edildi ve yapılanlara koruyucu boya sürüldü. Bu çalışmala
rın yanı sıra, mimarlar, statik uzmanları ve çizimcilerle yerinde ayrıntılı planlar yapıldı.
Bu çalışmalar neticesinde, hazırlanan çelik parçalarla 2000 yılında çatı konstrüksiyonuna başlanabileceği sonucuna ulaşıldı.
Onarım çalışmaları arasında, Z yapısından, Hellenistik stuko süslemelerden uygun olanları, alüminyum petekler üzerinde bir araya getirildi, eksik kısımların macunları
ması sürdürüldü. Stukolar, maske mozaikli rnekanın kuzey duvarına yeniden konabiiecek duruma geldi.
Küçük onarım çalışmalarında ise, eski kazı kampanyalarında ele geçirilen özellikle cam buluntular birleştirilip yapıştırıldı.
rı
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Kent kazısında Diodoros Pasparos Heroon'u yanındaki "Podyumlu Salon" denen
rnekarun yayınlanması için gerekli malzemenin derlenmesine ve ayrıntılı araştırmaların
yapılmasına devam edildi. Bunun için arazide küçük kontrol sondajları, çizimlerin yapıl
ması ve temizlik çalışmaları gerekiyordu. Karşılaştırma amacıyla benzer çalışmalar, Z
yapısı ile Gymnasium arasında bulunan H yapısında da uygulandı.
Bilimsel değerlendirme çalışmaları aşağıdaki konuları kapsıyordu:
Gri ve Arkaik keramik, beyaz zeminli Hellenistik keramik, Megara kapları, Z yapısından Hellenistik stuko süslemeleri ile Roma duvar resimleri, antik yazıtlar, Bizans
mezarlarından küçük buluntular, Bizans iskeletleri, Podyumlu Salon ve yanındaki yapı
lar (kazı monografisi), Podyumlu Salon'dan tarihlenebilir keramik, Traianeum kazıların
da ele geçirilen keramik ve yapı planları.
Pergamon kale tepesinin batısında çıkan büyük yangının söndürülmesine Pergamon kazısının Türk ve Alman elemanları önemli katkılarda bulunarak, zararın büyümesi önlenmiştir.
Bergama'nın 20 km. kuzeydoğusunda yer alan Paşa Ilıcası'nda bir baraj inşası
(Yortanlı Barajı) nedeniyle Bergama Müzesi tarafından bir kurtarma kazısı yapılmakta
dır. Antik bir kaplıca merkezi olan Roma hamam kompleksindeki bu kazıya, Müze Müdürü Ahmet Yaraş başkanlığında, kalabalık bir ekip katılmaktadır. Karşılıklı ziyaretlerle,
fikir alışverişinde bulunduğumuz bu çalışmalar, mimarı bakımdan, heykeltraşlık ve küçük buluntular bakımından zengin sonuçlar vermiştir. Müze Müdürü, bu çalışmayı tanı
tacak ve yayınlayacaktır. Kale tepesindeki yangının söndürülmesi çalışmalarına YortanIı (Paşa Ilıcası) kazı ekibi de önemli katkılarda bulunmuştur.
Yayın hazırlığı olarak, Altertümer von Pergamon dizisinin iki yeni cildinin ve Pergamenische Forschungen'in bir cildinin redaksiyonu, Bergama'da bitiriidi. 1999 yılında
çıkan kazı monografileri:
Altertümer von Pergamon XV 3: Ulrike Wulf, Die hellenistischen und römischen
Wohnhauser von Pergamon.
Pergamenische Forschungen 12: Gioia de Luca-Wolfgang Radt, Sondagen im
Fundament des Grossen Altars.
Ayrıca, son on yılın araştırma sonuçlarının da eklendiği Wolfgang Radt'ın Pergamon kitabının çok sayıda resimli yeni baskısı yayınlanmıştır: Pergamon, Geschichte
und Bauten einer antiken Metropole (Darmstadt, 1999).
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Resim 4:

Güneydoğu köşesinde çalışmalar yapılırken

Resim 5: iskele kurulu doğu duvarına doğudan bakış

48

Resim 6: Doğu duvarının bitmiş durumu (Hera Tapınağı kalıntıları arkasından)

Resim 7: Dışarıdan görülmeyecek şekilde konacak olan betona demirlerin
yerleştirilmesi
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Resim 8: Maske mozaikli

Resim 9:
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durum) (1999)

ŞARHÖYÜK - DORYLAiON 1999 YILI KAZı
ÇALIŞMALARI

A. Muhibbe DARGA *
Taciser SiVAS

Şarhöyük-Dorylaion 1999 yılı kazı çalışmaları, 1 Eylül 1999 - 30 Eylül 1999 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.: T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü ve Eskişehir Anadolu Universitesi Rektörlüğü adına yapılan kazılarımızda
adı geçen her iki kuruma maddi ve manevi destekleri için şükranlarımızı sunarız.
Prof. Dr. A. Muhibbe Darqa'nın başkanlığında yürütülen kazı çalışmalanna kazı
heyet üyesi olarak Anadolu Universitesi'nden Yard. Doç. Dr. Taciser Sivas, Oğr. Gör.
Arzu Yılmaz, Boğaziçi Universitesi'nden Prehistoryen Behin Aksoy ve Yüksek Mimar
Hülya Çopuroğlu katılmışlardır. Bakanlık temsilcisi olarak Ankara Anadolu Medenjyetleri
Müzesi araştırmacısı Hititolog Rukiye Akdoğan görev yapmıştır. Ayrıca, Anadolu Universitesi Arkeoloji Bölümü'nden stajyer öğrenciler Rahşah Tamsü, Serap Akça, Jülide
Yinesor, Gülcan Gülşen, Sümran Can, Melike Kavlakoğlu, Handan Korkmaz, Mehmet
Ali Polat, Erdal Çetindağ, Banu Atabay ve Banu Büyükgün, kazı alanı ve kazıevindeki
çalışmaları büyük bir özveri ile yürütmüşlerdir. Değerli meslektaşlarımıza ve sevgili
öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunmayı zevkli bir görev addederiz.
1999 Şarhöyük kazı çalışmaları, 15 işçi ile iki şantiyede yürütüldü: Hitit kazıları
şantiyesi, höyüğün güney yamacında S/28-27,T/28-27,U/27 plankarelerinde; Frig kazı
ları şantiyesi, höyüğün batısında 1/14-1/13, H/14-13 plankarelerinde. Ayrıca, höyüğün
zirvesindeki Bizans-Helenistik şantiyesi ve güneybatıdaki Bizans şantiyesinin de ge-nel
temizliği yapılmıştır (Plan: 1).
Höyüğün güney yamacında S/28,T/28-27 ve U/27 plankarelerinde 22 x15 m.lik
alanı kapsayan Hitit şantiyesinde 1998 kazı sezonunda Kusura C evresine koşut
mimarlık kalıntıları ve M.O. 15. yüzyıla tarihlenen küçük buluntular-tipik Hitit keramiği
örnekleri, tunç gereçler, boncuklar- gün ışığına çıkarılmıştL Bunların, Frigya bölgesinin
Hitit materyali ile benzerlikleri gözlendiği gibi Hitit başkenti Hattuşa buluntuları ile koşut
oldukları geçen yılki raporumuzda dile qetlrilmişti'. Bu çalışmalar sonunda S/28, T/2827 plankarelerinde, höyüğün tepesine çıkan askeri yol seviyesine 800.30 m. kotuna
iniimiş, ancak Ul27 plankaresindeki iki evreli Hitit katının araştırılması bitirilememişti.
1999 çalışmalarında amacımız, U 27 plankaresindeki açmada, 803. 90 m.- 803.40 m.
kotundan Kusura C evresi Hitit evinin bulunduğu 801. 40 m. kotuna inerek bu kısımdaki
mimarı kalıntıları gün ışığına çıkarmaktı.
Açmamızda, 1998 yılında ortaya çıkardığımız kerpiç duvar kalıntısı ve -olası Frig
Dönemine tarihlenen- taş duvarlar kaldırılarak 0.40-0.50 m. derinliğe inildiğinde, yangın
tabakası ile karştlaşıldı. Buradaki Hitit yerleşmesinin iki evreli yangın felaketi geçirmiş
Prof. Dr. Muhibbe DARGA. Dr. Esat Işık Cad. izzet Bey Apt. No: 64. DA 81310 Bahariye-istanbuırrÜRKiYE
Yard. Doç. Dr. Taciser SiVAS, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, EskişehirrrÜRKiYE
e-mail: tsivas@anadolu.edu.tr
Bkz. A. Muhibbe Darga - T. Sivas, "Şarhöyük-Dorylaion Kazı Çalışmaları 1997-1998", Anadolu Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayl:2, Eskişehir 2000, s.80 vdd.
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olduğu

gözlendi. Açmanın doğu kompartımanı yangına maruz kalmamıştır. Bu kesimde
kuzey-güney yönde devriimiş ve yanmamış, 0.17-0.20 cm. çapında, 2.80 m. uzunluğunda bir ahşap direk ve direk çukuru (çap: 0.20 cm.) ortaya çıkarılmıştır (Resim: 1).
Batı kompartımanında ortaya çıkarılan ahşap hatıl ve direklerin hepsi ise kömürleş
miştir. Kuzey ve batı yönde görülen beyaz bloklar ise çok şiddetli yangın geçirmiş, yıkıl
mış kerpiç duvarlara aittir (Resim: 2). Bu seviyede açmanın kuzeybatı köşesinde, üzerinde ezgi taşı ile birlikte in situ bir öğütme taşı; yangın tabakasının 0.20 -0.30 m. altında
yanık kalıntıları, küller, kömürleşmiş direk kalıntıları ve açmanın batı kenarında kuzeygüney yönde sıralanmış in situ büyük saklama kapları ortaya çıkarıldı (Resim: 3, 4).
Açmamızın kuzeybatı köşesindeki çalışmalarımız sırasında Frig kültür katı
altındaki yoğun yangın tabakası içinde, yanmadan ötürü beyaz renge dönüşmüş kerpiçlerin meydana getirdiği setin üzerinde devriimiş, in situ iki büyük kap bulunmuştur.
Tümlenecek durumda olan ve yangın izleri taşıyan bu kaplardan biri, üzerinde yatay
yivleri olan, yumurta gövdeli, sivri dipli bir testidir (Resim: 9). Bu testi, Hitit merkezlerinden tanıdığımız örneklerin koşutudure, Açmanın doğu kesiminde sürdürülen çalışmalar
da ise, açmanın doğu duvarı önünde küçük bir tandır ortaya çıkarıldı.
1999 kazı sezonu sonunda U/27 açmasının, ahşabın çok kullanıldığı, üstü sundurma ile örtülmüş bir mutfak kullanım alanı olduğu kanısındayız (Resim: 5). Burada
ulaştığımız kat, 801.40 m.dir ve Kusura C evresi Hitit evi ile aynı kotu vermektedir.
T/28-T/27 plankarelerinde geçen yıllarda gün ışığına çıkardığımız Kusura C evresi Hitit ev temellerinin çevresinde yaptığımız temizlik çalışmalarında, bu tip evlerin açmamızın kuzey duvarı kesiti altında da devam ettiğini gösteren duvar izleri saptanmıştır.
Bu seneki çalışmalarımız sonunda T/27 ve U/27 plankarelerindeki yangın geçirmiş,
ocaklı, tandıriı, büyük saklama kaplarının ortaya çıkarıldığı sundurmalı mekanın Kusura
C evresi Hitit evlerinin ortak alanı olduğunu düşünmekteyiz (Resim: 5).
Adı geçen açmamızda bulunmuş olan küçük buluntuların en önemlisi, kazımızın
ilk günlerinde T/27 ve U/27 plankarelerinin birleştiği yerde, Frig katı ile Hitit katı arasındaki dolgu toprak içinde ele geçirilen pişmiş toprak, ip delikli, çift yüzlü mühürdür
(Resim: 6 ).
Açmamızın diğer önemli küçük buluntularını dokumacılıkta kullanılan pişmiş
toprak tezgah ağırlıkları, ağırşaklar (Resim: 7), kemik saplar ve deliciler, tunç iğne, zincir parçası ve kesici alet parçaları oluşturmaktadır. Çeşitli boy ve cinste -daha çok ithal
frit ve renkli cam- boncuklar, Hitit kadının süslerine tanık olmaktadır. Küçük buluntular,
Hitit keramiği ile zenginlik kazanmaktadır. Torna işi, bol mikaiı hamurlu, orta derecede
pişmiş, açkısız açık renk kaplar, yöredeki Hitit kazılarından tanıdıklarımızia koşuttur
(Resim: 8 ).
Arkeolojik bulgularımız ve kömürlerimizin C14 analizleri bize M.Ö. 16. yüzyıl tarihini vermektedir. 1995 yılında Hitit şantiyesinde gün ışığına çıkardığımız "ülkenin prensi/kral oğlu" unvanlı bu/la, henüz Hititçe adını saptayamadığımız Şarhöyük Hitit yerleş
mesinin Hattuşa'ya bağlı bir Hitit eyaleti, kazılarla gün ışığına kavuşturulmuş Hitit egemenliğinin en batı ucu olduğunu kanıtlamaktadır.
1999 yılı kazı çalışmalarının yoğunlaştığı ikinci alan, höyüğün batısında 1/14-13
ve H /14-13 plankarelerini kapsayan Frig şantiyesidir.
H /14 plankresindeki açmada (10 x 10 m.), 1993 ve 1998 kazı sezonlarında
yürütülen çalışmalarda H/14a, H/14c, H14/d plankarelerinde devam eden, büyük bir
yapı ya da avlu duvarı olduğunu düşündüğümüz 0.80 m. -O. 70 m. genişliğinde, 1.001.20 m. yüksekliğinde taş duvar ortaya çıkanlrruştrs. 1999 kazı sezonunda, H/14 b, H/13
d (5.00 x 10.00 m.) plankareleri kazılarak bu duvarın kuzey ve doğu yöndeki devamının
gün ışığına çıkarılması ve iç kısımda, varsa bağlantılı olduğu yapıların araş-tırılması
2

3

Krş.

F. Fischer, Die Hethitische Keramik von Boğazköy, Berlin 1963, Lev. 40/442,444 (Aşağı şehir Ib,veya 2); A. Müller
Karpe, Hethitische Töpferei der Oberstadt von Hattusa, Marburg,1988, Lev.?, K4b/1 (Yukarı Şehir 4-3); G. Umurtak,
Korucutepe II, Ankara,1996, Lev.11/1-2, 34/2.
Bkz., M. Darga-T. Sivas, a.g.e., s. 103, resim: 22, 23.

52

amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, 806. 55 seviyesinden kazıya başlandı. 805.60 seviyesine inildiğinde, 1993 ve 1994 kazı sezonunda 1/14a ve 1/13c plankarelerinde ortaya
çıkarılan, birbirine paralel, doğu-batı doğrultulu taş temelli, 0.45 m.-0.55 m. genişliğin
deki kerpiç duvarların batı yöndeki uzantıları gün ışığına çıkarıldı. Batı yöndeki eğim nedeni ile her iki duvar da güneye doğru kaymış ve yıkılmış olup düzgün bir hat takip etmemektedir. Bu duvarlardan güneydeki, batıda köşe yapıp kuzeydeki duvar ile birleşti
rilerek dar, uzun, dikdörtgen planlı, 5.20 m. uzunluğunda, 1.50 m. genişliğinde kapalı
bir mekan oluşturuımuştur. Aynı şekilde kuzeydeki duvar da köşe yapıp açmanın kuzey
duvarı kesitinin içine doğru devam etmektedir. Bu mekanların, doğu yönde, çukurlarla/pitlerle tahrip olmuş, geniş bir avlunun batı kesimine yerleştirilmiş magazinler
olduğunu düşünmekteyiz (Resim: 9). Magazinlerin iç kısmında devam eden çalış
malarda, dolgu toprak içinde Helenistik Döneme ait batı yamacı stilinde, ağız kısmı

sarmaşık yaprağı motifli friz ile bezenmiş, yarısı korunmuş bir kase ele geçirildi. 805.15805.10 seviyesinde magazinlerin sert sıkıştırılmış toprak üzerine saz döşeli tabanı saptandı. Kuzeydeki magazinin taban temizliği sırasında, güneybatı köşede ağız kısmı
içine çökmüş, gövdesi tabana gömülmüş, gri hamurlu, geniş ağız tablalı, şişkin karıniı
in situ bir pithos bulundu (Resim: 9, 11). Pithos yerinden çıkarılarak magazinli alanda
1999 kazı sezonu çalışmalarına son verildi.
Magazinli alanın güneyinde H/14 plankaresinde yoğunlaşan çalışmalarda H/14
aile 1/14 c arasındaki gezi yolu kaldırılarak çalışma alanı genişletilmiştir. 805.03-804.90
seviyelerinde 0.90 m. -1.00 m. boyunda, karın çapları 1.00 m. ve 0.70 m. olan, in situ
iki pithos bulundu. Pithosların hemen doğusunda, tabanı saz döşeli, 1.70 m. çapında
bir silo yer almaktadır. Pithosların batısında, 804.50-804.30 seviyelerinde kuzeybatı-gü
neydoğu doğruıtusunda uzanan, küçük boy taşlarla inşa edilmiş, 6.00 m. uzunluğunda,
0.30-0.40 m. genişliğinde bir duvar parçası ile duvara yaslanmış, büyük olasılıkla kare
planlı kerpiç bir ocak kalıntısı ele geçirilmiştir. Pithoslar yerlerinden çıkarılarak restore
edilmişlerdir. Bunlar, kiremit renkli hamurlu, şişkin karıniı depo kaplarıdır. Daha büyük
olan pithoşun omzu üzerinde kazıma olarak yazılmış Yunanca ATIEAAEL ismi okunmaktadır. Ismin ATIEAAE kısmı korunmuştur. Ayrıca, karın ve dibe yakın kısmında
kabartma iki kuşak yer almaktadır (Resim: 12).
Kazı çalışmaları, bundan sonra açmanın batısına' kaydırılarak, 1993 ve 1998
yılında gün ışığına çıkarılan büyük yapı ya da avlu duvarının devamı araştırıldI.803.70
803.60 sevisesinde avlu duvarının batı yönde devam eden kısmı ortaya çıkarıldı. Duvar,
bu kesimde 3.00 m. devam ettikten sonra, köşe yaparak 2.30 m. devam edip kuzey
yönde, H/13 açmasının güney kesiti içine girmektedir. Bu şekli ile bir yapı komp-Ieksini
çeviren bir avlu duvarı görünümündedir. 2000 yılı kazı çalışmalarımızda, bu duvarın
H/13 plankaresindeki devamı ve iç kısımdaki yapılar ile bağlantısının araştırılması planlanmıştır. H/14 açmasında yer alan avlu duvarının son ölçüleri şu şekildedir: Güney
duvarı uzunluğu: 5.40 m.; batı duvarı uzunluğu: 5.70 m.; kuzey duvarı uzunluğu (köşe
yaptığı yere kadar ): 3.00 m.; kuzeye devam eden köşe uzunluğu: 2.30 m.; duvar
kalınlığı: 0.80 m.-0,70 m.; duvar yüksekliği: 1.10 m.- 1.00 m. (Resim: 10).
Mimarı kalıntıların yanı sıra, bu alandaki çalışmalarda küçük buluntu olarak demir
bıçak (Resim: 13) ve çeşitli demir objeler, tunç taşçı aleti, perçinli tunç kulp, pişmiş
toprak kandil, çok sayıda tezgah ağırlığı ve ağırşak, cam boncuklar, ortası delinmiş aşık
kemikleri, gri renkli kaba mutfak kaplarına ait Geç Frig ve Helenistik Döneme ait çanak
çömlek parçaları ele geçirilmiştir.
Ayrıca N22 plankaresindeki temizlik çalışmaları sırasında pişmiş toprak boğa
ritonuna ait parçalar bulunmuştur.
1999 kazı sezonunda, yöre halkından Şarhöyük'ün kuş uçuşu 4-5 km. kuzeybatısında bir nekropolde kaçak kazılar yapıldığı ihbarını aldık. Eklbirnlz ile yerinde tespit
yapabilmek için ihbar mevkiine gittik. Nekropol, Eskişehir Ili, Merkez ilçe'ye baglı
Kozkayı Köyü sınırları içinde, Karatuzla mevkii olarak adlandırılan yerde, ekim yapılan
arazinin ortasında taşlık bir alana yayılmıştır. Yaptığımız incelemelerde burada 8 adet
mezarın açılarak tahrip edildiği saptanmıştır. Bu mezarlar, kabaca düzeltilmiş taşlarla
inşa edilmiş (2.00 x1.50 x 1.00.? m.), üzerleri yassı blok kapak taşları ile kapatılmış oda
mezarlardır (Resim: 14).
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Bölgede pek bilinmeyen bu mezarlara ait planların çıkarılması, saptanabilirse
tarihlendirmeye yardım edecek buluntuların ele geçirilmesi için burada önce temizlik, sonra da kazı çalışmasının yapılmasının gerekli
olduğu düşüncesindeyiz. Ekibimiz, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü .. tarafından
uygun görüldüğü ve izin verildiği taktirde, tüm harcamaları Anadolu Universitesi
Rektörlüğü tarafından karşılanmak üzere buradaki çalışmaları severek yürütecektir.
soyulmamış mezarların kazılarak
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Resim 1: U/27 plankaresi.

Ahşap

Resim 2: U/27 plankaresi.

Yangın geçirmiş ahşap

direk
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direkler ve kerpiç duvar

kalıntıları

Resim 3: U/27 plankaresi. Yanık direk kalıntıları ve in situ büyük saklama kapları

Resim 4: U/27 plankaresi. in situ öğütme ve ezgi taşı, büyük saklama kapları
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Resim 5: T/27-28 ve U/27 plankarelen.

Resim 6: T/27-U/27

pişmiş

Sundurmalı mekan

toprak mühür
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Resim 7: T/27-28, U/27 plankareleri. Pişmiş toprak ağırşaklar

Resim 8: U/27 plankaresi. Pişmiş toprak Hitit Dönemi kapları
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Resim 9: H/13-H/14 plankaresi. Magazinli alan

Resim 10: H/14 plankaresi. Avlu

duvarı
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Resim 11: H/13. Pithos

Resim 13: 1114. Demir

Resim 12: H114.

bıçak
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Yazıtır

pithos

Resim 14:

Resim 15:

Kozkayı

Kozkayı

nekropolü. Mezar

nekropolü. Mezar
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BERICHT DER GRABUNGSKAMPAGNE IN LlMYRA 1999
Jürgen BORCHHARDT*

Die Kampagne dauerte vom 16. August bis zum 24. September 1999.
Der Dank des Grabungsleiters gilt den Archaoloqen: Frau Mag. A. Angelinoudi,
Herrn Dr. F. Blakolmer, Herrn Dr. M. Kersehner, Herrn Dr. A. Koneeny, Frau Dr. Z.
Kuban, Herrn A. Kuşçuoğlu, Frau S. Lernaltre. Frau Dr. i. Mader, Frau Mag. B.
Marksteiner, Herrn Dr. Th. Marksteiner, Herrn M. Okumuş, Frau Dr. A. Pekridou, Herrn
Dr. P. Ruggendorfer, Frau Mag. Ch. Sokolieek,Herrn Dr. G. Stanzl, Frau Mag. J. Vraom,
Frau Mag. A. Wetzer; dem Epigraphiker Prof.Dr. M. Wörrle; dem Numismatiker Herrn
Dr. J. Goreeki; den Arehitekten und Bauforsehern: Herrn M. La Torre, Frau Dipl.lng. L.
Mühlbauer, Herrn Dipl.lng. K. Sehulz, Frau Mag. A. Seepe-Breitner; den Anthrapologen
Herrn Dr. K. GraBsehmidt, Frau E. GroBsehmidt-Thierer; dem Geodaten Herrn S.
Atasü; dem Geomorphologen Herrn E.Öner; der Restauratorin Frau A. Badde; der
Graphikerin Frau Dr. B. Borehhardt sowie der Photographin Frau E. Turan.
Für die gute Zusammenarbeit gilt mein herzlieher Dank der Regierungsvertreterin Frau Naime Tay.
Die Durehführung der Kampagne wurde ermöglieht dank der Genehmigung
dureh die Generaldirektian tür Bauten und Museen im Kultusministerium in Ankara.
Im Namen aller Mitarbeiter danke ieh dem Fonds zur Förderung der wissensehaftlichen Forschung, Wien, für die groBzügige Unterstützung.

DIE GRABUNG IN DER NEKROPOLE V

A. ANGELlNOUDI
F BLAKOLMER

Das im Jahre 1987 beqonnene Grabungsprojekt in Nekrapole V von Limyra konnte mit der nun abgesehlossenen Freilegung von Grab 88 wahrend der Kampagne
1999 beendet werderıı. Der varliegende AbschluBberieht salı var allem die aktualisierten Ergebnisse zum monumentalen Grabhaus 88 kurz resümieren.
Prof.Dr. Jürgen BOReHHARDT, Institut tür Klassische Archaoloçle, Universitat Wien, Franz Klein-Gasse 1, A-119ü
WIEN/AUSTRiA
Die Grabungsergebnisse werden hier von F. Blakolmer vorgestellt, die berelts welt vorangeschriltene Bearbeitung der
Fundkeramik erfolgt nun durch A. Angelinoudi. s. einen zusammenfassenden Bericht der Ergebnlsse der vergangenen Kampagnen: F. Blakolmer, Die Nekropole V von Zemıxi-Limyra. Neue Grabungsergebnisse, in: H. lşkan - F.
Kolb (Hrsg.), Grabtypen und Toterıkuli im südwestlichen Kleinasien. Internatianales Kallaquium in Antalya, 4.-8.
Oktober 1999 (im Oruek).
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Grab 88
Das am NW-Rand der Nekropole gelegene Grab 88 (Abb. 1-4) bildet mit seinem
GrundriB von 5,07 x 3,64 m. und einer erhaltenen Höhe von 5,07 m. das zweifellos am
aufwendigsten gestaltete Grabmal der Nekropole V sowie mit seiner Imitatian Iykischer Holzkonstruktionselemente an drei Seiten wohl eines der monumentalsten freistehenden Sepulkraldenkrnaler ganz Lykiens wahrend des 4. Jh. v.Chr. Das aus dem
anstehenden Felsen gearbeitete Grabmal erhebt sich über einem in Stein nachempfundenen Schwellbalken, dessen rechtes Ende sich in Iykischer Manier emporgeschwungen verbreitert (Abb. 2-3); das linke Endstück war aufgrund einer Felsspalte
einst wohl als isolierter Black angesetzt. Dem Fassadenaufbau mit seinen sechs
Kassettenfeldern war eine Halle vorgelagert, die durch zwei Pfeiler in antis mit horizontaler Verstrebung im oberen Bereich begrenzt wurde. Eine Reihe von sieben
gekrümmten Balkenkopfimitationen bekrönte den Wandaufbau an 0- und W-Seite. Im
Versturz geborgene Blöcke der Frontseite verdeutlichen, daB über der Balkenrasterimitatian eine steinerne "Rundholzreihe" mit teils noch erkennbaren blauen
Farbresten in den oberen Dreieckzwickeln und ein Iykischer "Dreifaszienarchitrav" folgten (Abb. 4). Die Giebelschraqe laBt sich klar bestimmen. Das Tympanonfeld blieb
schmucklos. Die Dacheinlassungen zur Aufnahme der Akrotere könnten Hinweise auf
deren GröBendimension geben und lassen monumentale Palmetten vermuten, wie sie
bei einer Reihe Iykischer Graber nachgewiesen sind. Angedübelte Monolithe
erqanzten die W-Seite des spitz zulaufenden Satteldaches. Eine engere Entsprechung
zur architektonischen Ausformung dieses Grabmals stellt bislang lediglich das freistehende Grab 25 der "Meernekropole" von Myra dar.
Besticht Grabhaus 88 vorerst durch seine monumentale Konzeption, am NWRand der Nekropole V thronend (Abb. 1), so besitzt seine architektonische
Formensprache neben überwiegend Iykischen Stilelementen var allem im Dachbereich
Charakteristika der mandaneren ianischen Bauweise. Einige architektonische Details
von Grab 88 sollen hier Erwahnunq finden2 : So weisen zahlreiche unfertige Partien,
insbesondere an den Seitenwarıden, auf einen abrupten Abbruch der Feinarbeit der
Steinobertlachen hin. Ein diagonal hangabwarts laufendes Sedimentlager im Gestein
war für statische Probleme verantwortiıch, denen die Steinmetzen durch eine Reihe
baulicher MaBnahmen wie eingeschobene, teils polygonale Blöcke entgegenwirkten,
nachdem sich der gewaltige Felsoberteil noch wahrend der Bauarbeiten um ca. 4 cm.
nach SW verschoben hatte. So detailreich und aufwendig (teils mit geschliffenen
Oberflachen, teils mit Kalkverputz in Ritzen) die Gesamtanlage auch erscheint, der
GrundriB weist so gut wie nirgendwo einen exakten rechten Winkel auf, ist deutlich
asymmetrisch, und selbst an der Fassade wurden an markanten Stellen wie dem
"Schwellbalken" grobe Werkspuren belassen - ein Phanornen, das wir von einer Reihe
Iykischer Grabmaler kennen und das uns ein detailliertes Studium der einzelnen
Schritte der Steinbearbeitung erlaubt.
Oer Anbau an Grab 88
In der Kampagne 1999 wurde am S-Ende der östlichen AuBenwand des
Grabhauses 88 ein sockelförmiger Anbau freigelegt (Abb. 2-3), der sich an die
Seitenwand des Grabes anlehnt und dessen Datierung und Deutung Probleme bereiten. Er besteht aus einer rechtwinkligen Einfassung aus teils hochkant gestellten
Bruchsteinen und wurde mit kleinteiligem Steinmaterial und Erdreich verfüllt. Sein
GrundriB miBt ca. 1,27 x 0,67 m., die erhaltene Höhe betraqt 0,47 m.; ein horizontaler
oberer AbschluB darf erqanzt werden. Die Unterkante dieses Anbaus liegt ca. 0,52 m.
über dem Niveau der Felsterrasse und etwa 0,17 m. über der Oberkante des östlichen
"Schwellbalkens" der Fassade von Grab 88; dies bedeutet, daB der Anbau jüngeren
Datums als die Grabanlage ist und einen Bestandteil der Frontansicht bildete.
Bedeutsam für das Verstandnls dieses sockelartigen Anbaus ist seine relativ feine
Stuckverkleidung an den drei Seiten und ursprünglich wohl auch auf der flachen (?)
Oberseite, womit dieses Podium einst wesentlich ansehnlicher erschien.
2

Dem Restauratar und Steinmetz Marea Ohnesarge sei hier tür truehtbare Diskussianen herziieh gedankl.
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Eine durchlichtmikroskopische Untersuchung von Dünnschliffen einer
Verputzprobe dieses Anbaus sowie einer Putzprobe aus dem Inneren von Grab 88
erbrachte als Resultat, daB es sich hierbei um vergleichbaren ader gar identischen
Kalkputz mit Kalksteinsand als Zuschlag handelt: der Anbau wies ferner eine gröbere
aufıere Putzschicht auf3. Dies bedeutet aller Wahrscheinlichkeit nach, daB die eng vergleichbaren Verputze in etwa zur gleichen Zeit an beiden Stellen aufgebracht wurden.
Sollte die Putzschicht im Grabinneren der ursprünglichen Ausgestaltung des 4. Jh.
v.Chr. zuzuordnen sein, so zahlt wohl auch der verputzte Anbau zu dieser frühesten
Ausstattungsphase; beide könnten jedoch ebensogut einer spateren Nutzungsperiode
des Grabes im Hellenismus ader in frührömischer Zeit angehören. Tratz der undeutlichen absoluten zeitlichen Einordnung des antiken Anbaus macht seine stratigraphische Position immerhin klar, daB wir mit einem bereits frühen Einsetzen der
Hangerasian auf der Vorterrasse um Grab 88 rechnen müssen und der östliche
"Schwellbalkenkopf" noch wahrerıd der Belegungszeit des Grabes zur Ganze unter
dem hanqabwarts geschwemmten Geröll verborgen wurde und danach als
Fundamentierung für den Anbau diente, den wir somit zwischen spatem 4. und 1. Jh.
v.Chr. datieren dürfen.
Auch die Deutung des Anbaus ist in Ermangelung eindeutig zuweisbarer
Beifunde problembehaftet und laBt sich wohl am ehesten in Verbindung mit dem
sepulkralen Charakter des Umfeldes verstehen. Die einfache Konstruktion aus
Bruchsteinen steht in krassem Gegensatz zum relativ aufwendigen Verputz an alien
sichtbaren Seiten. Die unmittelbare Nahe zum Grabbau laBt vorerst an eine
Vorrichtung für praktische Bedürfnisse im Sepulkralwesen denken, wobei der
Verputzüberzug eine bedeutende, repraserıtative Funktion dieser Anlage nahelegt.
Exakte morphologische Entsprechungen für improvisiert konzipierte Sockel dieser Art
lassen sich erwartungsgemaB nicht anführen, doch sind uns aus dem anstehenden
Felsen gehauene, niedrige Altare ader ahnliche Kultvorrichtungen auf Grabvorterrassen in Lykien mehrfach bekannt. Es erscheint folglich am plausibelsten, auch im
varliegenden Fall an einen Grabaltar zu denken, der an die SO-Ecke von Grab 88
angebaut und somit Teil der Fassade wurde, wohingegen auf der groBraumigen
Vorterrasse keinerlei Anzeichen für die zweifellos in groBem Umfang stattgefundene
Totenpflege nachgewiesen werden konnten.
Funde
Wie bereits in den vergangenen Kampagnen fand sich auch östlich und
südöstlich von Grab 88 das bei der antiken Plünderung bzw. Sichtung aus dem
Grabinneren geschaffte Inventar, bestehend var allem aus umfangreichen keramischen Gefaôbeiqaben. Mit dem Inventar von Grab 88 vergesel/schaftet war unter
anderem ein Alabasterqetaô, eine marmorne Steinopferschale mit Rosettendekor und
ein tönerner, theriomorpher Lampenfüller in Delphinform. Die Untersuchung des humanen Knochenmaterials durch Herrn Karl GraBschmidt laBt auf mindestens vier bestattete Individuen schlieBen. AufschluBreich ist weiters ein kleines mschriftenaltarchen
mit der Weihung eines Plo-ac-tiades an die Göttin Eleuthera, das sich aufgrund des
Schriftbildes wahrscheinlich in das 1. Jh. n.Chr. datieren laBt und uns möglicherweise
den Namen eines spateren Grabinhabers überlletert-.
Die Keramik aus Nekropole V
Der Schwerpunkt der Bearbeitung der Keramik aus Nekropole V lag in der vergangenen Kampagne auf einer quantitativen und einer qualitativen Untersuchung des
Fundmaterials aller freigelegten Graber und insbesondere auf der intensiveren
3
4

Für die Unlersuchung danke ich Frau Karin Kraus vom Inslilut tür Sleinkonservierung EV, Mainz, sowie tür die
Vermiltlung Herrn Günlher Slanzi.
F. Blakolmer, Zum "Grab des Plouliades"in der Nekropole V von Limyra, in: P.Scherrer u.a. (Hrsg.), Sleine und Wege.
Festschritt tür Dieter Knibbe zum 65. Geburtstag (1999) 261 ff.
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Bearbeitung der Fundkeramik aus dem Bereich von Grab 88. Bereits eine statistische
Erfassung macht den hohen Stellenwert von Grab 88 deutlich, stammt doch von den
insgesamt 5386 keramischen Funden aus den 16 freigelegten Grabern der Nekropole
V etwa ein Drittel (1834 Scherben) von Vorterrasse und Innerem dieses monumentalen Grabbaus.
Was die qualitative Untersuchung betrifft, so konnten bisher Referenzstücke
sechs unterschiedlicher Fabrikate aufgrund mikroskopischer Analyse der Tonmagerung herausgearbeitet werden. Typologische Untersuchungen der Gefafstorrnen (in
der Hauptsache Unguentarien, Kratere, Kantharoi, Echinusschalen, weitere Schalenformen, Reliefbecher, Teller, Krüge, Amphoren, Töpfe und verschiedene Scnüsselns)
ermöglichen nanere Aussagen zur zeitlichen Einordnung der Grabinventare (Abb. 5):
Die rotfigurigen Kratere reprasentieren die Zeit spatestens ab der Mitte des 4. Jh.
v.Chr., die Reliefbecher umfassen die Periode um das 2.-3. Viertel des 2. Jh. v.Chr., die
spindelförmigen Unguentarien und die Schalen mit "Schmetterlingshenkeln" die Zeit
bis in den Spathellenismus, und die römischen Töpfe weisen auf die Zeit gegen Ende
des 1. Jh. v.Chr.
Die mindestens 86 Unguentarien, die dem Inventar von Grab 88 zuzuordnen
sind, lassen sich typologisch zumindest sechs Grundtypen zuweisen und erlauben folgende grundlegende Formenunterteilunqö: 1. "fusiform" mit kurzem Hals und FuB (in
zwei verschiedenen GröBen, in zwei Grundtypen zu trennen); 2. mit kuppelförmiger
Mündung (in fünf verschiedenen GröBen; mindestens drei unterschiedliche
Grundtypen; eine Formenentwicklung ist dabei nicht zu übersehen); 3. spindelförmig
(in zwei verschiedenen GröBen, aber nach einem einzigen Grundtypus).
Die reiche Palette an keramischen Datierungshinweisen aus Grab 88 mit den
Fragmenten eines Kraters, mehrerer Echinusschalen und einer Omphalosschale aus
der 1. Halfte des 4. Jh. v.Chr., Randfragmenten einer hellenistischen "Schmetterlingsschale" mit rotem Iberzug und Fragmenten rhodischer Amphoren aus dem 1. Jh.
v.Chr. sowie eines römischen Kochtopfes weist auf eine Nutzungsdauer frühestens bis
spatestens zum Ende des 1. Jh. v.Chr. hin. Das Bild, welches wir anhand der keramischen Funde aus Nekrapole V gewinnen, ist folglich ein vielseitiges, das von Ianger
Belegungsdauer, aber auch von Unterbrechungen und Störungen in der Nutzungsgeschichte zeugt.

DIE GRABUNGEN AM PTOLEMAION

P. RUGGENDORFER
A. WETZER

Im Jahre 1999 konnten die Grabungen am Ptolemaion, die seit 1994 aufgrund
von Verzögerungen im Enteignungsverfahren des Grundstückes im Osten und
Problemen mit dem Zugang zu den Grabunqsflachen im Westen ruhten, zu beiden
Seiten des Monuments wieder aufgenommen werden.

5
6

s. dazu bislang bes. i. Mader, Die spatklassische und hellenistische Keramik von Limyra, in: J. Borchhardl - G.
Dobesch (Hrsg.), Akten des tt. internationaten Lykien-Symposions, Wien, 6.-12. Mai 1990, 18. ETAM, ii (1993) 163 If
Vgl. B. Patsiada, Keramiki lou typou lis Dytikis klilios apo li Rodo, ADeli 38, 1983, Mel 105 tt.; M. PhilimonosTsopotou, Nysiriaka I, ADett 35, 1980, Mel 60 tt.; S. Drougou, Helienistic Pottery from Macedonia (1991); J. W. Hayes,
Paphos III. The Heltenistic and Roman Poltery (1991); H. işkan Yılmaz - N. Çevik, Die Grüfte von Patara. Lykia 2,
1995,187 tt.; U. Dotterweich, Unguentarien mil kuppellörmiger Mündung a~s Knidos, Knidos-Studien 1(1999).
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Die Grabungen im Westen
Ein dringendes Desiderat stellte die Untersuchung der 2,40 x 2,60 m. groBen
Ausnehmung in der Mitte des Podiums dar (Abb. 6). Diese wurde zwar bereits 1987
von G. Stanzl teilweise freigelegt, die voustandiçe. systematische Ausraumunq muBte
jedoch aufgrund technischer Probleme bei der Bergung der gröBeren, in die Offnung
verstürzten Architekturblöcke aufgeschoben werden.
Bei der Ausnehmung handelt es sich eindeutig um ein Haubloch", das wohl auf
der Suche nach einer Grabkammer in den Sockel eingetieft wurde. Die Seitenwande
der Ausnehmung sind unregelmaBig. Die überstehenden Teile der in situ verbliebenen
Podiumsblöcke an den Seitenwanden, die offenbar tief in den ausqeraurnten Bereich
eingebunden haben, wurden grob abgeschlagen. Die Sohle des Raubloches liegt auf
dem Niveau der Unterkante der ersten Podiumsschar, lediglich im Zentrum der ausqeraumten Hache wurde noch ein kleinerer Block der darunterliegenden, schmaleren
obersten Krepisschicht entfernt. Die Sohle bedeckte ein Stratum aus sandiger heller
Erde, darüber schloB bis zur Oberkante der Ausnehmung eine Schicht aus umgelagertem Humus an. In beiden Straten fand sich vorwiegend kleinteiliges Steinmaterial,
das von jenen Architekturblöcken (mehrheitlich Blöcke vom Unterbau der Tholos)
abgesplittert ist, welche in die Ausnehmung verstürzt oder absichtlich hineingeworfen
worden waren. Zwischen den Architekturblöcken konnten Knochen, Glas und kleinteiliges Keramikmaterial geborgen werden.
Weiters wurden vor der Südwestecke des Podiums die Quadranten H IV und G
IV geöffnet, die etwa 7 m vor der byzantinischen Stadtmauer liegen, welchedas
Monument in Nordsüdrichtung quert". In H IV wurden die Reste der ersten aufgehenden Schar und das Fundament einer bis zu 70 cm breiten Bruchsteinmauer freigelegt,
die ebenfalls von Norden nach Süden orientiert ist. Der Mauerzug setzt sich in G IV
weiter nach Norden fort und knickt dort auf die Südwesteckedes Podiums um, wo er
an den Stufenunterbau des Podiums angesetzt und von Norden mit einer
Keramikpackung hinterfüllt war, deren Material vom 4. Jh. v. Chr. bis in spatantikbyzantinische Zeit datiert''. In H IV ist in den Mauerzug ein etwa 1,50 m. Ianger und bis
zu 0,80 cm. Breite freigelegter Schwellstein eingelassen, der entlang seiner westlichen
Kante über eine durchschnittlich 17 cm. breite, erhabene Profilierung verfügt. Die
rechteckigen Einlassungen am nördlichen und am südlichen Ende der Schwelle dienten zur Aufnahme des Türrahmens und des Riegelverschlusses einer einflügeligen
Türe, die sich nach Osten, in Richtung des Innenraums des Gebaudes öffnete.
Der Bau ist an die Südwestecke des Ptolemaions angesetzt und erstreckte sich
entlang der Südseite des Monuments, wobei seine Dimension und Ausdehnung
Richtung Süden bzw. Südosten noch nicht bestimmt werden konnten.
Die Grabungen im Osten
Im Osten wurde in der Mittelachse des Podiums - nördlich der 1989 teilweise
freigelegten Kirche - eine 24 m. lange und 4 m. breite Sondage Richtung Osten
geöffnet, die der Suche nach dem vermuteten Altar des Ptolemaions diente. Da in
dieser Sondage das hellenistische Laufniveau noch nicht erreicht werden konnte, wurden hier vorerst die Reste spaterer Umbauung freigelegt. So ist direkt an die Ostwand
des Podiums eine etwa 1,70 m. breite, doppelschalige und aus durchschnittlich 1,10
m. langen, 0,60 m. hohen und 0,80 m. tiefen Blöcken gefügte Mauer angesetzt, die
sich auf etwa 6,50 m. tanqe in Richtung Osten verfolgen laBt. Danach fehlen die
Blöcke der Doppelschale, lediglich das kleinteilige Füllmaterial konnte noch in situ
7
8
9

Vgl. G. Stanzl in: J. Borchhardl - G. Dobesch (Hrsg.), Akten des II. internationalen Lykien-8ymposions II, Wien, 6.12. Mai 1990, ETAM 18 (1993) 184.
Vgl. zur Lage der Grabungsbereiche den Plan bei P. Ruggendorfer in: 12. Kazı Sonuçlan Toplantısı (1989) 343 Abb.
10.. in der Folge wird lür den KongreBbericht Kazı Sonuçlan Toplantısı die Abkürzung KST verwendet.
Vgl. G. Stanzl in: 15. KST(1993) 262 I.; Ruggendorfer a. o. 343 Abb. 10 (der Maueransatz an der Südwestecke des
Podiums wurde bereils 1989 Ireigelegt).
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angetroffen werden. Von Norden her war die Mauer mit einer dichten Steinsplitt- und
Keramikpackung hinterfüllt, in der sich mehrheitlich Material aus dem 5. Jh. n. Chr.
gefunden hat 1ü . Iber der Eintüllungsschicht wurde ein rezenter Kalkbrennofen
freigelegt, neben dem sich eine Anhaufunq von kleinteilig zerschlagenem und tür die
Kalkgewinnung gesammeltem Steinmaterial fand. In diesem Steinhaufen konnten bislang keine aussaqekrattlqen Architektur- ader Skulpturfragmente angetroffen werden.
Wie die Breite, die Technik und die Flucht der massiyen Mauer vermuten lassen
(Abb. 7), scheint es sich bei diesem Mauerzug um jenen Abschnitt der Stadtmauer zu
handeln, der südlich vom Theater den West- und Oststadtmauerring von Limyra verbunden hattı. Wie lange der Mauerzug gestanden hat bzw. in Funktion war, laBt sich
zur Zeit nicht mit Sicherheit sagen. Eine gleichzeitige Zerstörung mit der unmittelbar
benachbarten Kirche erscheint möglich 12 .

ZUR KERAMIK DER WESTSTADT

B. YENER, MARKSTEINER
Die wahrend der Kampagne 1996 begonnene Wiederaufnahme der Bearbeitung
des Keramikmaterials aus Sondage 5 in der Weststadt von Limyra konnte im Vorjahr
abgeschloBen werden 13 . Das Material salı im Rahmen einer Publikation der
Weststadtgrabungen Veröffentlichung finden, sodaB hier nur ein vorlaufiqer
Arbeitsbericht vorgelegt wird.
Das hier vorgestellte Keramikmaterial stammt aus einem an die Stadtmauer
angesetzten Gebaude und bietet tür eine Datierung der ersten Phase der byzantinischen Weststadtmauern einen terminus ante quem.
Das Keramikmaterial aus den stratigraphisch relevanten Schichten beste ht
mehrheitlich aus lokal hergestellter Gebrauchsware, deren absolute Datierung beim
heutigen Wissensstand noch schwierig ist. Sehr hart gebrannte, dünnwandige
Küchenware, deren grau- ader rotfarbener Ton durch zahlreiche rote EinschlüBe
gekennzeichnet ist, überwiegt. Diese sog. "grau-orange" Küchenware tritt in Limyra
sehr haufig auf und dürfte ins 6./7. Jh. n. Chr. datieren!-. Zweihenkelige Töpfe mit
dreieckigem Rand ader Töpfe mit innen abgesetztem Rand sind die charakteristischen
Gefafitorrnen dieser Gruppe.
Der Keramikkomplex aus der Sondage 5 enthalt wenige als Importware bestimmbare Exemplare. In erster Linie ist Cypriot Red Slip Ware vertreten, wobei am haufigsten GroBgefaBe mit schraq gestellter Wand und zwei Querhenkeln varkommen, die
in der Literatur als Hayes Form 11 bekannt sind und zwischen 550-650 n. Chr. datiert
werden. Die zahlreich auftretenden Amphorenfragmente weisen eine Datierungsspanne vom 5. bis ins 7. Jh. n. Chr. auf.
Als Ergebnis der vorlaufiqen Untersuchungen dürfte die jüngste Keramik aus
den Fundamenten eines spatantik-frühbyzantinischen Gebaudes in das 7. Jh. n. Chr.
gehören, für eine genauere Datierung muB eine abschliessende Analyse des Materials
abgewartet werden.

10
11
12
13
14

Diese Auskunft wird Frau Mag. Banu Marksteiner verdankl.
Zu den Stadtmaueringen vgl. J. Ganzert, Das Kenotaph tür Gaius Caesar in Limyra, /stForsch 35 (1984) 6 f.
Zur Kirche beim Ptolemaion vlg. A. Pülz in: F. Blakolmer u. a. (Hrsg.), Fremde Zeiten, Festschrlft J. Borchhardt i
(1996) 239 II. bes. 250.
Eine erste zeichnerische Aulnahme der Keramiklunde aus Sondage 5 wurde in den Jahren 1986-87 durchgelührt und
ein Getilll aus Sondage 5Averöllenllichl. s. dazu. i. Mader in: 9. KST(1987) 1411. Abb. 19.
s. dazu U. Eisenmenger, ÖJh 66, 1997, Beibl. 4071.
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DER SURVEY AUF DEM BONDA TEPESi

A. KONECNY
Th. MARKSTEINER
B. MARKSTEINER
Wahrend des Berichtszeitraums fanden die Gelandeprospektiorıen im Gebiet
des Banda Tepesi ihre Fortsetzunqts (Abb.8). Der Schwerpunkt der Arbeiten lag auf
der Dokumentation der Huinenstatte von Yalak Başı. Weiters wurde auch eine kleine
Befestigungsanlage auf der Tepsili Yayla aufgenommen.
Yalak Başı ist das moderne Toponym für einen sich etwa 500 m. über das
Meeresniveau erhebenden Bergrücken südwestlich der Hafenstadt Finike. Die Ruinen
nehmen eine Hache von etwa 1,2 Hektar ein. Die Bebauung erstreckte sich über eine
Hügelkuppe und entlang ihres West-, Süd- und Osthangs, wahrend nordseitig das
Gelanda steil abbricht. Mehrere Dutzend ein- und mehrraurniqe Hauser sind groBteils
in ihren Grundrissen im ausgedehnten Trümmerfeld faBbar. Technische und stilistische
Merkmale ihrer Mauern zeiqen.: daB die Siedlung seit hellenistisch-römischer Zeit
bestand. Wahrend der Spatantike erfuhr sie eine betrachtliche Umgestaltung. Zu
dieser Zeit entstand eine aus Spolien errichtete Befestigungsmauer entlang der
Südostflanke der Siedlung. Auch zeugt Spolienverwendung an zahlreichen Gebauden
von intensiver Bautatiqkeit in dieser spaten Benützungsphase. Der allgemein
schlechte Erhaltungszustand der Bausubstanz, der bis hin zur vcllstandlqen
Zerstörung der Strukturen reicht, macht allerdings die Analyse der Bauphasen zu
einem auserst schwierigen Unterfangen. Neben den Hausern zahlterı wiederum, wie
in alien anderen bisher erforschten Siedlungen im Surveygebiet, Pressen zur Olerzeugung zum Inventar von Yalak Başı.
Im Westen des Dorfs liegt im Sattel, den der Weg nach der Banda Yaylası quert,
eine aus mehreren Sarkophagen bestehende Nekropole. Auch südöstlich des bebauten Gebiets finden sich die Reste einiger weiterer Graber, Ein verfallenes Gebaude am
Ostrand der Huinenstatte belegt, daB der Platz auch in der Neuzeit genutzt wurde.
Im Westen der sog. Tepsili Yayla, einer mehrere Hektar groBen Hochebene auf
einer Seehöhe von fast 1100tm, streicht ein tiefes Trockental bis in die Ebene von
Beymelek. Es bildete wohl die Grenze zwischen den Polisterritorien von Limyra und
Myra. Nahe der Tepsili Yayla erhebt sich am Ostrand der Talsenke eine sanfte Kuppe,
die eine kleine Befestigung traqt, Die Struktur bestand aus zwei feindseitig gelegenen,
turmartigen Kernbauten, in die Kurtinen einbezogenen Rechteckbauten sowie einer
agglutinierenden Innenverbauung (Abb. 9). Das Aufgehende der etwa 1000 m2
umfassenden Anlage, bei der es sich um ein Wehrdorf handeln dürfte, ist groBteils
schlecht erhalten. Die mauertechnischen Charakteristika und Keramikfunde belegen,
daB ihre Errichtung wahrend des Hellenismus erfolgte. Spuren spaterer Bautatiqkeit
sind hier nicht festzustellen. Zwei PreBgewichte und Pressbecken bei der Festung
zeigen, daB auch auf 1100 m. Seehöhe Oliven angebaut werden konnten.
Der Befund der Kampagne 1999 erlaubt es, das Bild einer intensiv genutzten
Landschaft im Iykischen Bergland abzurunden. Beginnend mit einer sporadischen
Besiedlung wahrerıd der klassischen Epoche-die sicher klassisch datierbaren
Strukturen im gesamten Gebiet des Bondamassivs sind sparlich-rıahrnen die
Aktivitaten wahrend des Hellenismus in signifikanter Weise zu. Eine Kette von kleinen,
15

VgL die bisherigen Vorberiehte zum Survey aul dem Borıda Tepesi: A. Koneeny - Th. Marksteiner in: 16. Kazı
Sonuç/an Top/antıs/1994 " (1995) 237 I.; dies. in: 17. Kazı Sonuç/an Top/antıs/1995 " (1996) 1461.; dies. in: 18. Kazı
Sonuç/an Top/antısı 1996 (1997) 173 If.; dies. in: 19. Kazı Sonuç/an Top/antısı 1997 " (1998) 25 tt.: dies., ÖJh 66,
1997, BeibL 390 If.; A. Koneeny - Th, MarksIeiner - B. MarksIeiner, 20. Kazı Sonuç/an Toplantısı 1998 (1999) 142 I.;
dies. in: 21. Kazı Sonuçlan Toplantısı 1999 (im Oruek).
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wohl als Wehrdörfer konzipierten Befestigungen zog sich von der Tespili Yayla über
Dinek und Bonda Harabesi bis nach Ortasar. Es erscheint angezeigt, in dieser
Festungskette den Versuch einer wehrhaften Abgrenzung des Territoriums von Limyra
gegen die westlich des Berglands gelegene Polis von Myra zu sehen. Wahrscheinlich
diente sie dazu, ein Gebiet rnilltarisch zu sichern, das erst wahrend des Hellenismus
in intensiver Weise einer produktiven Nutzung unterzogen wurde. Die Lage der meisten Festungen in der Nahe von Wegverbindungen unterstreicht ihre lokale strategische
Signifikanz.
Um die Mehrzahl dieser befestigten Siedlungskerne entwickelten sich in hellenistischer und römischer Zeit ausgedehnte offene Siedlungen in denen sich neben
Wohn- und Nutzbauten auch öffentliche Bereiche nachweisen lassen. Im Umfeld der
Dörfer standen zahlreiche, teils aufwendige Sarkophage. Für die spatantlk-byzantinische Zeit laBt sich eine weitere Intensivierung der Sledlunqsaktivitaten auf dem Bonda
Tepesi beobachten. Vor allem die tiefergelegenen Siedlungen in relativen Gunstlagen
wurden ausgebaut und in einigen Dörtarn groBe basilikale Kirchen errichtet. Im
Gegensatz dazu scheinen die in gröBerer Höhe gelegenen Ansiedlungen an Dynamik
verloren zu haben bzw. überhaupt aufgegeben worden zu sein. Diese Entwicklung
könnte mit einer Beeintrachtigung der wirtschaftlichen Grundlage dieser Gemeinwesen, der Olkulturen, in der Folge einer Klimaveranderung in Zusammenhang gestanden haben.
Die durch ein Team der Limyra-Grabung im Bonda-Gebiet durchgeführten
Feldforschungen fanden mit der Kampagne 1999 ihren vorlaufiqen AbschluB. Die
Untersuchungen haben gezeigt, daB wahrend der Antike und dem frühen Mittelalter
auch ein marginaler Siedlungsraum wie das Hochland des Bonda Tepesi intensiv
besiedelt und landwirtschaftlich genutzt werden konnte.
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Abb. 1: Nekropole V von
Limyra, Ansicht
der Sondage von
Süden (Photo: F.
Blakolmer; Neg.Nr. Li 99/FB 21)

Abb.2: Nekropole V von Limyra, Grab 88, Ansicht von Süden (Photo: F.
Blakolmer; Neg.-Nr. Li 99/FB 13)
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Abb. 3: Nekropole V von Limyra, Grab 88,
Fassadenansicht (Zeichnung: F.
Blakolmer)

Abb. 4: Nekropole V von Limyra, Grab 88,
Rekonstruktionsvorschlag
des
Fassadenaufbaus (Zeichnung: F.
Blakolmer)
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Abb. 5: Übersicht über die Keramikformen aus Grab 88 (Graphik: A. Angelinoudi)
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Abb. 6: Ansicht des Raubloches im Podium des Ptolemaions von Norden (Photo: E.
Turan, Neg.-Nr. Li 99.307-09)

Abb. 7: Ptolemaion/Ost: Ansicht der Stadtmauer von Norden (Photo: N. Sautner,
Neg.-Nr. Li 99.000-4A)
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Abb. 8: Übersichtsplan des Bonda Tepesi (Plan: A. Konecny)

Abb.9: Plan der befestigten
Anlage auf der Tespili
Yayla (Aufnahme: A.
Konecny,
Th.
Marksteiner,
B.
Marksleiner)
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1999 KSANTHOS

KAZı ÇALIŞMALARI

Jacques DES COURTlLS*

1999 kazı çalışmaları, Isparta Müzesi'nden Sayın Mustafa Akaslan'ın katılımıyla
9 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü'ne sağlamış olduğu çalışma izni, Antalya Müzesi Müdürü'ne ise işbirliği için çok teşekkür ederiz.
1. Sur ve Şehireilik Programı
1.1. Yapılann incelenmesi (Resim: 1)
Bu yıl antik surlarda sondajlara devam etmedik. 1983'ten beri elde edilen sonuçların, ilk aşamadaki çalışmalar için yeterli olduğu kanaatindeyiz. Bu düşüncemize rağ
men yine de Sayın B. Yener Marksteiner bu bölgede bulunan keramikleri incelemek
üzere iki haftalık süre için bu yıl tekrar geldi.
Öngörüldüğü gibi araştırmalar, Roma Döneminde Ksanthos'un cardo ve decumanusu sayılan antik yolların kesiştiği bölgede bulunan yapılarda yoğunıaştı. 1998 yı
lında bu bölgede tripylon olarak tanımlanan çok önemli, fakat iyice harabeye dönmüş
bir yapı tespit edilmişti. Bu yıl, yerinde bulunan ve etrafa yayılmış yapıya ait blokların rölövesine sistematik bir şekilde başlandı. Ayrıca, bu yapıya ait olabilecek, fakat başka
yerlerde tekrar kullanılmış blokların envanteri yapıldı.
Bu yıl, bu yapının kuzeydoğusunda bulunan başka önemli bir yapı tespit ettik.
Görünüşe göre burada iki ana caddenin kesiştiği taş döşemeli meydana hakim kavisli bir yapı söz konusudur (nymphaeum?). Yapının kendlsinden geriye kalan birçok kavisli bloklar bulundu ve rölöveleri ile desenleri Sayın Nilgün az tarafından yapıldı.
Bu bölgenin yüzey incelemesiyle birlikte yürütülen bitkilerin temizliği, günümüze
kalmış önemli bir soruna antik şehre suyun nasıl tedarik edildiğine veya nasıl depoladı
ğına dair soruna açıklık getirdi. Bu yıl, yukarıda belirttiğim iki yapının civarında, Roma
Dönemine ait ve görünüşe göre önemli bir yeraltı şebekesine bağlı, çok büyük bir yeraltı samıcının ağzı keşfediimiştir. Burada, Roma Dönemi Ksanthos şehirciliğine dair
önemli bir keşif söz konusudur.
Bu çeşitli çalışmaların hepsi, bugüne kadar gözden kaçmış olan ve üç yıldan beri yavaş yavaş ortaya çıkan antik şehrin kilit nitelikteki tek bir bölgesini ilgilendirmektedir.
Sadece yüzeyaraştırmaları ve hafif temizlik çalışmalarıyla şu ana kadar elde edilen şaşırtıcı sonuçlar, bu bölgede araştırmaların devam edeceğine ve mümkün olursa
yoğunlaştırılacağına işarettir.

ProfDr. Jacques DES COURTILS, Uruversite de Bordeaux 3, U.F.R, d'Hisloire de I'arl el archeoloqie, 33607 Pessac
Cedex/FRANSA
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1.2. Yeniden Kuiletıılmış Malzemelerin Genel Envanteri
Bu yıl, L. Manoukian-Cavalier, geç dönem yapılarında kullanılan mimarı blokların
bilgisayar destekli genel envanter çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışma, Geç Roma Dönemi yapılarında kullanılmış birkaç seri bloku n teşhis edilmesini sağladı. Oren yerinin
bu önemli teşhis çalışması neredeyse bitirilmek üzeredir; böylece önümüzdeki yıl konuyla ilgili kişi, bilgileri işleme aşamasına geçebilecektir.
1.3. Lykia Mezarı (Resim: 2)
Akropolis'in batı yamacında şans eseri bulunan lykia mezarının keşfi, hafif bir temizliği ve bu mezarın incelenme işlerini getirdi. Söz konusu mezar muhtemelen LV. yüzyılın sonlarından olup kayaya oyulmuş, fakat cephesi ilave bloklardan oluşturulmuştur.
Daha önceden bilinen bir yazıtın belirttiği gibi (TAM II, 1, 916), mezar Roma Döneminde tekrar kullanılmıştır. Görünüşte mütevazı bir buluş, fakat kentin şehireilik anlayışına
ilave görüşler getirmektedir, çünkü Ksanthos'ta, Klasik Dönem olsun veya Roma Döneminin tam ortası olsun, daima sur içinde mezar bulunmuştur ki, bu da çok şaşırtıcı
dır.

1.4. Çeşitli Bulgular
Ören yerindeki modern bir evin kalıntıları arasında tesadüfen bir yazıt bulundu.
Söz konusu yazıt iii. Antiokhos'a ithaf edilmiştir:
BALIAEA MErAN ANTIOXON
APETHI: ENEKEN KAl EYNOIAI:
THI: ElI: A YTON 2AN810N O ~HMOI:
Ksanthos'un özellikle karanlık bir dönemine ışık tuttuğu için çok enteresan bir
bulqudur:.. Başka bir açıklamaya dayandırılan inanışa göre, genelolarak Kral iii. Antiokhos'un 1.0. 197'de şehri kuşatmada başarısız olduğuna inaruhrdı. Yeni metin, kralın
şehri muhtemelen kendisine bağladığını göstermektedir.

2. Bizans Programı - (Prof. Or. J.-P. Sodini) (Paris i)
2. 1. Doğu Bazilikası
Yayın hazırlıklarına 1999 yılında devam edildi.
2.1.1. C. Jolivet ve M.-P. Raynaud , 1976 ile 1997 yılı kazılarında, kubbeli yapı ile
tetrakonka ait duvar mozaiklerinin yirmi kasasını incelediler. Süslemeye ait parçalar,
uzun bir yazıta ait sayısı on kadar olan izole harfler, geometrik dekor öğeleri (meanderler, yumurta dizileri), bitki bezemeleri ve insanlara ait süsleme kalıntıları yeniden oluş
turuldu.
Ayrıca C. Jolivet, 1971 ve 1972 yıllarında keşfedilen ve 1974 ve 1979 yıllarında
Muhittin Oysal tarafından restore edilen freskleri gözden geçirdi.
2.1.2. Bazilikanın duvar ve döşemeleriyle ilgili araştırmalarımıza devam ettik. M.G. Froidevaux (CNRS) bazilikanın batı kısmının döşemesiyle sintrononun resimlerini
çizdi.
2.1.3. M.-P. Raynaud (CNRS), güney stoayla atriumu ayıran çift kemeri yeniden
oluşturarak atriumun doğu duvarının resmini çizdi.
2.2. Bizans Programı: Agora Kilisesi ve Lykia Akropo/ü (A.-M. Maniere-leveque)
(Resim: 3)
Çalışmalar, agora kilisesinin mezarlarında yoğunlaştırıldı (aşağadak,i antropolojik
rapora bakınız). 1999 kazıları 22 ilave mezar ortaya çıkarmamızı sağladı. Iskeletler ge76

nelde iyi korunmuştur; nadiren de olsa Bizans nekropolünde, bunların yanında değer
siz takılar bulundu (bronz veya demir).
Bizans nekropolü çok geniş bir alana yayılmış durumdadır ve on mezar bulma ihtimali bizi şaşırtmamaktadır.
Bu yılki çalışmaların önemli bölümü, kazısı neredeyse bitmiş olan ve Likya nekropolünün kuzeydoğusunda bulunan büyük eve yönelikti.
Çalışma, Antik Dönemin sonlarına doğru kemerli çatısı yıkılmış olan güneybatı
daki odanın enkazını kaldırmaktan ibaretti. Kazı, yapı malzemesi (tuğla) ve az da olsa
çeşitli malzemeler sağlanması açısından ilginçti. Bunlar yapının yıkım tarihini belirlememizi sağlayabilir.

2.3. Bizans Programı: Antropolojik incelemeler (L. Buchet, CNRS)
incelemeler 1997, 1998 ve 1999 yılı kazılarında agoranın güneybatısındaki kilisenin içinde bulunan kemiklere yönelikti: Kemikler yıkandı, tanımlamalarından sonra birleştiriidi, antropolojik gözlem ve ölçümleri yapıldı.
Envanter
Yıl

1998
1999
Geçici toplam
Tahmin

Mezar
8
22
30
12

Sayısı

Yetişkin

11
32
43
16

Çalışmalarda elde edilen gözlemlerin
da belirtilen amaçlar için incelenecek.

sonuçları

Erkek
2
14
16
3
1999-2000

Kadın

5
9
14

kış

Çocuk
1
39
40

döneminde

aşağı

1. Nüfusun Biyolojik Yapısmm Tanımlanması
Antropolojik ölçümlere dayanarak grubun heterojenliğini veya homojenliğini ortaya koymaya çaıışacağız. Ayrıca başka buluntulara dayanarak (özellikle Ksanthos ve
genelolarak da Likya'da elde edilen bulgulara göre), bölgesel ölçekte veya ulaşabile
ceğimiz verilere göre daha geniş alanları kapsayan nüfus hareketlerini daha iyi bilebiliriz. Bu karşılaştırmalar diakronik veya senkronik olabilir.
2. Sosyal Yapılara Yaklaşım
Demografiye dair bilgilerle ölüm
tespit edebiliriz.

yaşını

ortaya koyarak ortalama

3. Aitevi Bağlan Areştırme
Bazı antropolojik kriterler nekropolün alan organizasyonuyla ilgili
ler sağlayabilir (aynı aileden bireylerin bir alana gruplandırılması).

yaşam

süresini

açıklayıcı

veri-

3. Ksanthos Tiyatrosu
J.C. Moretti (CNRS), daha sonra yapılacak çalışmaları öngörebilmek için tiyatroda inceleme yaptı. Basamaklar Antik Dönemde olan depremden dolayı kötü durumdadır. Sahne binası da tamamıyla yıkılmış ve eldeki malzemelerle yeniden inşası mümkün
olmayacakmış gibi görünüyor. Yani bu yapının gösteriler için yeniden kullanılması zor
ve tehlikeli görünüyor. Bu arada, blokların düzenlenmesiyle ilgili bir program geliştirile
cektir.
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Roma Dönemi
binası

Resim 2: Lykia

mezarı

Erken Bizans
evi
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PATARA 1999
Fahri

/Ş/K*

7 Ağustos 1999 tarihinde başlayan Patara kazısının bu yılki etkinliklerP; kazı, yüaraştırmaları, temizllk çalışmaları ve yayın hazırlıkları olarak dört yönde sürdürülmüştür. Kazılar H. lşkan denetiminde Tepecik nekropolünde, S.Bulut.-Ş.Aktaş denetiminde, Tepecik akropolünde ve B. Varkıvanç denetiminde Tepecik "Işliği"nde; yüzey
araştırmaları M.Kunze-B.Varkıvanç-S.Bruer'leDoğucasarı akropolünde; temizlik çalış
maları F.GÜlşen-E.Aslan'la Patara-batı anıt gömütlerinde ve Ş.Aktaş-E.Kalafat-M.Me
me gözetiminde tiyatro kumulunda gerçekleştiriimiş; ana cadde gibi, taban suyu nedeniyle kazısının sürdürülmesinden umut kesilen Yol Kılavuz Anıtı'na yönelik kazı önraporu yayın hazırlıkları ise H.lşkan-N.Çevik ortaklığında yapılrruştrr, Patara'yı kültür turizmine hazırlama programımız çerçevesinde, Magdeburg Universitesi Işletme Fakültesi Dekanı J.Weber'in başlattığı bilimsel çalışmaları da özellikle arımak isteriz. Ongörülen
Meclis Binası restorasyonu hazırlık çalışmaları ise, gene bu Universite'ye bağlı Mimarlık Fakültesi Dekanı başkanlığındaki teknik ekibin ödenek kısıntısı nedeniyle ertelenmiş

zey

tir.

A-TEPECiK
1-Nekropo/ (Havva iŞKAN)
1.1. TN 1-3 Açma/an (G.

IŞIN,

ç.

UYGUN)

Açmalar, nekropol alanının ortalarında yer alan "likya tipli" iki lahtin arkasındadır
(Resim: 1, 2). Doğuda bu lahitlere açılır, güney ve batıda çokgen taşlardan örülü 60 cm.
kalınlığında bir çevre duvarıyla sınırlıdır, kuzeyi toprak dolgudur ve toplam boyutu
11.00x5.00 m.dir. Yüzey toprağının -30 cm. altından başlayan yoğun kül katmanı, -1.00
Prol.Dr.Fahri IŞIK, Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, ANTALYAfTÜRKiYE
13 Eylül 1999 günü tamamlanan Patara etkinliklerine, kazı ekibinin dostluğunu kazanan Özcan Şimşek'in temsilci liğinde ve büyük kesimi sürekli olmak üzere, 19 bilimci, 3 arkeolog, 27 öğrenci ve 1 topogral katılmıştır; bilimcilerden
yedisi, öğrencilerden üçü ve topogral Alman'dır. Ovaköy Belediye Başkanı Erol Demirhan'dan sonra bu yıl da Kınık
(Ksantos) Belediye Başkanı ibrahim Aksoy'un "Patara Dostları" arasına katılması bizi sevindirmiştir. Gelemiş (patara)
yeni Muhtarı Mehmet Kılıcan'ın "birlikteliğe" umut veren davranışlar göstermesidir, Kaş Kaymakamı Mehmet Gödekmerdan'ın ve Antalya iı Kültür Müdürü Musa Seyirci ile Suna-inan Kıraç Araştırma Enstitüsü Müdürü Kayhan Dörtlük'ün, Antalya Müzesi ve Antalya Mimarlar Odası'nın gene yanımızda olmasıdır. Kazının baş linansörü toplam 4 milyar 225 milyon TL. tutarındaki ödeneğiyle Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'dür; bu ödeneğin yaklaşık üçte birinin
harcanamadan hazineye devredilişi nedeni ise, ruhsatın üç hafta geciktirilmesi sonucu kazı planının kökten değişme
sidir. Üniversitemiz, öğrencilere sağladığı gıda yardımıyla kazıya "ortaklığın" gereğini gene yerine getirmiş; çömlek 11rınının koruma altına alınması Suna-inan Kıraç Araştırma Enstitüsü'nün yardımıyla gerçekleşmiştir. Ve bu yıl -Antalya
Rölöve Müdürü Baltal Erdem'in de dost çabalarıyla- "Patara Kazıevi ve Deposu" nun bitme aşamasına gelmesi ve sergilediği "okul" işlevli çağdaş görüntüyle herkesin beğenisini kazanması gurur vermiştir. Başta kazının iki ortağı, Kültür
Bakanlığı'na ve Akdeniz Üniversitesi'ne, desteğini esirgemeyen tüm kişi ve kuruluşlara; ayrıca Fethiye'den bu kez Kuğu Çamaşır Yıkama Fabrikası sahibi Menderes ve Fatih Alemdaroğlu ile -geç kalınmış olsa da- bağışladığı sebil için
Nazilli'den Fadime Bulut'a şükran boçluyuz,
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m.ye dek iner ve -1.75 m.de çömleksiz ana kayaya ulaşılır. Açmanın ortalarında gün yüzüne çıkan ve ana kaya üzerinde öndeki iki lahte koşut uzanan gömüt podyumunun
yüksekliği ana kayadan 1.70 m.dir; lahtin oturduğu üst parçanın boyutları ise 2.30 x 90
x 55 m.dir. Bunun dolgu taşları dibinde, 5B cm. uzunluğundaki bütünü üç parçaya ayrılmış, içbükey biçimli bir ölü yatağı ile bebeğe ait bir iskelet bulunmuştur. Lahit altlığı
güneyde yüksek bir ana kayayla birleşmektedir. Ana kaya üzerine oyulu üç basamağın
işlevi tam olarak anlaşılamamasına karşın, bu alanın batısında çevre duvarının oturduğu bir başka kaya kütlesi içine oyulan 37x30x20 cm. boyutundaki dikdörtgen çukurun
bir stel yuvası olduğu kesindir. Yarısı kuzeyin toprak kesiti altında kalan, 35 cm. çapın
da olan ve 35 cm. derinliği dibe doğru daralan çanak biçimli bir başka kaya döşemi de
kaya ostoteğine uyar; çünkü ağzı çevreleyen 12 cm. genişliğindeki bir yükselti, kapağı
oturtma amaçlıdır. Bunun güneydoğusundaki iki ana kaya arasında ele geçirilen odun
kömürü ve yanık kemik parçaları, bir kremasyon defininin varlığını açığa vurur.
Açmanın güneybatı köşesinde, güneyde ve batıda çevre duvarına, kuzeyde basamaklı kayaya bitişik bir çömlek fırını kazıımıştır (Resim: 5). 1.70x1.BO m. ölçülen ağız
genişliğine karşın, genelde öne uzayan bir elips görüntüsündedir. Duvar içinin üç yanı
-1.60. m.de bir sekiyle çevrilmiştir; döşem, genişliği 30 cm. olan bu sekinin 65 cm. aşa
ğısında da ana kayaya oturur (Resim: 6). Doğuya bakan kapının içte BO cm. olan genişliği, dışta 50 cm.ye iner: uzunluğu 1.10 m., derinliği 65 cm.dir, önde siyri bir kemerle bittiği sanılmaktadır. Ustü kubbe biçimli bir örtüyle kapanmış olmalıdır. üzgün biçimi[lin bozulmuşluğuna karşın, döşemin özde bir çömlek fırını olduğundan kuşku yoktur.
Içinden, çoğu tümlenebilecek nitelikte benzer kapların ele geçirilmesiyle, buranın en
son "botros" işleviyle kullanıldığı kanıtlanmıştır (Resim: 3). Dolduktan sonra da bir taş
ocağa taban oluşturduğu, -30 cm.de gün yüzüne çıkan moloz taşlardan yapma at naiı
biçimli basit döşemden bellidir. Ele geçirilen pişirme kapları, bir phia/e ve hayvan kemiklerine karşın, iç genişliği 1.00 m.yi bulan ocağın ilkel yapısı ve geç olan tarihi, artık
nekrapol olmaktan çıkan bu alanda "ölü ritueli" ile ilgili olarak düşünülebilecek bir fırının
varlığını ortadan kaldırmaktadır. Açma genelinde kuzeye doğru -30 ile -100 cm. arasın
da, 70 cm.ye varan kalın kül katmanı da seramik fırınının artığı olmalıdır.
Buluntular arasında iç içe çember bezekli ya da açık deve tüylü hamurdan yapıl
mış kalın cidarlı Geometrik Dönem çömlek örnekleri beklenenden azdır; terra cotta parçaları Arkaik - Hellenistik Dönem arasına yayılır, çömlek parçaları büyük ölçüde Roma
ve Bizans Dönemi özelliklerini taşır. Bu alanda kazılan gömüt podyumu, kaya basamağı, stel oyuğu ve kaya ostoteği Roma Dönemi kalıntılarıdır; anıtsal gömütle ilgili olmayan diğer tüm yapılar, çevre duvarları, fırın ve ocak, Erken Bizans Dönemini yansıtırlar.
Kazı dönemi sonunda fırın, önemi nedeniyle, eternit çatıyla koruma altına alınmıştır.

1.2. TN 9-10 Açma/ar
F.GÜLŞEN
T.KORKUT
EDÖKÜ

Açmalar, Hellenistik Dönemden sandık lahitlerin arkasında ve Bizans Dönemi
güney bitişiğinde bulunmaktadır (Resim: 1, 6). Açımına geçen yıı başlanan ilk
alan "TN9"da, yaklaşık -4.00 m. derinlikte ana kayaya dek iniimiştir. Başlangıçta tek
olarak planlanan odanın ölçüleri 3.B5x4.75 m.dir. 70 cm. kalınlığındaki doğu ve batı duvarları, kuzey bitişiğindeki belayla; daha küçük taşlardan örülü olan ve 65 cm. kalınlığı
bulunan yan duvarları da bitişiğindeki erken yapılarla, kuzeyde helayla ve güneyde
eşikli rnekanla ortaktır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan BO cm. kalınlığındaki ilkel bir
duvar, sonraki bir evrede bu rnekarn yaklaşık iki eşit odaya bölerken, -1.50 m. aşağısın
da yığma bir toprak üzerine oturur. Ilk evredeki büyük mekanın girişi, batıdaki çevre duhelasının

BO

varı içinde, 1.35 m. genişliğindedir. Ana duvarlar -1.70 m.den başlar ve yaklaşık 1.00
m. kadar iner. -2.00 m. düzeyinde başlayan dolgu katmanı içinde çok sayıda terrasigilata, kandil ve terra catta parçaları, daha derinlerde bir Efes kandili, pişmiş topraktan
elleri bağlı Aphrodite yontucuğu ve geometrik bezekli çömlek parçaları ele geçirilmiştir.
Bu açmanın güney bitişiğinde ilk kez açılan "TN1O" açması 4.00x5.50 m.dir; -90
cm. derinliğe, eşik düzeyine dek kazılabilmiştir. Bu da ilk evrede tek ve büyük bir
mekandan oluşmuş olmalıdır; kuzey duvarı tümden, güney duvarı kısmen kazılan bu
mekana doğudan 2.95 m.yi bulan ölçüsüyle. oda genişliğine denk bir kapı eşiğiyle girilir, duvarı belirlenemeyen batı yönüne doğru 4.55 m. uzar. Kuzey duvarını geç bir evrede kuzey bitişiğindeki "T9" yapısı da kullanmıştır; tüm duvarlarıyla kendi içine kapalı bir
külliye oluşturduğu izlenimi verir. Eşiğin 40 cm. altından bir künk kanal, 80 cm. altında
ise üzeri kapak taşlarıyla örtülü bir ark kanal geçer. Sonraki bir evrede bu mekan ilkel
bir ara duvarla iki ayrı odaya bölünmüştür; benzer ilkellikteki batı duvarıyla birlikte açı
ğa çıkarılan bu geç evreye ait odanın genişliği 1.80 m. dir. Ara duvar, irili ufaklı taşlar
dan ve künk parçalarıylan harçsız örülmüştür, kalınlığı 80 cm.dir, doğrudan toprağa oturur ve güney kenarında 65 cm. genişliğinde bir giriş açıklığı içerir. Buluntular arasında
pişmiş toprak yontucuk parçaları, beş sikke ve bölme duvarı içinden çıkan yazıtiı bir gömüt taşı sayılabilir. Bu açmalarda da gün yüzüne çıkarılan döşemlerin Roma Dönemi
nekropol dokusuyla ilintili olmayışı, Bizans Dönemi tarihi için yönlendiricidir.

2- Tepecik Akropalü (Fahri

Işık)

2. 1. Batı Düz Set Duvan

S. BULUT
N.COŞKUN

Ş.ÖZÜDOGRU

Erken akropolün limana bakan batı yamacında, Liman Bazilikasırun güneydoğu
ve güney-kuzey yönünde uzayarak üçüncü düz sete destek veren bir kuru
duvar, çok iri ve düzensiz taşlardan örülü yapısıyla göze çarpmaktaydı. Bu Kyklopik düz
set duvarının dokusunu ve tarihini belirlemek amacıyla ilkin duvar dibinde 6.00 m. genişliğinde bir alanın kazılmasına başlanmış; güney yarısında duvarın 3.00. m.de düz bir
kaya zeminine oturduğu, yerli kayanın kuzeye doğru düzensiz bir eğimle indiği görülmüştür. Batıda düz set duvarına koşut olarak uzanan 70 cm. kalınlığında harçlı bir duvar, iki duvar arasında oda görünümlü bir mekan oluşturur. 4.50 m. uzunluğunda olan
ve 2.00 m.lik başlangıç genişliği kuzeyde 1.00 m.ye daralan bu mekan, konumuyla, biçimiyle ve içerdiği bulgularla şaşırtmıştır. Çünkü qüney.yansmdaki düzlükte, yatışıyla
sanki "öldüğü gibi kalmış" izlenimi veren bir erkek iskeleti bulunmuştur; kuzey bitiminde 1.70 uzunluğundaki dar bir taş gömüte, bu kez doğu-batı yönünde düzenlice yatırı
lan bir ikinci iskelet daha görülmüştür (Resim: 7). Duvarın batı dibinde iki küme halinde yan yana duran ikişerden dört künk parçasının işlevi bilinememektedir. Alandan toplanan çok nitelikli boyalı ya da kaba çömlek parçaları, Geometrikten Bizans Dönemine
uzanan süreçte değişkendir (Resim: 8). Düz set duvarı üzerinde 2.00x5.00 m. ölçülerinde ve 75 cm. derinliğinde açılan açmayla, duvar kalınlığının 1.50 m. olduğu saptanmış; güney kenarda 1.75 m. genişlikte ve 3.00 m. uzunlukta doğuya, tepe derinliğine
uzatılan bir yarma, duvarın farklı düzeylerde ana kayaya oturtulduğunu, arkasının ise
küçük moloz taşlarla beslendiğini göstermiştir; moloz dolgunun 3.00 m.den de öte bir
alanı kapsadığı, kesitteki devamından bellidir. Dolgu içinden çıkan çömlek malzeme,
akma özelliğinin bir gereği olarak nitelik, nicelik ve zamanda gene değişkendir. Demir
Çağı öncesine verilebilecek sıradışı örnekler arasında özellikle el işi bir kulp parçasının
ve yanık bir başkasının" LO. geç 3. biny'll:erken 2. binyıl yerli yapımı olma olasılığı",
R.Duru, G.Umurtak, A.Müller-Karpe ve LUnlüsoy tarafından söylenmiştir (Resim: 9).
"Perdah vuruşunun da Demir Çağ.ı !şi olamayacağı gerçeğine" karşın, uzmanların değerlendirmede "dikkatli" olmaları, "1.0.1. binyıl öncesi Likya çömleklerinin tanınmayışınçaprazında
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dandır". Ve bu olgu, stratigrafik bir süreklilik beklediğimiz Tepecik'in, Anadolu pehistoryası için önemini görmede yeterlidir. Bu erken tarihi, duvarın da "Likyalı ustaların ördüğü Tiryns Kalesi Kyklopik duvarlarını" antrnsattığı gerçeğiyle belgelemek de şimdilik
zordur. Onu, duvar dokusuyla benzeştiği ve "Ilk Tunç Çağında saptandığı" Büyük Avşar Tepesi'nin düz set duvarlarıyla birlikte ve "düz set duvarıdır" gerekçesiyle "Klasik
Döneme" tarihlemek de blok biçimiyle inandırmaz. Çünkü Tepecik sırtından inerek batıda limana bağlanan erken yapısal\ıktaki Kyklopik sur duvarı, birleştiği sanılan düzset

duvarından salt düzgün ve özenli yapısıyla farklıdır; Hitit ve Tiryns'in Kyklopik sur duvarlarından farkı poligonal olmasıdır. Ancak, yöresinde benzersiz de olsa, poligonal duvarlardan bilinen gelenekselciliği nedeniyle, Likya'nın duvarlarını belirli kalıplara oturtarak tarihleyebilmek için zaman henüz erkendir; T.Marksteiner'in bu alanda yoğunlaşan
araştırmaları salt bir başlangıçtır.

2.2. Kuzey

Düzlüğü Sur

Duvan
S.BULUT
Ş.AKTAŞ

TKiMYONOK
Duvar, kente dört yandan egemen bir "çatı" konumundaki düz ve geniş bir alakuzey yamacı başlangıcında bir "set" gibi uzanır; Geç Klasik Dönemden tanıdığımız
nitelikli yapısıyla hemen dikkat çeker ve güney batıda, önemine yukarda değindiğimiz,
olası bir Tunç Çağı sur duvarıyla birleştiği sanılır (Resim: 10). Kazı, düzlüğü ortalayan
bir kuzey kenarda, ana duvar üstünde ve dibinde olmak üzere iki yerde sürdürülmüş
tür. Ustte düzlüğe doğru 5.00x1.50 m. genişliğinde açılan birinci açma, yüzeyden -30
cm. derinlikte ilk duvarın varlığını ortaya koymuş; bunun 75 cm. altında kuzey-güney
doğrultusunda uzanan nitelikli bir ikinci duvar, güney uçta onun az aşağısında da bir
üçüncü evre duvarı çıkmıştır. Kuzeyde bu sonuncudan ayrı olarak saptanan bir üçüncü
duvar da diğer ikisiyle organik bütünlük göstermez. Birbirlerinden farklı zamanlarda birbiri üzerine oturtulan bu duvar dizgelerinin niceliği ve zamanı ancak alanın genişletil
mesiyle gelecek yıl bilinecektir. Bu açmada ana duvar dibine dek sokulan mekan duvarlarıyla şimdilik bilinen, 1.25 m. kalınlığındaki ana duvarın bir "düz set duvarı" işlevin
de olmadığıdır. Bunun 4.00 m. doğusunda, ana duvarın doğu uçta sonlandığı yerde açı
lan 2.00x5.00 m. ölçüsündeki açmayla da, ana duvarın bir dirsekle güneye 2.40 m. sokulduğu anlaşılmış; biri -1.30 m., diğeri -1.90 m.derinlikte iki duvara rastlanmıştır.
Ana duvarın kuzeye bakan dış önünde, onun izlenebilen ka\ıntısıyla koşut ölçüdeki 16.50 m. uzunluğunda bir alan; ilkin 1 m. aşağı indiriimiş, ortalarda a91ğa çıkan
1.35 m. yüksekliğinde ve üstte 15 cm. enindeki düzenli bir yarığın, alta dOfilru 10 cm.
genişleyen biçimi ilkin bir mazgalı düşündürmüşse de, uzun boyutu ve tekligi bu olası
lığı zayıfiatmıştır. Ana duvarın batı uçta merdiven gibi sonlanması ve devamının küçük
taşlarla örülen bir geç duvarla getirilmesi, bitmediği izlenimi uyandırmış; sorunu çözmek amacıyla da, o noktada başlayan Patara oygu gömütlerine öZ!;jü yumuşak "yerli"
kayanın 30 cm.lik önünün kazılması gerekmiştir. Ancak -1.20 m. aşagıda, kazılabilir yumuşaklıktaki kaya kütlesinin altından gün yüzüne çıkmaya başlayan ve 2.80 m. derine
inen sert bloklar, bizi ender yaşanan bir jeolojik olayın yanılgısıyia yüz yüze getirmiştir.
Aşağıdaki bloklar, bütünleştiği yerli kayanın altına sonradan sokulamayacağına göre,
üstte "yerli" sanılan kütle de: "Mesozoik Dönemden yaşlı sert kalker ana kayaya oranla daha genç olan ve kolay ayrışabilen killi kalker (marn) taşlardan kesilmiş üstteki bloklann suyla temas sonucu çözülerek biribirleriyle kaynaşmasından" oluşabilirdi. Jeolog
E. Oner'in kazı sonrası saptadığı bu bilimselolgu, küçük ağaç damarlarının girdiği izler
temizlendiğinde, önceden görülmüş ve "jeolojinin arkeoljiye bu oyunu", geleceğe ders
olmuştur. Dirsek yaparak dışa kuzeye yönlenen ve ana duvardan 75 cm. daha kalın
olan bu duvarın temel taşlarının benzer kabalıktaki yapısal\ığına karşın, ana duvarla ornın
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ganik bir bağı yoktur; nereye dek uzandl91 ve işlevi gelecek yıl belirlenebilecektir. Tüm
ön alan da gelecek yıl, şimdi doğuya dogru açtığımız 1.25x2.00x80 m.lik açma derinliğinde, temel taşına dek kazılacaktır. Çünkü sur duvarı, Patara sitine girişte karşıdan hemen göze çarpan bir konumda ve niteliğiyle etkileyici bir yapısallıktadır. Tepecik Akropal kazısının çömlek buluntuları, niteliği ve niceliğiyle Geometrikten Roma içlerine uzanan bir süreci kapsar; boyalılar genellikle Arkaik ve Klasik evre ürünleridir (Resim: 11).
En önemli buluntu..ise, sur duvarının doğu köşesi önünde ele geçirilen bir Geç Arkaik
Patara sikkesidir. Onemi, ön yüzünde aslan protomu, arka yüzünde triskeles örgesiyle
kazıda gün yüzüne çıkan ilk buluntu olmasından ve en erken evreye ait olmasındandır
(Resim: 12).
Tepecik tepesinin harman yerinde, 1952 yılında Tritsch-Dönmez ortaklığında bir
kaç gün süreli açılan ve Erken Klasik Dönemden nitelikli kap ve terra cotta yontucukla. rı bulunan denek çukurunun batı bitişiğinde 3.00x3.00 m. boyutlu bir açmayla kazıya
başlanmış; 15 cm. derinliğinde, kazılabilir yumuşaklıktaki "ana kayaya" rastlanınca da,
Tepecik düz set ana duvarından alınan dersle kazı durdurulmuştur.
3- Tepecik Seramik işliği

B. VARKIVANÇ
Tepecik akropolü kuzey topuğundaki yapının kazısı ana hatları ile bu yıl tamamıanmıştır. Yapının güneyini sınırlayan ve yanaklıkh basamaklarla ulaşılan mekanlar ve
bu rnekanlara bağımlı, dibinde üç adet süzgeçli kireçtaşı p/akanın bulunduğu dinlendirme havuzu, bu döşemin Erken Bizans Dönemi seramik işliği olduğu kanısını güçlendirmiştir

(Resim: 13).
Bu yılki araştırmalarda basamaklı döşemin orta bölümünde 1.60 m. derinlikteki
an kayaya değin inilmiş, az miktarda ve küçük parçalar halinde Geç Roma Dönemi
kandiller ile karşılaşılmıştır.
Kazının sürdürüldüğü avlu kuzey duvarı önünde yapı ile işçilik, düzey ve konum
açısından organik birliktelik göstermeyen kısa bir duvar kalıntısının varlığına rastlanmış
tır. Toplam 2.5 m. uzunluk, 0.90 m. kalınlık ve 1 m. yükseklikte ele geçirilen duvar kalıntısı ana kayaya oturmakta, ön yüzleri kalın uçlu keski ile düzleştiriimiş polygonal bloklardan oluşmaktadır. Iki dizi halindeki duvar, ele geçirilen evreler içinde, katman. konum
ve buluntu durumu ile yapı içindeki günümüze değin saptanabilen en erken evreyi yansıtmaktadır. Tarihleyici bulgu vermeyen, olasılıkla Geç Roma Döneminden bu duvarın
tam benzeri, yakınındaki Tepecik nekropolündeki işlikleri kısmen sınırlayan yapılaşma
da da izlenebilmektedir.
Sonuçta, ele geçirilen bulgular ışığında toplam dört faklı yapılaşma kalıntısı içeren yapı, ikinci evrede işlevi henüz kesin saptanamayan, ancak olasılıkla barınma ve
depolama amacına yönelik bir mekanlar topluluğuna; üçüncü evrede seramik üretim
atölyesi; dördüncü ve son evrede, olasılıkla "Kaynak Kilisesi" yapımında kısmen kireç
ocağı olarak kullanılmış, bu kilisenin yapımı sonrası işlevini tamamen yitirmiştir.

C-iç Liman

Kilisesi

M. KUNZE
E. HOFSTAETTER
Kazısına bu yıl "ŞapeI1999" tanımıyla başlanmış, 7.00x3.50 m. boyutlu iç mekan
tümüyle açtlrmştır. Yapı, surla korunaklı Ortaçağ kentinin kuzey kenarında, iç liman kı
yısındadır; kuzey duvarı Erken Bizans koruma duvarı üzerine oturacak biçimde, klasik
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doğu-batı yönünde uzanır. ikinci bir evrede kuzey duvarı 1.25 m., batı duvarı 50 cm. kalınlığında yeniden örülmüş, bu değişiklikte sonuncusu yaklaşık 1.00 m. içe çekilmiştir.
Harçlı kırma taşlardan ve devşirme malzemeyle örülen özgün güney duvarının kalınlığı
80 cm., az derinlikli apsisin de yer aldığı doğu duvarının kalınlığı 50 cm.dir. Bema bir taş
paravanayla bölünmüş, kuzey ve güney duvarı yayvan ikişer kemerle ayrışmıştır. Güney duvarı doğu kemeri içinde 90 cm. genişliğinde bir pencere, batı kemeri içinde 95
cm. genişliğinde iki basarnakli bir giriş bulunur; ikinci bir girişin batı duvarı ilk evresinde
var olduğu düşünülür. Izleri güney duvarı dibinde kalabilen bir seki, tüm mekanı çevreIemiş olmalıdır. Iç mekanı örten tonoz ve kemerler hafif tüf taşındandır; yıkıntının.ikinci
evrenin üst örtüsü konusunda ipucu vermeyişi, basit bir örtünün varlığına götürür. Iç duvarların fresklerle bezeli olduğu, güney ve kuzey duvarında arta kalabilen küçük birer
örnekle belgelenmiş, bununla bile bezemenin genelde, içinde azizlerin resimlendiği
çerçeve sistemine oturtulduğu anlaşılmıştır. Fresk kalıntıları, kilisenin ikinci evrede ye-·
niden sıvanmadığını da gösterir. Batı duvarı iç dibinde üst üste kondurulmuş bir dizi çocuk mezarı bulunmuş, güney duvarı iç dibinde kazılan bir sandık gömütün yetişkin birine ait olduğu saptanmıştır. Başka mezarların güney duvarı dış dibinde belirlenmesi, bu
alanın tümden kilise mezarlığı olabileceği düşüncesine götürür; güneyde qözlernlenen
bir kalıntının da, mezarlığı sınırlayan çevre duvarından olabileceği sanılır. Iç mekanda
yerleşik mezarlar, ikinci yapı evresindendir. Kilisenin tarihini, ele geçirilen çömleklerle
saptamak olasıdır. Çünkü buradan toplanan ve kısmen tek renkli beyaz, yeşil ve altın
sarısı da olabilen, glasürlü çömlekler, "sgraffito keramiği" olarak bilinir ve 18.12. yüzyı
lın ikinci yarısı ile 13. yüzyılın ilk çeyreğine yerleştirilir.
Bu tarih, benzer çömleklerin ele geçirildiği 8uriçi Şapeli'nin stratigrafik sikke buluntusuyla da kesindir; ve ayrıca Patara'nın tam bilinemeyen geç tarihine ışık tutabilecek denli önemlidir. Çünkü kilisenin konumlandığı alanda kent surunun devam etmeyişi ve 109 m.lik bir uzantıda açık bırakılması olgusu; iç limanın ve Ortaçağ kentinin 18.13.
yüzyılda bile yarımada ucu ile Tepecik basilika burnunu birbirine bağlayan ve büyük limanla iç limanı ayıran duvarla korunmuşluğunu gösterir; bunun anlamı iç liman ın bu dönemde işlevini yitirmediğidir. Yarımadayı Ortaçağda ana limana kapatan batı surunun
başlangıcında bu yıl saptanan bir yeni örnekle de, Patara'da kilise-şapel sayısı 10 'u bulmuş, yüzeyaraştırmaları sonucu Doğucasarı doruğunda saptanan la da bazilika sayısı
dörde yükselmiştir. Bu olgu Patara'nın erken Hıristiyanlıktaki öneminin en somut göstergesidir.

D- YÜZEY ARAŞTIRMALARI
1. Doğucasan Akropo/ü

M. KUNZE
B. VARKIVANÇ
Bu yıl gerçekleştirilen yüzeyaraştırmalarında, topografi ve plan çalışmaları D.
Lukait ile 8. Bruer tarafından yapılmıştır. Amaç, kentin doğusunda ve 190 m. yükseğin
de konumlanan bu bey kalesinin ve yerleşiminin topografik haritasını çıkarmak, yapıla
rını saptamak ve haritaya işlemekti. Çalışmalara bu yıl, bizlerin tapınak ya da bey sarayı beklediği doruktaki düzlükte, bunun güneyinde dar bir alanı kuşatan Ortaçağ duvarı
içinde ve görkemli surların izlenmesine yönelik olarak kuzey yamaçta başlanmıştır. YÜzeyden izlenebilen kalıntılar, araştırmacıları üç evrenin varlığı düşüncesine götürmüş,
en erken yapılaşmanın görkemli sur duvarları olduğu savlanmıştır.
F.lşık ve 8.Bulut'un yaptığı gözlemlere göre, görkemiyle etkileyen Doğucasarı
suru, dorukta güneydoğuda dar açılı bir köşe yapar, batı ucu hemen kesilir, kuzeye
uzar, Ortaçağ sur duvarı ve bazilikası altında iz yitirir, doruk düzlüğü set duvarından doğuya ayrılarak bozuk bir zikzak çizer ve sırttan kuzeye yönlenir. Başlangıçta, belli ki
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burç olmayan yerde, 3.50 m. kalınlığıyla şaşırtır, izleyen üç burç arasında ortalama 2.00
m. kalınlığındadır. Burçlar ve geniş dirseklerle kırılmalar yaparak kuzeybatı eteğin aşa
ğısında, ormandan zeytinlik ve tarlaya dönüştürülerı alanla birlikte izlenmesi çok zorlaşır. Arada bir verdiği izler, surun ilk düzlükte sunak gömütün kuzeydoğusundan geçerek batıya yönlendiğini ve doğudan taka bağlanan surla birleştiğini gösterir; çünkü bu
son düzlükte iyi korunan sur, devşirme malzemeyle yenilenmiş olsa da, ilk evredeki Doğucasarı suru biçimine öykündüğü izlenimi vermektedir. Takın batı ayağının az ötesinde Kyklopik taşlardan örülü erken bir duvar, Doğucasarı suruyla bütünleşerek Tepecik
sırtını izler ve Liman Bazilikası'nın az kuzeyinde suya inerek halkayı tamamlar. Burç ve
duvarların doğu ve güney yüzlerinde mazgal delikleri, doruktaki konumu nedeniyle kent
savunmasının stratejik gözü önemindeki güneydoğu köşede ve bazilika ile ilk burç arası duvarda gözlemlenir. Doğucasarı sur, duvarının kentin güç savaşlarının odağında Iimanıyla belirleyici bir önem kazandığı IOA.yüzyll sonlarında yapılmış olabileceği, Tepecik akropolü Geç Klasik suruyla olan yapısal benzerliğiyle de kanıtlanır. Benzerlik kireçtaşı malzemede, blok biçiminde ve örgü tekniğinde hemen göze çarpar; fark salt Doğu
casarı sur bloklarının iriliğindedir. Doruk düzlüğünü kuzeyde destekleyen düz setduvarı da surla birlikte planlanmış ve örülmüştür. Bu olgu, düz set üzerinde surla çağdaş dönemde önemli bir yapının varlığına da işaret eder; bizim buradaki beklentimiz bir tapı
nak ya da bey sarayı olmuştur.
Yüzeyaraştırmacııarının temizlik sonrası bu düzlükte Erken Bizans Döneminden
ikinci evre yapıtı olarak saptadığı anıtsal bir bazilika, onun altında beklediğimiz önemli
yapının da bir tapınak olma olasılığını güçlendirmiştir. Bazilikaya yer sağlamak amacıy
la alan, bu kesimdeki sur duvarı yıkılarak doğuya doğru genişletilmiş; aynı malzemeden
dışa taşkın görkemli bir apsis ve onun yanlara açılan uz antı duvarları örülmüştür. Bazilika doğuda yonca ağzı biçiminde üç apsislidir; ana mekanı üç nefe bölen dörtgen ayak
kalıntıları, yapının batı uzantısında ve yerindedir. Uçüncü evre yapıları, bazilika düzlüğünün güney yarısında bir duvarla ayrılan dar alan içine sıkıştırılmıştır. Burada ilk göze
çarpan, bazilika planının küçülrnüşü bir kilise ile boyutlu bir samıçtır. Alan, Geç Ortaçağa özgü taş kırığı, harç ve kiremitten örülen yüksek duvarlarla çevrilmiştir.

E- TEMizLiK ÇALIŞMALARI
1. Batı Patara

Anıtsel

Gömüt!er
F.GÜLŞEN

E.ASLAN
M6 ile M9-10 numaralı olanlar, ilkin yoğun bitki örtüsünden temizlenmiş, ardın
planları çıkarılmıştır. Tepecik akropolünün kuzey batı karşısında, limanın batı kıyı
sında ve arkaları yamaca dayalı olarak limana ve kente bakan özel bir konumdadırlar.
Aralarında yerleşik M7 gömütüyle ayrılırlar. Temizlenmeyen bu sonuncusu, basamaklı
ve sütunlu girişi ve kasetlerden oluşan süslü tonoz örtüsüyle bir tapınak gömüttür ve
bununla türün kentteki sayısı 11'e ulaşmıştır. Uç anıtsal gömüt de içerdikleri farklı biçimlerle Patara gömüt mimarısinin çeşitliliğine tanıklık ederler ve diplerinde yığılı tam ve çoğu sağlam malzemeyle yeniden kurulmayı beklerler.

dan

Güneydeki M6 gömütü 8.30 m. boyu ve 7.90 m. eniyle bir dördüle yakındır. Tonoz bloklara rastlanmayışı, yıkılan üst gömüt odasının düz damla örtülmüşlüğüne tanık
lık eder; tekne tabanı iki parçalı, 2.65x1.30 m. boyutlu kapağı tam korunabilmiş bir mermer lahit buraya ait olmalıdır (Resim: 14). Güneyden sürgülü bir kapıyla girilen alt gömüt odası L-planlıdır, girişin batısında bir mihrabı vardır.
M9 ve M10 olarak ayrıymış gibi numaralanan kuzeydeki yapı, her biri 4.00x9.00
m. boyutunda olan ve tonozla örtülen, her birine doğudan 80 cm. genişliğinde silmeli
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bir kapıyla girildiği anlaşılan ve de her birinin arka duvar dibinde birer ölü yatağı uzanan, ikizcesine benzer iki gömüt odasıyla, "iki ayrı gömüt" olamaz. Bu tek bir aile mezarı olmalıdır; çünkü ayrıca ara duvarı da ortaktır ve bu ortak duvarın ön tarafında, salt
güneyodadan 55 cm. genişliğinde, tek blokluk bir açıklıkla girilen 2.05xO.50 m. ölçüsündeki bir özel gömüt odası, iki ana odayı bağlayıcı konumdadır. Her ikisi üzerinde
oturan, bu kez tümden yıkılmış 9.60x8.30 m. boyutlu olası bir üst kat gömüt odasının
tek mekanı i oluşu da, batı düzlükte bir kısmı izlenebilen ve yapıyı ortalayan tek eşikten
tahmin edilir. Zeminde, her bir tonozlu oda altında düz damlı birer gömüt odasının varlığı, anıtın üç katlı olabileceğini düşündütür. Yalın zemin odalarına giriş de doğudan, liman yönünden 60 cm. genişliğinde birer sürgülü kapıyladır.

2. Tiyatro
Ş.AKTAŞ

T.KiMYONOK

Tiyatro kumulunu taşıma çalışmaları bu yıl ilkin öğrencilerden E.Kalafat-M.Meme, 13-25 Eylül arası bilim ekibinden bir arkeolog gözetiminde Kınık Belediyesi tarafın
dan yapılmıştır. Toplam bir ay kadar üç kamyonla gerçekleştirilen taşıma çalışmaları ardından batı parodasun önü ve sahne binası ilk katının arkası, yıkıntı blokların gün yüzüne çıkmaya başladığı belirli bir mesafeye dek kumdan arındırılmış; bir arka yüzün -tiyatrolarda çok ender bilinen- boyutlu nişler, pencereler ve pilasterlerle dikine; silmeli alt
çıkmalarla enlemesine çözülen zengin bir değişkenlikte cepheleşmiş görüntüsü, yapı
sal önemi ve görkemi konusunda etkileyici bir resim çizmiştir (Resim: 15). Çünkü sahnenin, tümüyle kum ve toprak altında gizli bir zemin katı vardır; üst katı da, gene yaklaşık 5.00 m. kalınlığındaki kum ve toprak yığını içinde korunduğu anlaşılan özgün malzemesiyle bütünlenebilecek durumdadır. Onceki dönemlerde bu görevi üstlenen Ova
Belediyesi'nin bu kez yılların birikimi sonucu üç alanda tepeleşen ve çirkin bir görüntü
sergileyen kazı toprağını çekmesi, tıpkı kum alımı gibi, devleti çok büyük parasal yükten kurtarmış; her iki belediye ile olan bu örnek dayanışma, Patara'nın sponsor açığını
fazlasıyla kapamıştır.

F- OiGER ETKiNLiKLER
Yolkılavuz Anıtı kazı ön raporu belgeleme çalışmaları antropoloji, epigrafi ve tanıtım alanlarında sürdürülmüştür: Kazısına 1993 yılında başlanan, taban suyunun başedilmez boyutlara ulaşması nedeniyle en son 1995 döneminde zorluklar içinde, bulgusuz ve buluntusuz boşa sınanan Yolkılavuz Anıtı'nın yerini saptama ve eksik bloklarını arama çalışmalarının devamından artık umut kesilince türünde tek olan ve "yüzyılın
epigrafik buluntuları" arasında yerini alan bu çok önemli yapıtın bir kazı ön raporu ile
bilim dünyasına tanıtılması kaçınılmaz olmuştur. Buna yönelik belgeleme çalışmalarını,
anıtın kazısından ve arkeolojisinden sorumlu bilimcilerden N.Çevik gerçekleştirmiş; sorumluluğundaki Meclis Binası çalışmaları son anda ertelenince, kendisi ayrıca S.Bruer
ile gelecek yıl topografik haritaya işlemek amacıyla, Tepecik akropolü yüzeyinde gözlemlenebilen mimarı kalıntıların krokisini çıkarma etkinliğine de yardımcı olmuştur.

K.Grossschmidt ve ekibinin antropolojik saptamaları özellikle Suriçi Kilisesi çevresinde çıkarılan Hıristiyan Pataranlara ait iskeletler üzerinde yoğunlaşırken, epigrafist
H.Engelmann, Meclis Binası, Tepecik lşliği ve Marcia Tapınak Gömütü yazıtlarını çalış
mıştır. Tam çözülebilenler arasında: Roma'ya giden ve uzun yıllar sonra yurt özlemiyle
tekrar anakent Patara'ya dönen ünlü bir hekimle ilgili olan; vasiyetlerinde Likya Birliği'ni
mirasçı bırakmış Kyaneai ve Arneai'dan iki yurttaşın onurlandırılmasıyla ilgili olan; efendilerinin mezarlarına bakmakla yükümlü gömüt köleleriyle ilgili olan; Britanya'dan tayinle gelen ve 28 yaşında Patara'da ölen bir subayla ilgili olan ve de Marcia gömütünü naos ve pronaos deyimiyle bir tapınak gibi tanımlayan yazıtlar ilginç bulunmuştur.
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. Patara'yı çağdaş kültür turizmine hazırlama programımız, Magdeburg Üniversitesi Işletme Fakültesi Dekanlığı'yla başlatılan bir ortak çalışmayla ilk kez bu yıl kazı etkinlikleri gündemine girmiştir. Dekan J.Weber ve iki öğrencisi, bizden H.lşkan ve T.Korkut'un katılımıyla ören yerinde gezi yolunu saptama, anıtları levhalandırma ve gezginleri bilgilendirme konuları üzerinde çalışmalar yapmıştır. Alman öğrencilerin, Batı Anadolu'nun önemli antik kentlerinde yaptıkları yerinde gözlemlerin de ışığında, önümüzdeki yıl içinde bu önemli hizmetle uygulamaya geçilmesi umulrnaktadır. Bu bağlamda,
Kaş Kaymakamlığı'nın dört yıl boyu sponsor bekleyen Patara kitabının Ingilizce nüshasını basmayı üstlendiğini de teşekkürlerimizle belirtmek isteriz.

G-KORUMA
. Koruma'ya yönelik olarak tek beklentimiz, üzerinde uzun süredir çalışılan Koruma Imar Planı'nın tez elden yürürlüğe konması, gereğinin ödünsüzce yerine getirilmesi ve sonuçta köy yerleşim alanıyla 1.Derecede Arkeolojik Sit Alanı'nın bir çitle ayrılma
sıdır. Değilse ve caydırıcılığı nedeniyle bu yıl umut veren "elektrik ve su kesme" gibi yasal önlemlerden bile baskılar sonucu hemen geri dönüldüğü sürece, 3. Derece Sit'te
kaçak yapılaşmaların hız kesmesini kimse beklememelidir. Defalarca yazmamıza karşın, 1. Derece Sit içindeki otel, restoran ve barlara devletin öngördüğü "ticarl işletme
yasağı" getirilememekte; onların ve diğerlerinin 1.Derece Sit'te dikili reklam levhaları
bile kaldırılamamaktadır.
imar planı bu yıl içinde de çıkmazsa eğer ve ilde en baş yasa uygulayıcısının sözde "turizmden ve halktan yana" tavrı sürerse, olabilecekleri tahmin etmek zor değildir.
Çünkü buralarda iş çığrından çıkmış; bugünlerde Gelemiş'te, Köy Hizmetleri'nin yürüttüğü asfalt çalışmaları için şükran duyguları bile devlete karşı değil, rantçıların avukatı
bir eski valiye ve onun sıkça "onur verdiği" çok katlı kaçak otelin sahibine karşı duyulur
olmuştur.

Zaten Patara 99'da genelde hiç tat vermemiştir. 2000 yılı kazı dönemine artık sorunsuz ve şevkle başlamak, Patara kazı ekibinin beklentisidir ve hakkıdır. Çünkü Anadolu tarihi, arkeolojisi ve turizmi için böylesine önemli bir antik başkentin ve araştırma
cılarının, hiç arzu edilmeyen arkeoloji ve arkeolog sendromlu birinin yasalolmayan istemleri ve dizginlenemeyen "ben"lik hırsıyla uğraşmaya ne zamanı ve ne de tahammülü kalmamıştır.
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Mezarı

KNiDOS 1999
Ramazan ÖZGAN*
Christine ÖZGAN
Christof BERNS
Hakan MERT

Knidos kazılarının 1999 sezonundaki bölümü de başarı ile tamamlanmıştır. Kazı
çalışmalarını rnaddl olarak destekleyen Kültür Bakanlığı adına Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü'ne !<ü.!tür v.e Tabiat Varlıklarını Koruma Gerı.el Müdürlüğü'ne Muğla Kültür
Müdürlüğü ile ii Ozel Idaresi Müdürlüğü'ne ve Selçuk Universitesi Rektörlüğü'ne ayrı
ayrı içtenlikle teşekkür ederim. Ayrıca Dr. Christof Berns, Saarbrücken Arkeoloji Enstitüsü ve Bonn Arkeoloji Enstitüsü kazımıza bir miktar maddi destekte bulunmuştur. Onlara da ayrıca teşekkür etmek isterim.
Ayrıca kazımıza bilimsel katkılarda bulunan Doç. Dr. Christina Özgan (Konya),
Doç. Dr. Mustafa Şahin (Konya), Dr. Christof Berns (Köln), Dr. Hakan Mert (Konya),
Arş. Gör. Ertekin Doksanaltı (Konya), Arş. Gör. Deniz Pastutmaz (Konya) ve Sabri Aydal'a (Antalya) da teşekkür ederim.
Kazılarımız önemli ölçüde öğrencilerimizin gayretli ve özverili çalışmaları ile sürdürülmektedir. Fizikl desteklerinden dolayı isimlerini burada tek tek anamadığım öğren
ciIerime de ayrıca teşekkür ederim.
Bakanlık temsilcisi olarak aramıza katılan Hikmet Ortakaya (İzmir Arkeoloji Müzesi) ve ören yeri çalışanlarına, özellikle de Salih Bora ve eşine değerli ve içten yardım
larından dolayı teşekkür ederim.

Oionysos

Terası Çelışmelerı

Christine Özgan
1- Stoa Kazdan
Bu sezondaki çalışmalar .üç değişik bölümde sürdürüldü (Resim: 1): 1- Stoanın
batısında beş yeni mekanda (E-I odaları) (Çizim: 1), 2- Stoanın doğusundaki S odasın
da geçen sene yarım bırakılan yerde (Çizim: 2), 3- Stoanın doğusunda, tiyatro ile stoa
arasında kalan merdivenli cadde üzerinde (tiyatro caddesi).
A- Stoanm Batısmdaki Çetışmsler: Doğudan batıya doğru ilerleyen çalışmalar
sonucunda toplam beş yeni mekan (E, F, G, H, i) ve bunların arkasındaki kanallar (peristaseis) ortaya çıkarıldı (Çizim: 1). Sonuç olarak stoanın toplam 15 odası, diğer bir ifade ile stoanın yarısı gün yüzüne çıkarıldı.
ProfDr. Ramazan ÖZGAN, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Faküitesi Arkeoloji Bölümü, Kampüs 42031 KonyaffÜRKiYE.
Doç.Dr. Christine ÖZGAN, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü,Kampüs 42031 KonyaffÜRKjYE
Dr.Christof BERNS,Katholike Universiteit Leuven, Sagalassos Project, Blijde Inkoomstraat 21, B 3000 LEUVEN i BELÇiKA
Dr.Hakan MERT, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Kampüs 42031 KonyaffÜRKiYE
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Bu beş adadaki tabakalar daha önce açılan diğer odalar ile aynı özellikleri göstermektedir: Koyu kahverenginde humus toprağı, bunun altında sıva parçalarını da içeren kahverengi kumlu toprak ve en altta da içerisinde kırmızı kerpiç, çatı kiremiti ve kömürleşmiş odun parçaları bulunan kırmızı toprak bulunmaktadır. Odaların özellikleri ise
şöyledir:

E Odası: Odanın genelinde humusun altında koyu siyah bir yangın tabakasının
bulunduğu görülmektedir. Onun altında kırmızı kerpiç toprağı vardır. Ancak güneye, yani girişe doğru yangın tabakasının devam ettiği görülmektedir. Bu tabakanın içerisinden
tam D-E arasındaki duvarın üzerinde siyah mermerden yapılmış Afrikalı bir erkeğin tasvirinden oluşan küçük bir baş bulunmuştur (Resim: 2). Odanın arka duvarına yapışık
şekilde ve zeminin 10 cm. üzerinde dikey pozisyonda profilli bir heykel kaidesi parçası
bulunmuştur. Kenarlarındaki kırıklar ve duruş şekli daha sonraki bir tarihte bunun özellikle buraya yerleştirildiğini göstermektedir.
F Odası: Kırmızı toprak seviyesinde, zeminden yaklaşık 60 cm. yukarıda konglataşından şekillendirilmiş bir Dar başlığı bulundu. Başlığın abakusunun üst tarafında hem bir dübel deliği, hem de daire şeklinde bir anathyrose bulunmaktadır. Bu buluntuda daha önceki sezonda bulunan sütun parçalarında olduğu gibi, sütunlu bir üst
katın bulunduğunu gösteriyor olabilir. Aynı seviyede, kerpiç parçalarının yanında, yine
kırmızı kerpiçten yapılmış kara plakaları da vardır. Bunlar olasılıkla üst katın zemin kaplamasına ait olmalıdır. Bu odada ayrıca siyah beyaz mermerden yapılmış, yivsiz bir adet
sütun parçası bulunmuştur. Bu parça sayesinde, stoanın doğu kanadında görülen, ancak bir müddet kesintiye uğrayan dış cephe sütunlarının buraya kadar devam etmiş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
merat

G Odası: Üst tabakalarda, daha önceki kazılarda da sık olarak karşılaştığımız po-

taşından yapılmış bir sütun gövdesi parçası dikkat çekmektedir. Bu parça da stoanın iki katlı olduğu yönündeki kuşkularımızı bir kez daha haklı çıkarmaktadır. Odanın
arka duvarının hemen önünde, zeminin üzerinde ters çevrilmiş şekilde 60 x 22 cm. boyutlarında greco scntio mermerinden yapılmış ve üzerine oyulmuş şekilde üç harf yer
alan (AAL:) bir plaka bulunmuştur. Bu harfler kırmızı kireç taşından şerit şeklinde kakmalarla vurguıanmıştır. Bu plaka stoanın sonunu hazırlayan yangın sırasında odanın arka kısmına fırlamış olmalıdır. Bunu ayrıca plakanın çevresindeki kömürleşmiş odun parçalarından ve odanın cephesine ait düz mermer kaplama parçalarından da anlayabiliyoruz. Odanın kuzeydoğu köşesinde, toprak içine gömülü durumda depo amacı ile kullanılan bir pithos bulunmaktadır. Içinde çakıl taşı ve seramik parçalarından oluşan bir
dolgu vardır. Bu dolgunun içerisinde bir Hellenistik kandil bulunmuştur. Odanın zemininin üzerinde toz haline gelmiş kireç katkılı beyaz taban kaplaması halen korunmaktadır.

ros

H Odası: Üst tabakalarda diğer odalarda olduğu gibi mimarı parçalar bulunmuş

(örneğin alçıdan yapılmış lan başlığı ve porostan yapılmış Dar başlığı). Güneybatı
köşeye, yani girişin sol tarafına, porostan yapılmış bir sütun gövdesi ve köşeli bir taş

tur

blok, sonradan yerleştirilmiştir. Bunlar buluntu durumuna göre daha erken döneme ait
olan ve yıkılan kapı sövesinin parçaları üzerine gelecek şekilde durmaktadırlar. Bu durum da, stoanın tam tahribinden önce bazı mimarı parçaların devşirme olarak değişik
alanlarda kullanılıp kullanılmadığı sorusunu gündeme getirmektedir.
i Odası: Bu odada bir önceki eV~f3ye ait mimarı parçaların devşirme olarak kullanıldığına dair işaretler bulunmaktadır. Orneğin, odanın içerisinde kapı eşiğinin önünde
üzerinde "o i1AMOL:" yazısı bulunan bir kaide parçasının basamak olarak kullanıldığı
görülmektedir. Yine bu parçanın yanında, güneybatı köşede, bezemesiz bir mermer kuyu ağzı (puteal) durmaktadır.
Kanallar (Peristasen)
E-F odalarının arka duvarları D odasında olduğu gibi çok yüksek korunmamıştır.
Bu odalardaki kanalların içerisi yine D odasında olduğu gibi çakıl ve kömürleşmiş odun
bulunan bir dolgudan oluşmaktadır. Sadece H adasının arkasındaki kanal (H 1) alışıl-
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mış durumu göstermektedir. Yoğun seramik buluntuları bölme duvarlarının kenarları na
gelecek .şekilde durmaktadır. Demek ki seramik parçaları çatıdan her iki yana dökülmüştür. Ust tabakalarda erken Roma kapları, geç Hellenistik kaplarla karışık şekilde yer
alırken, aşağıya doğru erken Hellenistik malzeme çıkmaya başlamıştır.
Kanal G henüz kazılmamıştır.

E-i Odelerırım Önündeki Alan
Yeni açılan odaların önündeki durum daha önce kazılanlar ile aynı özellikleri yansıtmaktadır: Zemin seviyesini oluşturan yoğun bir yangın tabakası içinde mavi beyaz
greco scrittoderı birçok büyük kaplama plakaları ve her bir kapının yıkıldığı yerde beyaz
profilli mermerden kapı söve parçaları bulunmuştur. Bunların dışında yine yüzlerce
renkli opus seetile duvar kaplama parçaları ele geçirilmiştir. Irili ufaklı birçok yazıt parçasının ele geçirilmiş olmasının özellikle altı çizilmelidir. Bunlara ait daha büyük parçalar 1996 yılındaki çalışmalar esnasında A-D odalarının önünde bulunmuştur. Greco
sctittoaerı oluşan bu plakaların içlerine harfler, kırmızı kireçtaşı kakmalarla işlenmişler
dir. Ne yazık ki parçalar halinde olmasından ve bir bütünlük arz etmemesinden dolayı
"Stoa" kelimesi dışında tam bir isim şimdiye kadar restore edilememiştir (Resim: 3).
i odasının önünde parçalanmış şekilde iki tane sütun gövdesi ortaya çıktı. Sütunların yivsiz ve siyah-beyaz mermerden olması, doğu kanattaki sütunları anımsatmakta
dır. Bu nedenle, her ne kadar arada boşluk olsa da, stoanın önündeki sütunlu revakın
buraya kadar devam ettiği rahatlıkla söylenebilir.

s-T Odelerının Önündeki Alan (Çizim: 2)
Bu bölümdeki kazıları büyük bir merakla kazdık. Çünkü bu alan hem stoanın doğudaki sınırını oluşturmaktadır ve hem de cephede yer alan sütunlar hakkında başlıklar
ve kaideler de dahilolmak üzere daha detaylı bilgilere ulaşacağımızı ummaktaydık.
Beklediğimiz gibi üç adet sütun gövdesine ait parçalar ortaya çıktı. Bunların gövdeleri
de yivsiz ve siyah-beyaz mermerden yapılmıştır. Burada beklenmedik bir şekilde çok
sayıda devşirme taş kullanılarak örülmüş taş bir duvar ortaya çıktı. Bu duvar S 4 ve S
2 arasındaki duvarın devamını oluşturarak, stoanın doğu sınırını belirlemektedir. Bu duvar sonradan yapılmış olmalıdır, dolayısıyla orijinal stoa ile ilgisi olmamalıdır. Belli ki, bu
duvar yangından sonra yıkıntıları ortadan kaldırmadan merdivenli caddenin basamaklarını güçlendirmek amacı ile inşa edilmiştir. Duvarın stoaya ait olmadığı, hem duvarın
yıkılmış olan sütunların üzerinde ilerlemesi (Çizim: 2), hem duvarda bu sütunlara ait
parçaların devşirme olarak kullanılmış olması, hem de başka yapılara ait mimarı parçaların burada yine devşirme olarak kullanılmış olmasından iyice belli olmaktadır. Bu duvar stoanın doğu sınırını gizlemektedir. Bu nedenle de doğu sınırın nasıl sona erdiği hala bir merak konusu olarak ortada durmaktadır. Kenarda yıkılmış şekilde duran kalp profiili ikiz sütun (Resim: 4), revakın buradan dik bir açı ile güneye doğru dönmüş olduğu
nu göstermektedir. Demek ki, stoanın önündeki portiko güney yönde, merdivenli caddeye paralelolarak denize doğru ilerlemektedir.
T odasının önünde, sütunların hemen ayak ucunda, iki tane Korinth başlık nihayet bulunmuştur. Ancak bu başlıkların alt çapı ile sütunların üst çaplarının arasında bir
birlik yoktur. Bu nedenle de bu başlıkların yıkılmış olan sütunlara ait olduklarını söyleyemiyoruz. Ayrıca bir sütunun altında bulunan birinci sınıf işçiliğe sahip konsul parçalarının
da küçük boyutlu olmaları nedeni ile stoaya ait olup olmadıkları konusu tartışmalıdır.
Başlıkların yanı sıra şimdiye kadar sütun kaidelerine ait bir ize de rastlayamamış
tık. Bu nedenle açmanın sınırını bu sezon güneye doğru bir miktar daha genişlettik. Ancak, S odasının kapısının önünden güneye doğru 7 m., yerde uzanan sütunun en güneydeki ucundan ise 2 m. ileride ova i şekilli bir kuyu ortaya çıkmıştır (Resim: 5). Bu sezon bu kuyuda ancak 150 cm. derinliğe inebildik. Kuyunun duvarları yine çeşitli yapılar
dan toplanmış olan devşirme taşlarla örülmüştür. Karşımıza çıkan en önemli sonuç ise,
95 cm. derinlikte, moloz taşlarla örülmüş bu kuru duvara doğu-batı yönde temelolan,
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düzgün kesme taşlardan bir blok taş sırasının ortaya çıkmasıdır. Bu blok taşların batıya
doğru devam ettiği açılan ikinci bir sondajla iyice ortaya çıkmıştır. Bu taş sırası belki de
stylobatın temel taşlarıdır.

S

Odası Sondajı:

Bu alanda

yapılan diğer

bir sondaj S

odasında gerçekleştiril

miştir. Tabanın altına doğru yapmış olduğumuz sondajlarda zeminin birkaç defa yükseltilmiş olduğunu gördük. Ilginç sonuca ulaşılmıştır. Bu işlem esnasında dolgu malzemesi olarak seramik parçaları kullanılmıştır. Bunların arasında tüm bir amphoranın çıkmış
olması oldukça ilginçtir. Seramik buluntutanna göre yükseltmelerden birisinin Hellenistik Dönemde, diğerinin ise Erken Imparatorluk Çağında yapılmış olduğunu rahatlıkla

söyleyebiliyoruz.
B- Tiyatro Caddesi Kazısı: Basamakların üzerinde birkaç metrelik dolgu toprağı
mevcuttur. Bu toprağın içerisinden mimari parçalar ve taş kırıntıları çok fazla sayıda çık
tığı için bu alandaki çalışmalar beklendiği ölçüde hızlı ilerleyememiştir. Ayrıca merdivenin üzerine sonradan inşa edilen bir ev ortaya çıktığı için buradaki çalışmaları 15 m. ilerledikten sonra bu sezon için bırakmak zorunda kaldık (Çizim: 2; Resim: 6).

ZUSAMMENFASSUNG
Die im Jahre 1996 begonnene Freilegung der Stoa auf der Dlonysosterrasse'
wurde an drei verschiedenen Stellen der Stoa fortgesetzt:
1- im westlichen Teil wurden 5 neue Raeume ( E, F, G, H, i) ausgegraben, so
dass zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt 15 Kammern der Stoa offenliegen; damit ist
etwa die Haelfte dieser mehr als 100 m Iangen Halle wieder von der Erde befreit (Plan
1; Abb.1).
2- Am östlichen Abschluss der Stoa wurde der Bereich vor den Kammern S und
T weiter freigelegt, um Aufschluss über die Saeulenstellung der Front und den
Abschluss der Halle an der Ostseite zu erhalten.
3- Die Treppenstrasse zwischen Dionysosterrasse und Theater wurde in einem
Teilabschnitt vom Schutt befreit.
Ergebnis: 1. In den 5 neuen Kammern zeigte sich erwartungsgemaess die gleiche Schichtenabfolge wie in den schon vorher ausgegrabenen Raeumen: unter
schwarzem Humus braeunlich- sandige, mit Mörtelstücken vermischte Erde, dann die
rötliche, von Lehmziegeln, Dachziegeln und Holzkohle durchsetzte Erde bis zum
Boden. Wieder begegneten in den Schichten weit über dem Bodenniveau
Architekturteile aus Poros - dorische Saeulenschaefte und Kapitelle- und Stuck (ionisches Kapitell ). Sie sind möglicherweise ein weiterer Hinweis darauf, dass sich über
den Kammern ein oberes Stockwerk befand. Auffaellig sind mehrere unterschiedliche
Werkteile, die in den Kammern als Spolien wiederverwendet worden sind, z. B ein
schmuckloses Puteal aus Marmor und eine ehemalige Basis mit der Inschrift in Raum
i und z. B. eine weitere Statuenbasis in Raum E. Dies ist insofern bemerkenswert, weil
die Fremdverwendung noch vor der Brandkatastrophe, bei der die Stoa endgültig verschüttet wurde, stattgefunden haben muss. Offenbar ging man schon früh, als die Stoa
noch "in Betrieb" war, recht laessig mit eigenen und fremden Bauteilen um.- Ein
bemerkenswerter Skulpturenfund ist das schwarze Marmorköpfchen eines Afrikaners
(Abb. 2)
Abfluss- bzw. Trockenha/tekanae/e an der Rückwand der Kammern
(Peristasen): Waehrend die Kanaele hinter den Kammern E.und F nur mit Sand und
Holzkohle gefüllt waren, bot Kanal H 1 das gewohnte Bild: In den oberen Schichten
s. Die Beriehte in den R. Özgan. KSr 20-23, 1997- 1999. Eine zusammenfassende Darstellung, die ieh bei einem
Kallaquium im November 1998 in Köln vargetragen habe, ıst im Oruek.
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lagen Gefaessfragmente und Lampen aus der frühen Kaiserzeit, aus den unteren
Schichten kam sogar frühhellenistische Ware zu Tage. Das Geschirr war ebenso wie
dasjenige aus den weiter östlich gelegenen Peristasen offensict]tlich jeweils in grosser Menge, aber in verschiedenen Zeitabstaenden, von einer Offnung oben an den
kurzen Strebemauern in den Kanal geschüttet worden. Verschiedene Indizien deuten
darauf hin, dass es sich um unbrauchbar gewordenes Geschirr aus dem DionysosKult handelte.
Frontbereich var den Kammern E - i: Auch hier bot sich dasqleiche Bild wie bei
den schon früher ausgegrabenen angrenzenden Raeumen: In einer intensiven
Brandschicht unmittelbar über dem Bodenniveau fanden sich zahlreiche grössere
Verkleidungsplatten aus blau- weissem greco scrıtto sowie Fragmente der jeweiligen
Türrahmen aus weissem profilierten Marmor in Sturzlage. Ausserdem klebten wieder
hunderte von bunten opus sectile- Stücken der Wandverkleidung im Boden. Besonders
zu erwaehnen sind die zahhlreichen Fragmente der Bauinschrift, von der bereits
grössere Partien im Jahre 1996 vor den Kammern A- D gefunden worden warens,
bestehend aus einzelnen Platten aus greco scritto, in die Buchstaben aus roten
Kalkstein- Lamellen eingelassen waren. Leider ist es wegen des fragmentarischen
Zustandes und, wegen der Kürze der Platten bisher nicht möglich, ein Wort (mit
Ausnahme des Wortes 'Stoa') oder gar einen Namen zu rekonstruieren (Abb.3).
Mehrere Stücke von Schaeften unkannelierter Saeulen aus schwarz- weissem
Marmor belegen, dass die Saeulenstellung der Front, die im letzten Jahr vor den
östlichen Kammern zu Tage kam, erwartungsgemaess im westlichen Stoabereich eine
Fortsetzung besass.
2. Frontbereich var den Kammern SIT: Wie erwartet fanden sich 3 weitere
Saeulen, unkanneliert und aus weiss- schwarzem Marmor, in Sturzlage.Überraschung
bot jedoch eine aus zahlreichen Spolien konstruierte Mauer, die die Verlaengerung der
Trennnmauer zwischen S 4 und S 2 bildet (s.Plan 2) und zugleich die Stoa nach Osten,
parallel zur Theatertreppe hin abschllesst: Es ist eine "spaetere" Mauer, d.h. sie hat mit
dem Originalzustand der Stoa nichts zu tun. Vielmehr muss sie in aller Eile nach der
Brandkatastrophe, und ohne den Schutt vorher abzuraeumen, errichtet worden sein,
wohl um das Gelaende gegen die Treppenstrasse hin abzustützen. Die Mauer führt
über mehrere Saeulenschaefte hinweg, darunter auch eine doppelte Halbsaeule mit
herzförmigem Ouerschnitt, und verwendet ausser Saeulenteilen weitere Architekturstücke (Abb. 4). Diese Spolienmauer verbirgt natürlich den östlichen Abschluss der
Stoa. Die doppelte Halbsaeule ist aber jedenfalls ein wichtiger Hinweis darauf, dass die
Saeulenstellung im Winkel umbog; es kann sich jedoch nicht um einen Flügel der Stoa
handeln, da diese hier von der Treppenstrasse begrenzt wird. Vielmehr wird die
Saeulenstellung nach Süden hin den weiten Platz vor der Stoa und dem
Dionysostempel hin abgeschlossen haben.
Zwei korinthisches Kapitelle, allerdings am Fuss einer der Saeulen vor Kammer
T, schienen endlich Hinweis auf die Ordnung der Frontsaeulen zu geben; doch
Nachmessungen ergaben, dass sie wegen ihrer geringen Durchmesser nicht zu den
Saeulen gehören können. Raetsel geben auch auch einige sehr feine Konsolenstücke
auf, die unter einer der Saeulen zu Tage kamen, wegen ihrer geringen Ausmasse aber
nur schwer an der Stoa unterzubringen sind.
Ausser den Kapiteilen fehlten bisher die Saeulenbasen oder ein Stylobat, Doch
in ca. 2 m. Abstand von dem gestürzten Saeulenfuss vor Kammer S fand sic h lediglich
ein in den Boden gelassener ovaler "Einbau" aus spaeterer Zeit, grob aus Feldsteinen
und Spolien zusammengetragen: rnöqlicherweise ein Wasserreservoir, wie es heute
noch in manchen Dörfern der Umgebung zu finden lst. Erst in 95 cm. Tiefe kam eine
Ouaderreihe aus Porosgestein zum Vorschein, die möglicherweise das Stylobat stützte.
Sie setzt sich nach Westen hin fort, wie durch eine Sondage deutlich wurde (Abb. 5).
Klarheit können aber nur weitere Sondagen in den angrenzenden Abschnitten bringen.
2

s. R. Özgan, KST20.2, 1998, 205-214.
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Eine Sondage im innern der Kammer S, im Bereich S 4 nahedes Eingangs
brachte das interessante Resultat, dass der Boden hier mehrfach erhöht worden ist,
und zwar unter Verwendung von Gefaessen als Füllmaterial, darunter einer fast lntakten Amphora. Durch dieses Füllmaterial wird eine Erhöhung des Bodenniveaus in die
spaethellenistische Zeit, eine weitere in die frühe Kaiserzeit, kurz var die
Brandkatastrophe datiert.

3. Theaterstrasse : Der Treppenbereich ist mehrere Meter hoch mit steinjgem
Schutt aufgefüllt, wodurch die Arbeiten sehr erschwert wurden. Hinzu kam die Uberbauung durch ein Wohnhaus, so dass die Grabungen hier nach ca. 15 m. vorlaeufig
eingestellt wurden (Abb.6).
Knidos Nekrapolleri Araştırması 1999 yılı

Çalışması

Or. Christof BERNS
Knidos nekropolleri araştırmasının ikinci kampanyası 13 Temmuz ile 15 Ağustos
1999 tarihleri arasında qerçekleştirilrnlştire. Araştırma, 1998 yılında olduğu gibi "Fritz
Thyssen-Stiftung" tarafından finanse edilmiştir. Araştırmaya katılanlar Arkeolog Chriştof
Berns (Leuven Universitesi), Topograf Sabri Aydal (Antalya Müzesi), Mimar Si[lan Universitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Ayşe Zeynep Dalyancı ve Konya Selçuk Universitesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Akın Başol, Çiğdem Güneş ve Naci Sönmez'di.
Çalışmanın ağırlık noktasını nekropollerin topografik haritasının hazırlanması ve mezarlarla ilgili anıtların planlarının tek tek çıkarılması oluşturmuştur. Ayrıca nekropollerden
gelen tüm mezar donanımı ile ilgili parçaların envanterinin oluşturulmasına başlan
mıştır.

Şehrin doğusundaki nekropol sahasının topografik çizimi sırasında, geçen seneye kıyasla aşağı yukarı 70 adet mezar yapısı daha ölçüldü. Böylece nekropollerin halihazırda koruna gelmiş durumu toplam yaklaşık 300 mezar yapısını ihtiva etmektedir. Bu
yapılar 5 km 21ik büyük bir araziye dağılmıştır.
Geçen yıl başlanan mezar yapılarının katalog haline getirilmesine devam edildi.
Ek olarak, her biri Knidos nekropollerinde temsil edilen bir mezar tipini karakterize eden
altı anıt, tam olarak çalışıldı, plan çizimi ve fotoğrafla dokümantasyonu yapıldı. Bu araş
tırmanın en önemli sonuçları kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
1. Breccia'dan yapılan Dar tipi on altı sütun tamburu, 200 m 2lik büyük bir nekropal alanına dağılmıştır. Alanda kısmen düşmüş halde, kısmen de modern teras duvarlarında kullanılmış haldedir. Elde edilebilen çizimleri bu tamburların, yukarı doğru hafifçe küçülen ve en azından 7,5 m. yüksekliğinde olan tek bir sütuna ait oldukları sonucunu ortaya koymaktadır. Tamburların arazideki dağılımına göre anıtın Knidos'a giden
bir yolun bakış istikametinde ve bir kayalığın kenarında bulunduğu hükmüne varılabilir.
2. "Yarımadadaki Mezar" adı ile tanınan bir tapınak mezar yapısı, Ch. Th. Newton'un 19 yüzyılda gerçekleştirdiği çizimlerine oranla çok iyi korunaqelmlştir-. Bir mozaiği ve mermerden duvar süslemeleri ihtiva eden iç donanımın büyük bir kısmı rekonstre edilebilmektedir.
3. Temenos-mezarların birinde bir sondaj gerçekleştirilmiştir (Çizim: 3, 4). Anıt,
bu tip mezar anıtlarında olduğu gibi sahne (tiyatro) benzer bir biçimde tasarlanrruştır. 1
veya 2 m. yüksekliğinde bir teras duvarı üzerine, teras duvarının hizasında, arkadan ve
yandan çeviren bir diğer duvar yardımı ile bir alan sınırlandırılmıştır (Çizim: 3). Bu alana yanlardan kapılarla girilir ve açık ön taraftan içeriye bakılabilirdi (Çizim: 3, 4). Arka
duvarın önüne bir podyum inşa edilmiştir. Sondaj, bu podyumun bir mezar yapısının üst
3
4

Resim 1 ve 2 Ayşe Zeynep Dalyancı tarafından ölçülüp çizilmiştir.
Ch. Th. Newton, A History of Dicoveries at Halicarnassus, Cnidus and Branchide (1863) 512 If.
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yapısını oluşturduğunu göstermiştir (Çizim: 4). Temenosun yürüyüş seviyesinin aşağı
yukarı 2 m. aşağısında, açık bir çukurun (Schacht) ayaklarında, kayaya açılmış loculuslar yer almaktadır. Bu loculus/ar besbelli osthoteklerin durduğu yerler olarak hizmet etmiştir. Böyle osthoteke ait bir kapak sondajda ele geçirilmiştir. LoculuSıarın üst kısmın

da yer alan üç sıralı duvar podyumu oluşmaktadır. Podyumun üst kenarı temenosun yürüyüş seviyesini yaklaşık 50 cm. aşmaktadır. Bu loculuslardan bağımsız olarak,anıtsal
mezarın ön kısmında çok odalı bir mezar odası kayayaoyularak yapılmıştır (Çizim: 4).
Farklı ipuçları, loculuslarla birlikte temenos duvarının, geç bir zamanda, önde yer alan
teras duvarına oturtulduğuna işaret etmektedir. Zira ilgili duvarlar sadece farklı teknikle
inşa edilmiş olmayıp aynı zamanda biraz farklı hizada yapıımıştır (Çizim: 3). Bir yuvarlak sunak> temenos-mezarın donanımına ait olduğunu açıkça göstermektedir. Sunak
teras duvarının kenarında bulunmaktadır ve gövdesine sarılmış bir çift yılanla süslüdür.
4. Şehir surları na aşağı yukarı 4 km. uzaklıkta, fakat hala nekropol sahasının
içinde, yaklaşık 700 m 2 büyüklüğünde ve bir duvarla çevrili bir alan bulunmuştur. Ortasını yuvarlak bir yapı oluşturmaktadır. Yapı, olasılıkla toprak döküntüsü kaybolup gitmiş
olan bir tümülüsün kaidesine ait olmalıydı. Alan doğal bir mağarayı kuşatmaktadır. Mağaranın girişi üzerinde adakları bırakmak için küçük nişler kayaya oyularak yapılmıştır.
Mustafa Şahin ile birlikte nekropollerde mevcut olan mezar donanımı ile ilgili parçaların kataloglanmasına başlandı. Bu konuda Berges tarafından elde edilen 41 adet
yuvarlak sunak sayısl6, sistematik bir çalışma sayesinde iki katına yakın bir sayıya Çı
karılmıştır. Buna farklı müzelerden elde edilebilen parçalar dahil edilmiştir. Tüm mezar
donanımına ait parçalar bir databanka aktarılmıştır. Bu databank anıtsal mezarların kataloglaştırılmasına ait ikinci bir databankla birleştirilmiştir. Bu durumda, mezar yapıları
ve mezar donanımı ile ilgili parçalar ile bu konteksin topografik plan üzerindeki dağılımı
kolayca rekonstre edilebilir.

Knidos, Korinth

Tapınağı

1999

Yılı Çalışma Heporıi?

i.

Hakan MERT

Bugüne kadar çeşitli araştırmacılar tarafından "Korinth Tapınağı' olarak adlandı
bu podyumlu yapı, kentin orta teraslarından birinde, bouleuterionun hemen doğu
sunda bulunrnaktadıre.
1999 yılı kampanyası dahilinde bu yapı ile ilgili yürüttüğümüz çalışmalar üç aşa
ma halinde özetlenebilir.
rılan

5

6
7

8

D. Berges, Hellenistische Runda/taere Kleinasiens (1986) 168 Kat Nr. 79.
Berges 131 If.
1999 yılında R. Özgan başkanlığında yürütülen Knidos kazılarına ilk defa heyet üyesi olarak katıldım. Sayın R. Özgan
sadece bu kentte bulunan "Korinth Tapınağı'nı araştırma ve yayınlama izni vermemiş, aynı zamanda her türlü yardım
ve bilgi desteğinde bulunarak, çalışmayı yürütrnernizde bize yardımcı olmuştur. Bu hususlardan dolayı kendisine içtenlikle teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Projeye maddi kaynak bulunmasında yardımcı olan ve mimari konulardaki tartışmalarıyla çalışmalarımı her aşamada yakından destekleyen hocam H. von Hesberg'e burada bır kez daha teşekkür ediyorum. Meslektaşlarım Ch. Bems ve M. Şahin'e de katkılarından dolayı teşekkür ederim.
Çalışmanın arazideki mimari çizimleri Mimar Sinan Üniversitesi'nden Ayşe Zeynep Dalyancı tarafından yapılmaktadır.
Projeye katkılarından ve uyumlu çalışmasından dolayı kendisine burada bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.
Bu yapı hakkındaki Ilk araştırmalar Sir William Geli tarafından The Society of Dılettanti adına yürütülmüştür (Bkz. Sir
William Geli, Society of Dılettanti, Antiquites of lonia IIi, 1840,30 vd. Lev. 4-10). Tapınak üzerine Ilk detaylı bilimsel
çalışma Knidos'ta Amerikan ekibi tarafından yürütülen kazılar çerçevesinde, 1966-1968 yıllarında S. Gibson tarafın
dan yürütülmüştür (I. C. Love, TürkAO 16,1967,133 vd.; i. C. Love TürkAO 17,1968, 123 vd.), O zamanki çalışma
lar hakkında bugüne kadar ön kazı raporlarından başka hiçbir yayın bulunmamaktadır. Bu nedenden dolayı, kentin Roma imparatorluk Dönemine ait bu önemli yapısı hakkında güveniıir bir rekonstrüksiyon önerisi, yapının tipolojisinln dönem mimarisi içindeki değerlendirmesi, mimari bezemelerinin stil özelliklerine dayanan bir tarihlendirme ve tapınağın
adandığı tanrı veya kültün tespiti gibi önemli konular bir eksiklik olarak bekl.emektedir. Tarafımızdan yürütülen bu çalışma Ile bu bahsedilen konuların ayrıntılı araştırması hedeflenmektedir.

101

i. 20 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalar ile yapıya ait tüm
mimarı elemanlara (sütun kaidesi, sütun, sütun başlıkları, arşitrav, friz ve diğer üst yapı elemanları) önce türlerine göre katalog numaraları verilmiştir. Bu numaralandırılan
bloklar şu anda (1999 yılı) bulundukları yeri belgelemek için numaraları ile beraber tapınağı ve çevresini kapsayan basit bir krokiye işlenmişlerdir. Daha sonra tüm bu mimarı elemanlar ölçülerek, katalog için gerekli tanımlamaları yapılarak fotoğraflandırılmıştır
(toplam 66 mimarı parça). Böylece tapınak hakkındaki çalışmamızın katalog kısmına
esas olacak hazırlık tamamlanmıştır.
ıı. Tapınak daha önce ı. c. Love'ın ön raporlarında sunulan plan ve rekonstrüksiyon önerilerine göre Anadolu'nun Roma Imparatorluk Dönemi dlni rnimarlsi içinde
özel bir yer aırnaktadırv, Bu önerilere göre prostyl planlı yapı bir podyum üzerinde yükselmektedir. Bu podyuma doğu cephedeki bir merdivenle ulaşılmaktadır. Tapınağın eella duvarları dışta yarım sütunlar, içte ise plasterler ile bôlürnlenrniştir, Yine bu ön raporlardaki önerilere göre, bu batılı özellikler, Knidos'taki yapıda eşine rastlanmayan bir şe
kilde, Anadolu'nun kendi geleneğinden gelen eel/anın arka tarafındaki opisthodom ile
kombine edilmiştir.
Daha önce Knidos'ta çalışan Amerikan araştırma ekibinin ortaya koyduğu bu rekonstrüksiyon önerisini ve özellikle de tapınağın gerçekten podyumlu olup olmadığını
kontrol etmek amacıyla 6-14 Ağustos tarihleri arasında tapınağın farklı kenarlarında
sondaj çalışmaları yapıldı. Bu sondaj çalışmaları sonucunda ortaya çıkan netice şudur:
Tapınak üç tarafta, yani kuzey, güney ve batı cephelerinde, bir alt ve üst profilli podyum
üzerinde yükselmektedir (Resim: 7). Tapınağın üzerinde yükseldiği podyumun alt yapı
sı şöyle tanımlanabilir: En altta iri ve biraz muntazam blok taşlardan oluşan bir temel
kısmı (şu anda görülen yük. yaklaşık 40 cm.). Bu temelin üzerinde 100-130 cm. uzunluğunda ve 20 cm. yüksekl~inde muntazam bloklardan oluşan bir platform ve onun
üzerinde de 18 cm. yüksekligindeki profilli kısım vardır. Bu podyumun alt profilinin üzerinde yine moloz taşlardan bir dolgu temel vardır (yük. yaklaşık 90 cm.). Bu dolgu temelin üzerinde, 22 cm. yüksekliğindeki podyum üst bitiş profili bulunur. Bu podyumun
alt yapısının moloz dolgu kısımları büyük ihtimalle ince mermer plakalar ile kaplı idi ki,
bu uygulama Knidos'a pek yabancı bir uygulama değildir. Böyle bir uygulamanın erken
bir örneğini poros taşların kaplanması şeklinde Geç Hellenistik Döneme tarihlenen stoada görebiliriz.
Yapının doğu cephesinde açılan sondajda ise biraz muntazam moloz taşlardan
oluşan yedi basamaklı bir merdiven ortaya çıkarıldı (Basamak genişliği 20-37 cm.; Basamak yük. 20-24 cm.). Burada da basamakları oluşturan moloz taşlar büyük olasılık
la ince mermer plakalar ile kaplıdır, ancak bu plakalar günümüzde korunmamıştır (Resim: 8).
ııı. 1999 yılı kampanyası kapsamında sürdürdüğümüz çalışmanın üçüncü aşa
masında ise 16-26 Ağustos tarihleri arasında mimar A. Z. Dalyancı ve tarafımızdan tapınağın in situ tüm kalıntılarının rölövesi 1:20 ölçeğinde detaylı olarak kağıda aktarılmış
tır (Çizim: 5). Ayrıca yapının podyum kısmının kesit ve görünüş çizimleri de tamamlanmıştır (Çizim: 6).
2000 yılı kampanyası kapsamında tapınağın mimarı elemanlarından birer örnek
1:10 ölçeğinde her cepheden çizilecektir (toplam 23 mimarı parça). Bu çalışmanın
amacı tapınağın güvenilir bir rekonstrüksiyonu için verilerin toplanmasıdır. 1999 yılında
yapılan rölöve ile bu tek mimarı elemanların çizimleri daha sonra yapılacak büro çalış
masında birlikte değerlendirilecek ve tapınağın yeni rekonstrüksiyon önerisi tamamlanıp sunulacaktır.

Knidos'ta bulunan "Korinth Tapınağı" hakkındaki çalışmanın daha sonra son şek
li ile bir makale veya kitap şeklinde yayınlanması planlanmaktadır. Planlanan bu yayın
çalışması şu ana başlıklardan oluşacaktır:

9

L. C. Love, TürkAO 17. 1968. 133 Fig. 6.
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içinde

1. Yapının yeri ve mimarı tanımlaması.
2. Yapılan yeni rekonstrüksiyon önerisi.
3. Yapı tipolojisinin Anadolu'nun Roma imparatorluk Dönemi tapınak mirnarlsi
değerlendirmesi.

4. Yapının şehir konteksi içindeki yerinin değerlendirmesi.
5. Mimarı bezemelerin ikonogratik ve stil özelliklerinin değerlendirmesi ve yapı
nın tarihlenmesi.
6. Tapınağın adına yapıldığı kültün veya tanrının mümkünse yazıtlar ve küçük
buluntular yardımı ile araştırılması.
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kNIDOS

OIONYSOS

Çizim 2: S-T odaları, stoa. Dionysos terası
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Resim 1: Dionysos

terası. Doğudan batıya doğru

genel

görünüş

Resim 2: Siyah mermerden Afrikalı başı.
Stoa, E odası. Dionysos terası
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Yazıtiı plakalardan
örnek. Stoa. Dionysos terası

Resim 4: Kalp profilli ikiz sütun. Stoa. Dionysos
terası

Kuyu. Stoa.
Dionysos terası
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Tiyatro Caddesi'nden kazı sonrası genel görüntü. Stoa.
Dionysos

Resim 7: Korinth
alt yapı

Tapınağı,
güneydoğu

köşe

Korinth Tapınağı,
doğu cephe merdiven sondajı.
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ORTHOSIA 1999 1
Ender VARiNLioGLU*
P DEBORD

Uzun bir süredir Menderes'in güney kıyısında bulunan Karia kenti Orthosia'da
(Yenipazar) yapmakta olduğumuz topografik ölçüm ve kazıları geçen araştırma döneminde tamamladık. Aynı işlemleri daha önce Akçay Vadisi'nde Çamlıdere/Haydere ve
Harpasa'da yürütmüştük. Benzer bir çalışmayı bu yıl Çine Çayı'nın doğusunda Mesevle
Çayı'na yakın Kapraklar-Oerebağ'da bulunan ve Hyllarima adıyla bilinen antik kentte
gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.

Hyllarima kentinde ve çevresinde daha önceki yıllarda yüzeyaraştırmaları
yapmıştık. Kentin içinden geçen köy yolunun bu yakınlarda genişletilerek Bozdoğan
Yatağan arasında şehirlerarası yolla Muğla-Aydın karayoluna bağlanması, surlarla birlikte kimi yapıların da zarar görmesine neden olmuştur. Yapacağımız topografik ölçümle antik dönemden kalan ne varsa, tarihlenerek, boyutları ölçülerek harita üzerinde saptanmaktadır. Bu arada gerçekleştirdiğimiz açmalar, kalıntıların boyutları ve tarih konusunda bilgi edinebilmek içindir. Yukarıda sözü edilen kentlerdeki çalışmalarımız sıra
sında Aydın Müzesi'nin yakın ilgisini ve desteğini gördük. Bu yıı yapacağımız müze
katılımiı kazıda -açmalarda- Muğla Müzesi'nin işbirliğine gereksinmemiz ve umudumuz
bulunmaktadır. Bu işbirliği yalnız arazide değil, müzede de epigrafide ve numizmatikte
de yayın olarak başarıyla sürdürülmektedir.
ekibi olarak yakın ilgilerinden ötürü Aydın Müzesi Müdürü
Emin Yener'le müze personeline burada teşekkür etmek isteriz. Şimdiye değin
yapmış olduğumuz yüzeyaraştırması ve onun bir bölümü olan topografik ölçümler,
Fransız Bilimsel Araştırmalar Merkezi'nin, Bordeaux Universitesi ve Fransız Istanbul
Anadolu Araştırmaları Merkezi'nin maddi katkıları ve teknik eleman desteği ile gerçekSayın

Türk-Fransız araştırma

leştirilmiştir.

i Le Secteur du Ceiıorı
Les campagnes precedentes avaient permis d'individualiser en contrebas de la
ville fortifiee dans son etat hellenistique un talweg naturel, exutoire des eaux de ruissellement collectees par la cuvette ou est installee l'aqqlorneration. Ce ravin avait ete
babille de constructions l'epoque romaine et il convenait de comprendre a la fois le
systerne d'evacuation des eaux usees et, dans la mesure du possible, de mieux caracteriser des batiments dont subsistaient I'air libre quelques murs apparemment inorqanisee.
Malgre des conditions difficiles (densite de la veqetation; pressnce de nombreux
murets modernes, eboulis) nos efforts ont ete partiellement couronnes de succes,

a

a

Prof.Dr. Ender VARiNLiOGLU, Akdeniz Üniversitesi, Eskiçağ Dilleri Anabilim Dalı AntalyarrÜRKjYE
Prof. Dr. P. DEBORD, Bordeaux Üniversitesi, FRANSA
La campagne a ete rnenee sous l'autorite de E. Yener, directeur du rnusee d'Aydın qui avait delegue F. Ölmez sur le
chantier. L'equips etait cornposee de E. Varinlioğlu, P. Debord, J.-F. Bernard, M. Billet, O. Henry, J.-F. Pichonneau, A.
Salomon, U. Soyöz.
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Nous avons pu en effet montrer I'existence de deux grands batirnents encadrant le
ravin:
- L' un d'orientation notd-sud etait limite au nord par un grand mur a contreforts
assez bien conserve. Le batirnent, do nt il ne subsiste rien, etait construit sur des caissons voütes arnenaqes perpendiculairement par rapport au mur nord.
- L'autre oriente nord-est/sud-ouest, dont nous connaissions un grand mur a
niches jusqu'a present lsole, a ete mis en relation avec un mur de meme orientation
eqalement dote de niches qui bordait la partie canalisee. ii faut donc postuler qu'il
s'agissait d'un edifice public de quelque importance.
L'arnenaqernent de l'ecoulement ne se laisse apercevoir que partiellement. ii
faut penser que, comme dans le cas de la cite voisine de Nysa, le systerne fonctionnait sur deux niveaux. La brutalite des phenornenes rneteoroloqiques est probablement responsable de la destruction presque inteqrale de la parti e superieure dont la
majeure partie devait etre voütee. De ce niveau il ne subsiste que quelques grandes
dalles en plusieurs points du trace, Le collecteur principal de l'eqout n'est en l'etat
actuel accessible en aucune partie du site mais sa pressnce se dedult de l'arnenaqement de conduites d'evacuation provenant des batiments adjacents. L'une d'entre elles
a ete touillee, elle se devetse par une conduite verticale dans le drain central. Le
matenel recueilli dans ce sondage presente une grande homoqeneite et date de La fin
de la Hepublique et du Haut Empire (e.g. amphores Dressel1 ; 24, siqillee Curle 15).

II. Agora-forum
Elle est etablie sur une terrasse naturelle oblongue reamenaqee de 110x30 m.
Le point de depart de I'occupation en l'etat de notre information est une tour dont
les blocs de I'appareil (fort bossage, feuillure d'angle) sont tres comparables par leur
module a ceux des murs d'analemma des parodoi du, theatre, La liaison de cette tour
avec la fortification (que I'on suit parfaitement pour les trois-quarts de son trace) n'est
pas clairement etablie.
Les sondages 1999 ant permis la mise en evidence d'un portique en pi au cceur
duquel a ete arnenaqe un naos.
La partie anterieure du portique est fondes sur un jeu de grandes dalles de
gneiss accolees par deux. La largeur totale du soubassement est de 1,25 m. (Iongueur
des dalles 1,30 m.). Cette fondatian subsiste partout mais c'est seulement dans la partie orientale, au I'on peut noter la pressnce d'un peu d'elevation, qu'est conserve le stylobate de calcaire tendre (dans le meme rnateriau que la partie basse du theatre) qui
supportait des calannes d'un diarnetre de 0,62 m. espacees de centre centre de 2,20
m. Comme attendu l'evacuation des eaux pluviales s'effectuait par des caniveaux que
nous avans touilles a I'angle lnterieur ouest.
Signalons aussi dans la galerie E un emmarchement a deux deqres en calcaire
plus dur et cornpacte que celui utilise pour le stylobate qui permet l'acces au terre plein
central. Un element de construction arase en place Iimite I'emmarchement au nord.
Le portique est-ouest paraıt avoir aussi cornporte une calannade interne implantee sur des plots distants de 4,40 m. de centre a centre. Ce systerne a connu d'importants remaniements comme en ternolqne I'usage d'elernents en remploi pour remplacer les des de fondatian: seuils retailles et aussi un remontage en petites pierres du
socle d'une des calannes qui laisse penser que la calannade interrnediaire etait constituee de calannes de 0,62 m. de dıametre (monnaie datant du reqne de Marc Aurele
associee).
Le mur nord de la terrasse est amenaqe des l'epoque hellenistique. La taille des
blocs a I'angle nord-ouest est differente de celle des blocs de la tour (0,45 m. de hauteur et bossage irrequller et plus plat dans le premier cas, 0,30 m. dans le second et
bossage accentue).

a
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Un saillant en decrochernent dans la partie central e a permis I'installation d'une
galerie de neuf pieces d'un meme module (4,5 x 3 m.) dont l'etat conserve est datable
du Haut Empire (technique de construction des murs, presence dans la couche de fondation d'une monnaie de la cite ou Trajan est qualifie de ~AKIKOL, au revers les
Dioscures.
Cette galerie vient en fond du portique est-ouest ürnlte par un mur englobant de
gros des qui sont autant de supports de piliers ou colonnes erıqaqees.
Ce grand portique appelle quelques conslderations generales. Les releves
operes induisent l'idee de la symetrie averee de I'ensemble. C'est a dire que I'on doit
postuler que les dimensions des deux ailes laterales sont identiques. ii en results que
le " bastion " qui constitue l'extrernite de I'aile ouest et qui se situe en tres fort surplomb
par rapport a la terrasse basse avait ete arnenaqe pour supporter I'aile ouest du portique et non en fonction d'imperatits militaires.
La date du premier etat est a placer a l'epoque hellenistique, sans doute dans
sa deuxierne partie. Comme le montrent de multiples elernents en remploi (et contrairement a I'opinion superficielle de R. Marchese)e, le marbre jouait un rôle
preponderant dans l'elevation. La colonnade exterieure au moins etait dorique (nous
avons trouve un seul element d'architrave ionique a trois fasces). ii paralt possible qu'il
y ait eu un etaqe (au moins sur une partie du dispositif): sont apparus en remploi
plusieurs fragments de colonnes enqaqees de 0,35 m. de dıametre. Le seul element
assurement en place en raison de son volume est le pilier cordiforme- marquant l'angle interne des galeri es est-ouest et est. On observera que ce type de pilier fait son
apparition dans la seconde rnoltie de l'epoque heüenistique, dont sont caracteristlques
aussi les system es d'attache observes en place ou en remploi.
l.'arnenaqernent dans le cadre d'un veritable plan d'urbanisme de I'ensemble
constitue par les deux places et le theatre trouve un element de confirmation par la
decouverte d'une porte d'acces laterale au theatre qui ouvre sur le diazoma superieur
et qui a la meme orientation que le systeme portique, Cette grande ouverture a ete
recoupee perpendiculairement a la fin de l'antiquite ou au dela par un mur rernonte
avec des materiaux de dernolition.
Sous le Haut Empire I'ensemble a connu divers reamenaqernents, Nous avions
pu le constater autour du theatre OU les circulations sont modifiees par la creation de
plates-formes sur voOtes (au sud et au nord). En ce qui concerne la terrasse portiquee
elle a ete elarqie vers le sud par la mise en place de substructures voütees que nous
avions etudiees au cours des deux campagnes precedentes, Deux nouveaux
sondages ont permis de constater l'hornoqeneite de I'ensemble et surtout de mettre en
eviderıce en avant du systerne un jeu d'arcatures de briques reposant sur des piedsdroits de pierre deqaqes sur seulement 0,50 m. de haut au bas d'un sondage deja profond de trois metres, ce qui suppose que le niveau de circulation de la terrasse basse
se trouvait a un niveau nettement interleur et qu'il faudrait des travaux de grande
ampleur pour le mettre au jour.
Sur le terre plein central est construit un batirnent dont le plan est celui d'un
megaron oriente a I'est (15,5 x 9,5 m. en exterleur sans compter I'escalier) dote d'une
cella et d'un pronaos auquel on accede par un escalier, L'ensemble est cornpleternent
arase au niveau des fondations. ii s'agit a l'evidence d'un petit naos, dont la fouille
montre qu'il n'existait pas avant le Haut Empire. ii est evidernment tentant de penser El.
un monument dedie au culte imperial.
Autre modification mineure, la tour qui constitue desorrnais une excroissance a
l'ouest de I'ensemble est rearnenaqee comme le montre le doublage irıterieur par un
mur en petit appareil. Elle est ainsi completernent inteqree.
2
3

R. Marchese, The Lower Maeander Flood Plain BARint. Ser.292,1986, index; The Historical Archaeology of Northern
Caria BAR Int. Ser. 536,1989.
H. Büsing Die griechische Ha/bsaü/e, Wiesbaden 1970, 56-63; J.J. Coulton "The Treatment of Reentrant Angles",
A8SA 16,1966, p. 132-146; R. Ginouves L'architecture grecque 11,1992, p.68.
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Un sondage rnene pour mettre en valeur I'angle nord-est du systeme a produit
une grande abondance de rnaterlel du Haut Empire dans un depotolr, ce qui dernontre
que le batiment est bien individualise et que nous sommes la dans un exterieur,
Apres une periode d'abandon, plutôt que d'incendie, materialisee par une mince
couche rıoiratre dont on peut relever la trace dans la plupart des sondages de La partie orientale du site, ce dernier va connaitre un ou plusieurs remaniements a l'epoque
imperiale tardive.
Notre connaissance de ces etats est lirnitee par deux donnees:
l.'arnenaqernent n'est conserve que dans ce qui etait precedemrnent I'aile E du
systerne. ii est par consequent impossible de deterrniner quelle pouvait etre I'extension
de cet ensemble vers I'ouest.
Les modifications operees sont complexes et seule une fouille exhaustive pourrait permettre d'eclalrcir certains points. Dans la partie nord-est le principe general par
rapport au premier etat de la galeri e est un exhaussement de 0,50 m. par rapport au
niveau de circulation primitif. Des segments de colonnes ont ete remorıtes sur les
emplacements anciens. Les cannelures ont ete martelses et les colonnes sont so Iidarisees avec le mur construit en avant du stylobate par un remontage en briquettes.
Le tout est enduit de mortier et peint
Des pieces recoupent I'ensemble du syterne et a I'emplacement de la cour
lnterieure le sol est rehausse d'environ un metre. Dans la partie nord des sondages il
est constitue de placages de marbre arraches a l'etat precedent. La parti e meridionale
est separee de la precedente par un mur en petit appareil (1 m.) ortertte est-ouest que
nous avons pu suivre dans deux sondages. Le niveau de circulation est a la meme
hauteur mais le sol est constitue d'une juxtaposition assez soiqnee d'elemerıts
empruntes au monument hellenlstique alors detruit: blocs divers moulures, base de
statue etc., pour I'essentiel en marbre. Le tout etant couronne d'un mur en calcaire tendre.
Notons enfin la presence d'un systeme complexe d'evacuation des eaux avec
au moins dans le secteur touille trois conduites verticales vers lesquelles convergent
de nombreux tuyaux. Nous avons eqalement mis au jour un aqueduc apparemment lie
a ce meme etat, Le seul element ceramique associe etant une coupe en siqillee ciaire,
production d'ateliers reqiorıaux et datable des V-Vle s. ap. J.-C.
Les niveaux superficiels contiennent de la ceramique verrussee byzantine des
Xlll-XIVe s. Une maison datable de cette periode par le matenel avait ete lrnplantee sur
les ruines du complexe a arcades.

Conclusion
Malqre sa brievete et le faible poids des moyens mis en ceuvre, les resurtats de
la campagne peuvent objectivement ôtre rnesures. Nous esperons qu'i1s seront perçus
comme une contribution notable a l'archeoloqie et a I'histoire de la Carie.
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Photo 2: Colonnade en remploi du portique oriental de I'agora, vue du sud
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THE WORK OF THE ıTALIAN ARCHAEOLOGICAL
MISSION AT IASOS, 1999
Fede BERT/*

The was carried out over a 3-month period starting from 8th July. The participants were Dr. Daniela Baldoni, Dr. Paola Desantis, Professor Gian Piero Ghini,
Professor Carlo Franco, Dr. Alberto Andreoli, and the architects Maurizia Manara, Ufuk
Serin and Kılıç Şinasi. Sergio Orseıli was in charge of photographic work and Ruggero
Bonazza the video recording.
Professor Mario Benzi of the University of Pisa, with the collaboration of Dr.
Giampaolo Graziadio, Dr. Mario Epifani and Dr. Isabella Morabito, was concerned with
the study of materials from the prehistoric layers of lasos; also involved in this study
were Professor Nicoletta Momigliano from the Department of Archaeology of Bristol
and the architect Paolo Belli, from the Istituto per gli Studi Micenei ed Egeo-Anatolici,
I.M.E.-CNR, Rome.
Professor Simonetta Angiolillo and Professor Luigi Leurini led a group of postgraduate students on the Specialization Course in Archaeology of the University of
Cagliari; the students were guided during the operational stages by Dr. Maria Adele
Ibba and Dr. Alfonso Stiglitz.
lt is both a dutyand a pleasure to mention the contributions of Sabrina Cixi,
Maria Ignazia Deiana, Piergiorgio Floris, Antonello V. Greco, Maria Adelaide Orru,
Gianfranca Salis and Roberto Sirigu: thanks to their hard work, the cataloguing of the
materials brought to light during the "Mosaic House" excavations has made a considerable step forward.
Veli Inge was assisted in the restoration work by Annalisa Bassanesi, Michela
Carbone, Martina Salocchi and Francesca Serafini, students at the Istituto per l'Arte e
il Restauro di Palazzo Niccolini, Florence.
Representative of the Turkish Govemment was Emel Örgen, archaeologist at
the General Direction, who was substituted in september by Uğur Hoşgören, from the
Archaeological Museum of Uşak. Vahap Kaya from the Ankara Museum of Anatolian
Civilization was expressly entrusted with supervising the exeavation work in the locality of Karaoğlan Deresi.
The collaboration with these three colleagues, who followed our work with
admirable care, attention and wisdom was extremely fruitful; heartfelt thanks from
every one of us are also due to Erol Ozen, Director of the Archaeological Museum of
Milas, to whom we turned on numerous occasion to help us solve problems both big
and smaiL. Our warmest thanks of course also due to the General Direction of Ankara.
AIso in 1999 the Mission's main activity was restoration, made possible by the
sponsorship of Fiat International S. p. A. and the Vehbi Koç Foundation. The emerDr. Fede BERTI, Museo Archeoloqico Nazianale Via XX Settembre 124441000 Ferrara, iTAlYA
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gency excavations begun in the area known as Karaoğlan Deresi, which i shall talk
about later in greater depth, represented an unexpected and interesting "digression"
from our programme.
The object of the restoration work was the eastern and northern stoai of the
agora and part of the sixth century A.D. basilica situated at the centre of this area.
As in the previous work carried out in 1998 -which involved the southern St08,
bouleuterion and the adjacent stretch of city walls- the cleaning and strengthening of
the walls retained the state in which they were found, without any modification to the
existing volumes or any unnecessary integration. On the other hand, different criteria
were adopted in the new disposition assigned to the architraves.
We were in fact faced with the delicate problem represented by the considerable
overall volume: this problem was solved bearing in mind three factors, Le. the space
available, number and dimensions of the pieces.
The architectonic cornices on the side of the stylobate, which had been left
untouched since the time of their discovery, were reduced to a picturesque, fragile rubble of marble, weakened by unsuitable positions, the aggression of microorganisms
and exposure to the elements.
Since any conjecture of reassembling the elevations to their original state can
only be theoretical, the architrave and frieze of the eastern stoa were moved inside the
colonnade, immediately beyond the columns and placed one on the top of another. In
this way, one now has a clear view of the lively frieze and the two dedicatory epigraphs
can be easily read (Figs. 1, 2).
On the other hand, the hypothesis of placing the geison above the trabeations
of the eastern colonnade proved impraticable, as the volume of the three fascias would
have become excessive, not to mention the inherent risk involved in every subsequent
movement. The blocks of geison were consequently grouped, on the basis of their original location, in two adjacent areas: in other words, they were mostly placed against
the back wall and along the longitudinal axis of the wider North colonnade (Fig. 3).
Three columns -the only ones on which it proved possible to perform a satistactory and complete recomposition of fragments- were re-erected at the southern end of
the east stoa. In order to achieve functional assembly, certain stretches of the northern
stoa and some of the rooms facing onto the eastern stoa were used as areas for collecting the variably extensive portions of columns and capitals. Three of these capitals
were placed on columns.
The assembly of broken blocks and treatment to counteract deterioration were
the preliminary stages prior to the slow, laborious shifting and collecting operations i
have just mentioned. The object of these operations, it should be stressed, was to provide a more stable structure for the marble pieces, even though this meant that the
original collocation could not be faithfully reproduced. In any case, environmental deterioration represents a particularly aggressive and ever-present threat, to be fought constantly with all the means at our disposaL.
A new enclosure has been erected, which starts from the path at the entrance to
the agora and encloses the irregularly-shaped state-owned property including the
bouleuterion, the so-called Artemis Astias area and the first counterforts of the castle
on the isthmus.
A few deep trenches, of little stratigraphic significance, have been filled in and
the marble pavements have been strengthened. The pavement of the north stoa apparently contained some parts in mosaic. Indeed, as its eastern end, a smail piece of polychromatic mosaic (a chalix-shaped flower, made with red tesserae on a white background) was brought to light; this piece had not been previously reported (Fig. 4).
However, the rewards reaped by the general re-arrangement were represented
by a much more important find. In the central room of the building looking onto the
eastern stoa stands one of the oldest olive-trees in the agora.
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Its roots, which are practically exposed, were grasping seven blocks of limestone removed from a Helienistic building. This series consists of three parallelepiped
blocks and four of a mare articulate shape, obtained by a juxtaposition of two parallelepipeds, with proxenia decrees engraved on two adjoining faces, forming a total of
seven texts (Fig. 5).
The state of conservation of the inscriptions is not uniform. While we await a
comment from our epigraphist colleagues working on this subject, for the time being it
shall be enough to note that two texts on one block end with the enjoinment to write
the \}IH<I>ILMATA "EN THI nAPALTAM TOY MAYLL,QAAEIOY "and "EN TRI
nAPALTA~I THI sm THL EILO~OY TOY MAYLL,QAAEIOY ". of which the
blocks evidently constituted an integral part.
If this new mention of the "Mausoleion" sounds Iike a confirmation of the conjecture that the term had entered into usage long before the well-known and relatively
Iate attestations1, it also inCıudes other valuable clues. In a period i believe not very
distant from the death of the satrap (as the ductus of the letters appears to suggest),
at lasos there was a building which was named after the famous monument and which
was intended -so it would seern- for the funeral cult of the satrap himself.
And although it would appear to be the fortuitous consequence of despoilment
(occurring when? i don't know, perhaps during one of the numerous plunders of marble that lasos was subjected to during the nineteenth century, if not earlier) , the place
where the blocks were found seems to suggest that the "Mausoleion" was situated not
very far away, on theedge of the Helienistic agora.
In the "Mosaic House" the reinforcement of the walls in the smail areas alongside the peristyle has been completed. The roofing built in 1998 has made it possible
to clear the floors of their sand covering. Apart from limited areas which have become
detached from their support during the long time the mosaics were hidden from view,
their state of preservation is on the whole satisfactory. It goes without saying, however, that the plans for the immediate future foresee certain precautions to further protect
the floors: for example, the construction of raised walkways. In the meantime, gates
have been installed to separatethe pastas from the adjoining rooms (Fig. 6).
Karaoğlan Deresi. This is the name of a place about 8 km. from the ancient city,
along the road leading to Milas, which now more than even before rightly finds a place
in the topography of the area surrounding lasos. This site corresponds to one of the
main quarries of lasian marble. The point where exeavation has been carried out overlooks the terracing that dominates the Sarı çay delta. This terracing, already familiar to
the archaeological literature, has had a controversial interpretation.
Some colleagues of the Mission have recently considered it, though not in detail,
as a functional preparation for the quarriese, W. Radt, as far back as 1977-78 instead
recognized in it the work of a "Lelegian" matrix". Radt supplied the descriptive data
highlighting the nature of the construction, which reaches a height of about 6 metres
and has an majestic, "Cyclopean" structure. The wall is about 80 metres long, with two
much shorter portions at either end joining it to the slope; it has been filled in with chips
of veined limestone.
Radt concluded his observations by drawing a comparison as regards construction techniques, with the walls of Alazeytin Kalesi and Kaplan Dağ; he commented on
the mystery surrounding its function, connected with "something" of which no trace
remains in the area. Dating the construction also posed a problem.

1
2

3

s. Hornblower, Meusoios, Oxford 1982, pp.232-3: Laterculi Alexandrini, where the term is an integration, and Strabo.
F. Tomasello, L'acquedotto romano e /a necropoli presso iıstmo, Missione Arctıeoloçice /taliana di lesos, II, Roma
1991, p.3, note 10, R. Pierobon Benoit et al., Carta Arctıeotoqice, Sinus lasius i. ii territorio di lasos: ricognizioni
archeologiche 1988-1989, Annali della Scuola Normale di Pisa, vol. XXiii. 3-4,1993, p. 998, site 111 and also F. Berti,
Marmo iasio,l, XLIII Corso di Cu/tura sull'Arte Ravennate e Bizantina. Ravenna. 22-26 marzo 1997, note 30.
Ein "Ielegischer" Grossbau bei lasos, MDA(I), XXVıı-XXVııı, pp.127-130.
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And so the steep slope that gradually descends towards the terracing presents
a kind of squashed, humped ellipsoidal structure, little more than 2 metres high, northsouth facing. In several places this artificial elevation shows signs of human interference, but not of recent date. However, shortly before the Mission reached lasos,
someone had made an irregularly-shaped, deep cut on vet another side, exposing
three strong walls joined at right angles with stone fiIIing. The exacavations carried out
here thus claimed our immediate attention. Exploration is stili incomplete and we intend
to carry on and terminate the remaining work in the very near future. The observations
i shall make are consequently of a preliminary nature.
The anomaly of the ground corresponds to a building with rectangular plan. The
western wall, 30 metres long, and the southern frontal side have been brought to light:
the latter is about 14 metres long, with something resembling a flight of steps in front
of it. Little less than a third of the interior has so far been excavated.
The building has been constructed where the marble veins outcrop; the rock
does not appear to have been predisposed, cut or otherwise worked. Of the building
itself remains what i might define as a podium with smail, internal "honeycornb" concamerations with the sole purpose of rendering the elevation more stable. The walls
are very thick and show traces of mortar (Fig. 7).
Blocks and stones of remarkable dimensions have been used to fill in the concamerations; transverse sections have been constructed to connect the longitudinal
walls to one another. In other words, these foundations -with their enormous weight·'N.; ıntended to provide a truly solid base to the construction, a particular building for
cl particular site, dominating the valleys towards the sea, an obligatory passage as
much today as in anelenf times.
The materials unearthed testify a continued use over centuries of time; this can
be explained by the fact that exploitation of the quarries meant intense human presence in the area in Iate Roman times, when the original function of the building had
long been abandoned.
A large quantity of tiles and a set of coins are to be ascribed to this period.
Greater significance from a chronological point of view -since they come from residual
smail layers in situ - is represented by same pottery fragments of Iate Hellenistic period and an Antiochus ii Theos coin (inv. 7047), with a laureate head of Apoıla on the
right and, on the other side, an anehor surmonted bya tripod-. AIso to be attributed to
the Hellenistic phase are a few portions of figurines and a fragment of a smail Doric
capital (inv.7045) in limestone from the local quarry: This capital, with its fluting on the
collarino separated by Iistels attests architectonic forms of some value applied to an
otherwise anomalous structure. Another significant find is represented by a second
block of quarried marble, accurately worked to form an ashlar (inv.7158). There is
insufficient evidence to date with certainty a smail fragment of statue in white marble
with drapery (inv.7156), whereas another piece of full relief sculpture (inv.7139)
appears to date from an age prior to the Hellenistic one. In this fragment a portion of
foot and ankle can stili be observed, perhaps belonging to aman wearing Persian costume. Lastly, a potsherd of black Attic bowl with stamps: this piece -I think- can be
dated back to the first half of the LV century.
Briefly, the excavations performed on the building of Karaoğlan Deresi support
Radt's interpretation and provide new, exciting prospects for further research.
Whatever the function of the building and its date of construction, there appears to be
an implicit connection with the terracing i mentioned previously, which in turn reveals
internal subdivisions ( this can be observed in the west corner, where smail walls of
stones joined together with mortar can be seen ).
Whether of a religious or other nature, the domination expressed by this building had an implicit connotation of strenqht and power. The implications are manifold: in
fact, lasos cannot be seen from Karaoglan Deresi and one rightly wonders just which
territory it belonged to.
4

M. A. Pearcy Gardner, Catalogue of Greek Coins. The British Museum. The Seleucid Kings of Syria, p.15.
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Fig. 1: lasos, agora: East stoa

Fig. 2: lasos, agora: East stoa
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Fig. 3: lasos, agara: Nort stoa

Fig. 4: lasos, agara: mosaic
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Fig. 5: lasos, agara: new group of inscriptions
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Fig. 6: lasos, mosaic house, new gate

Fig. 7: lasos,
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Karaoğlan

Deresi

DATÇA / EMECiK / SARI LiMAN MEVKii ARKAiK KUTSAL
ALAN 1999 YILI ÇALIŞMALARI
Numan TUNA*
Dietrich BERGES

Muğla ili, Datça ilçesi, Emecik Köyü sınırları içinde, Sarı Liman mevkiindeyer
alan Arkaik Kutsal Alan'da Marmaris Müze Müdürlüğü'nün başkanlığında 1998 yılında
başlatılan arkeolojik kazılar 1999 yılı sezonunda daha geniş ölçekte sürdürülmüştür".
"Emecik Kutsal Alan" projesinin arkeoloji bilim dünyasına kazandırılması için çalış
malara izin veren T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne, projenin sürdürmesinde yapılan işbirliği ve destek için Marmaris Müze Müdürlüğü'ne burada içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. 1999 yrh çalışmalarında, 1998'de olduğu gibi, gerekli parasal kaynak Gerda-Henkel Vakfı (Gerda-Henkel-Stiftung) ve Alman Bilimsel
Araştırma Kurumu (Deutsche Forschungsgemeinschaft) ile O.D.T.U. Rektörlüğü
tarafından karşılanmıştır.

1999 yılı Emecik Tapınağı kazıları
sektörde sürdürülmüştür: Üst teras,
Helenistik anıtsal yapı ve alt teras (Şekil: 1). Ust terasta, yüzeyde görülen Dorik mimarı
elemanların açıklanmasına yönelik olarak çalışılmıştır. Çalışmaların ikinci önemli odağı,
1998 yılı çalışmaları ile doğu-batı ekseni boyunca güney cephesi açığa çıkarılmış
anıtsal yapının bütünüyle anlaşılmasını sağlamak olmuştur. Uçüncü sektör olarak alt
terasta ise, güney temenos duvarı ile de ilişki kurulmasına olanak sağlayan ve kutsal
alanın kuruh.ış aşamasından itibaren stratigrafik verilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.
üç

A/t Teras Çelışmelerı
Arkaik Dönemde Kutsal Alan'ın merkezi konumunda olduğunu düşündüğümüz
alt terası belirleyen görünürde en önemli mimarı öğe güney teras duvarıdır. En üst
korunan seviyeden 1-2 m. daha yukarıda olduğu tahmin edilen güney teras duvarının
Kutsal Alan'daki yapılanma faaliyetlerini tarihlemede önemi düşünülerek burada 5x10
ölçülerinde kazı çalışmalarına başlandı:

KBe/KBb Açma/an: Güney temenos duvarının yapımı ile de ilişkilendirilmesi
ile yapılan çalışmalarda alt terasta yapılan diğer açmalardaki sonuçlara benzer
olarak, Helenistik ve Roma Çağı kullanım dolgularının hemen altında başlayan Arkaik
Çağın bütün evrelerinden Geç Geometrik Döneme uzanan dizilimde Kutsal Alan'ın
yoğun bir kullanım gördüğü anlaşılmıştır.
amacı

DoçDr. Numan TUNA, ODTÜ TAÇDAM 06531 AnkararTÜRKiYE
Doç.Dr, Dietrich BERGES, Eppendorfer Baum 5,0-20249 Hamburg/ALMANYA
Kazı çalışmaları Marmaris Müzesi'nden Arkeolog Sinan Özbey denetiminde, Doç.Dr. Numan Tuna'nın bilimsel
başkanlığında Doç.Dr. Dietrich Berges, Ar.Gör. Bekir Özer, Gül Kundakçı, Arkeolog Gamze Özbütev, Regina Attula,
ilham Sakarya, Nadire Atıcı, Özgür Gökdemir, Mimar Müge Kılınç ve arkeoloji öğrencileri Albrecht Matthaei, Daniela
Bahnke'den oluşan kazı heyeti üyeleri ile gerçekleştirilmiştir.
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Güney teras duvarının yapımında ön blokların arka kısımları kaba biçimde
bırakılmış, arkası ise moloz taşlarla dolgu yapılarak 2.5 m. derinliğe kadar güçlü bir
teras altyapısının hazırlandığı görülmüştür. Ayrıca ara bölmelerle bu dolgu takviye edilmiştir. Temel hendeğinin görülmediği bu duvar yapımında, taş duvar örgüsünün daha
geride farklı irilikte kil-kum dolgu tabakaları ile beraber yükseltilerek yapıldığı anlaşıl
maktadır. Teras duvarını destekleyen küçük taşlı kırmızı topraklı dolgu tabakalarında
çok sayıda seramik ve pişmiş toprak/yerel kalker yapımı figürin parçaları gibi küçük
buluntular ele geçirildi. Bunlar, Kutsal Alan'ın teras duvarı yapımından önceye ait votiv
buluntuları olmalıdır (Resim: 1). 1999 yılı kampanyasının son gününde büyük bir sürpriz
ile, güney teras duvarı dolgularında, K8c açması 9. seviyeden yerel kireç taşından
yapılma Arkaik Kouros heykeli bulunmuştur (Resim; ~). Korunan yüksekliği 55 cm. olan
heykel, benzerleri içinde en erken evreye aittir ve 1.0...9. yüzyıl başlarına tarihlendirilmiştir. Ele geçirilen küçük buluntuların çoğunluğu da 1.0. 7. yüzyılm geç evreleri ile 6.
yüzyılın başlarına aittir. Buna göre, güney teras duvarı en geç I. O. 6. yüzyıl ortalarında
yapılmış olmalıdır. Bu veriler, duvarın üzerinde görülen ve 6. yüzyılın geç evresine tarihlenen hieros gamos figürlerinin verdiği tarihleme ile uyum sağlamaktadır.

/7b Açması: Alt terasta stratigrafik dizilimi veren en iyi sonuçlar 17b açmasından
alınmıştır (Şekil:1). Burada, ikinci seviyede (34.54-34.18 m.) Roma çağı kullanımına ait
buluntular yoğun olarak ele geçirilmiştir; M11 ve M12 duvarları gibi mimarı yapılan
maiara rastlanmıştır.

Dördüncü seviyenin güney yarısında açık kahve renk toprak Helenistik ve Erken
çağına tarihlenen tahrip tabakasına aittir.
Beşinci seviye ile beraber toprakta farklı karakterler gözlenmiştir; bu kesimde ele
geçirilen buluntular içinde Arkaik, Oryantalizan Dönem ve Korinth seramiği dikkat
çeker; ancak Burgaz tipi kaseler yoğunluktadır. Buluntular arasında figürinler de ele
geçirilmiştir. Açmanın güney kenarında 34.27 m. kotunda kenarları düzgün olmayan,
ancak üstü düzeltilmiş ve çentikleri olan iri bir taş blok ile karşılaşıldı; bunun votiv sunu
kaidesi, küçük bir altar olduğu düşünülebilir. Güney kenarda bulunan bu iri blok 33.59
m. kotunda toprağa oturmaktadır.
Altıncı seviye ile (33.68-33.34 m.) tüm alanda homojen olarak arkaik dolgu
kazılmaya başlanmıştır. Arkaik buluntular arasında Burgaz tipi kaseler yaygındır; bu
alanda çok sayıda figürin parçası da ele geçirilmiştir. Bu seviye güney teras duvarı
yapımından sonraki evreye ait olmalıdır.
Yedinci seviyede (33.34-33.08 m.) taş blokajın yoğunluk kazandığı görüldü.
Burada ve hemen güneyinde kalan alanda Arkaik çağ buluntuları ve özellikle bol figürin
parçaları ele geçirildi; bu seviye güney teras duvarının yapım evresi ile ilişkili olmalıdır.
Dokuzuncu seviye ile beraber yangın tabakası ile karşılaşıldı; güney kesimde çok
sayıda metal parça ile Arkaik çağ, Oryantalizan yerel tiplere ait seramik ve figürin
parçaları gün ışığına çıkarılmıştır. Yangın tabakası altında farklı özelliklere ait dolgular
ele geçirilmiştir. Bu dolgularda az sayıda ele geçirilen buluntularda homojen olarak
Arkaik Dönemin belirli bir evresine ait oldukları görülmüştür.
B17 dolgusunda (32.76-32.58m.) Erken Arkaik-Geometrik geleneğin özelliklerini
yansıtan malzeme ele geçirilmeye başlamıştır. Seramik buluntu yoğunluğu B18 dolgusunda artmıştır. 021 seviyesinde ise ana kaya üzerine atılmış kızıl renkli sıkıştırılmış taş
II toprak seviyeye ulaşılmıştır. Burada ana kaya düzlemi 32.07-31.84 m.de ele geçirilRoma

miştir.

H7b Açması: Burada, H7d açmasında euthynteria blokları sırası açığa çıkarılan
hemen güneyinde bulunan alanın anlaşılması amacı ile çalışmalara başlandı.
Ikinci seviyede (34.56-34.22 m.) çok taşlı, sıkıştırılmış pir dolgu ile karşılaşılmıştır; az sayıda ele geçirilen buluntulardan dolgunun en erken 1.0. 1. yüzyıla ait olduğu anlaşıl
maktadır. Bu dolgunun kuzeydeki yapının gezinti düzlemi için hazırlandığı düşünülebilir.
yapının
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19b/110d Açmalan: 19b açması en üst evresinde M9 ve M10 duvarları ile belj[lenen Roma çağı rezervuarının güneybatı köşesi ele geçirilmiştir. Bu yapılanma üzerinde çok sayıda çatı kiremidinin bulunduğu kalın bir moloz dolgu yer almaktaydı.
Açmanın 33.~~ m. kotundan itibaren üçüncü seviye ile beraber arkaik malzeme verdiği
görülmüştür. Azeilikle kuzeybatı köşede buluntu yoğunluğunun artmakta olduğu dolgulara rastlanmıştır. Güney bölümünde tesviye dolguları ile ana kaya seviyesine getirilmiş
Arkaik çağ tahrip çukurları gözlenmiştir. Bu dolgularda çok sayıda buluntu, özellikle
yerel yumuşak kireç taşından adak figürinler ele geçirilmiştir (Resim: 3). Buradaki
çalışmalar 33.05 m. kotunda ana kaya düzleminde bitirilmiştir. 110d açmasında ise,
34.00 m. kotunda başlayan Arkaik dönem dolguları na ulaşılmıştır.
Helenistik Anıtsel Yapı
H7d, H7c, G7a, G7b, G7c, G7d, G9d Açmalan: 1998 yılında H7a açmasında
güneybatı köşesi ortaya çıkarılan euthynteria döşeme sırasının devamını görebilmek ve
anıtsal yapıyı anlayabilmek amacı ile H7d, H7c, G7a, G7b, G7c, G7d, G9d açmalarında
çalışmalara başlandı (Şekil: 1).
.
H7d açmasında yapılan çalışmada krepis desteği ve platform dolgusunda iri konglomera blokların kullanıldığı görülmüştür (Resim: 4). Batı kenarında güney-kuzey doğrul
tulu geç dönem su kanalı ortaya çıkarılmıştır; bu kanalın yapının batı bölümünde büyük
tahribata neden olduğu anlaşılmıştır. H7c açmasında ise stylobat zemini oluşturduğu
düşünülen düzgün yerel kalker taş blok sırası açığa çıkarılmıştır. Yapının oturduğu yamacın eğimine uygun olarak itina ile birbirine uydurulmuş düzensiz büyük taş blokların
örgüsü içinde devşirme olarak kullanılmış olanlar da bulunmaktadır. Euthynteria döşe
mesi yamacın eğimine uygun olarak basamaklı olarak yapılmıştır; böylece güney kenardan kuzeyde stylobat seviyesine kadar 60 cm.lik bir yükseltme sağlanmıştır.
G7b ve G7c açmalarında yapılan çalışmalarda, yapının kuzey sınırı ile ilgili taş blok
sırası ile hemen güneyinde bir üst krepis seviyesine destek olması gereken konglomera
blok sırası ortaya çıkarılmıştır.
G7a ve G7d açmalarında ise, yapının podyumunun kuzeybatı köşesi, kuzey
sınırının bir bölümü ve krepisin doğrudan üzerine oturduğu ana kaya ortaya çıkarılmıştır.
G7d açmasında yapının kuzey sınırını açık bir şekilde belirleyen krepis görülmüştür.
Aynı şekilde, G9d açmasında iki sırası korunmuş krepis döşemesi ve üçüncüsünun izi
(Resim: 5) ile anıtsal yapının kuzeydoğu köşesi de ele geçirilmiştir. Burada yerel konglomeradan Dorik tamburlar, ince işlenmiş mermer sütun başlıkları, çatı kiremitleri,
antifix parçaları gibi mimarı üst yapı elemanları krepis üzerine yığılı olarak ele geçirilmiştir. Burada. ~Ie geçirilen çatı kiremitleri Korinth tipindedir; antefixlerin özelliklerine
göre de, yapı 1.0.4. yüzyıl sonu- 3. yüzyıl başlarına tarihlenebilir.
Bu sektörde yapılan çalışmaların genel bir değerlendirmesini yaparsak: Anıtsal
yapı 35 cm. yükseklikte, güney uzun kenarda saptanamamış üç basamaklı bir krepidomaya sahip Oor düzeninde bir tapınak veya altar olmalıdır (Şekil: 2). Bu krepisli yapının
alt krepisin kenar kısmında uzunluğu 21.11 m., genişliği 11.65 m.dir. 35 cm. lik
basamak derinliğine göre, stylobat ise yaklaşık 19.70 m. x 10.25 m. boyutlarındadır.
Üst Teras/Bizans Kilisesi Çalışmalan
'" Üst terasta, kaçak kazılarla açığa çıkarılmış çok sayıda Helenistik Döneme ait
(1.0. 3.-2. yüzyıl) küçük ölçülerde Dorik mimarı yapılanmaya ilişkin malzemenin
değerlendirilmesine yönelik olarak, geniş bir alan kazılmıştır. Ancak, çalışmalar burada
çok sayıda devşirme malzemenin kullanıldığı üç nefli Bizans kilisesinin varlığını ortaya
koymuştur (Şekil: 3).
Yukarı terasta ele geçirilen bulgulara göre, yaklaşık 20.3 m. uzunluk, 14. m.
genişlikte, 3 nefli Erken Bizans kilisesinin ilk yapılışında bazilika plan tipinde olduğu
anlaşılmaktadır. Bina kısmen açığa çıkarılmıştır. Daha çok güneydeki yan nef açılmış,
apsisli olan orta nef ile ön salon ve kuzeydeki yan nefin bir bölümü açığa çıkarılmıştır.
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E8c açmasıyla üç nefli Erken Dönem Bizans kilisesinin güneybatı köşesi ortaya
çıkarılmıştır (Şekil:1, 3). Açmanın güney kesitinde kilisenin güney duvarının oturduğu
doğu-batı yönünde uzanan Arkaik Döneme tarihlediğimiz M1 duvarı açığa çıkarılmıştır.
M1 ve M2 duvarları arasında kalan alanda derinleşildi; burada 42.65 m. seviyede kili:Ş.e
nin ön salonuna (narteks) ait olması gereken taş döşeme taban ele geçirilmiştir. On
salonun batısında kiliseye ait bir mezarlık saptanmıştır. Bunların tümü mezar buluntuları olmayan, inhumation tipi gömü olup, kuzey-güney yönünde, taş levhalarla çevrili ve
büyük çatı kiremitleri ile örtülüdür.

Kilisenin 3 nefli olduğu ilk evrede ön salon ve orta nef taş levhalarla kaplıdır;
güney nefin ise dikdörtgen yer karoları ile kaplandığı görülür. Kilisenin ikinci yapım
evresinde ise orta nef duvarlarının geçitieri kapatılmış, orta nef duvarla ayrıca bölünmüştür. Büyük apsisin içine daha küçük bir apsis yapılarak, yeni oluşturulan nefe
çepeçevre oturma bankı eklenmiştir. Orta nefin batı bölümü ise ön salon işlevi
görmüştür. Böylece, 3 nefli kilisenin eski orta nefinden tek nefli kilise/şapele
küçültülrnüştür.

E9d açması ortasından doğu-batı ekseninde geçen M1 duvarı üzerine oturan
seramik fırını Bizans kilisesinin tahribi sonrasına ait en son kullanım evresini belirlemektedir. Bu evreye ait M5 ve M6 duvarları ile kilisenin tekrar kullanılan M3 duvarı
tarafından belirlenen mekan fırın kullanımı ile ilgili olmalıdır. Fırın atıklarının kızıl-gri renkli dolguları M1 duvarı kuzeyinde kalan teras üzerinde yaygın olarak görülmüştür. Fırın
artığı dolgu malzemesi içinde ele geçirilen Geç Bizans sırlı seramiği ile yan neflerin
taban kaplamaları üzerindeki tahrip dolgusunda bulunan Bizans sikkesi 12. yüzyıl ikinci yarısına aittir. Buna göre, 1.8. 7. yüzyılortalarında Arap akınıarı ile tüm Knidos
Yarımadası'nda olduğu gibi Erken Bizans kilisesi terkedilmiş, daha geç dönemde küçük
boyutlu bir kilise olarak tekrar yapılmış olmalıdır.
Özetle, 1999 yılı kazı sonuçları, alt terasta yapılan sondajlarda ele geçirilen
buluntular ile Emecik kutsal alanının Datça Yarımadası arkeolojisi için ne kadar önemli
olduğunu bir kez daha göstermiştir. Alt terasın en azından Geç Geometrik Dönemden
itibaren, özellikle Arkaik Çağda yoğun olarak törensel gezinme düzlemi, adak sunma
faaliyetleri için yoğun olarak kullanılmıştır. Arkeolojik verilerin ilk sonuçlarına göre, kutsal alanın Helenistik Dönem yapılaşma faaliyetlerine kadar Klasik Çağ boyunca
terkedilmiş olması ilginçtir.
1999 yılı kazıları ile ele geçirilen Fenike, Etrüsk gibi denizaşırı kökenli olanların
da yer aldığı ve adak eşyası oldukları anlaşılan değerli arkeolojik malzeme, Arkaik Çağ
Emecik kutsal alanının Apolion ile ilişkilendirilmesi gerektiğini kanıtlamaktadır.
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BURGAZ KAZISI 1999 YILI

ÇALIŞMALARI

Numan TUNA*

Datça/Burgaz kazılan 1999 yılı kampanyası Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüizni ve ODTU Rektörlüğü tarafından sağlanan ödenek ile gerçekleştirilmiştir.
Burada Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne ve ODTU Rektörlüğü'ne bir kez daha
şükranlarımızı sunuyoruz.
1998 yılı Burgaz kazıları kampanyasına Doç.Dr. Nurnan Tuna'nın başkanlığında,
T.C. Kültür Bakanlığı adına yetkili Arkeoloq Bekir Tuluk, o.DTU TAÇDAM'dan Araş.Gör.
Bekir Ozer, Gül Kundakçı, Gamze Ozbütev, Arkeolog Ilham Sakarya, Nadire Atıcı,
Ozgür Gökdemir, Nurcan Yalman ve Mimar Müge Kılınç ile O.DTU., Istanbul ve Anadolu üniversiteleri arkeoloji/mimarlık bölümlerinden 9 öğrenci ve 14 işçi katılmıştır. Ayrı
ca, Dokuz Eylül Universitesi'nden Doç.Dr. Mahmut G. Drahor ve Araş.Gör. Ebru Şengül
tarafından arkeo-jeofizik çalışmaları da gerçekleştirilmiştir.
1998 yılı kampanyasında, Klasik Çağ konutları hakkında bilgilerimizi genişletmek
amacına yönelik olarak, üç sektörde yaklaşık 500 m 21ik bir alan kazılmıştır: 1993
yılından beri çalışılan SE sektöründe ve 1995 yılında başlatılan NE sektöründe iyi
korunmuş konut alanları üzerinde çalışmalara devam edilmiştir. Ayrıca, en son olarak
L1 limanı güneyinde yer alan B11 sektöründe kazılara başlanmıştır.
ğü'nün

NE Sektörü
NE.2.7.D Açması
NE sektöründe daha önceki yıllarda büyük bölümü ortaya çıkarılmış evin kazıI
mamış bölümünü oluşturan NE.2.7.D plankaresi açıldı (Şekil: 1). Bu çalışmada kuzey
sektörünün en fazla kazılabilmiş pastas plan tipli Klasik Çağ konutunun küçük avlusunu
güneybatıda çeviren mekanları ve sokağa açılan koridoru açığa çıkarıldı. 4. seviyede'
son terkediliş dolgusunda ele geçirilen çok sayıda çatı kiremidi 0107, 0108, 099,
0109, 094 duvarları ile belirlenen rnekaniann üst yapısı hakkında aydınlatıcı oldu. Bu
dolgu içinde terminus ante quem olarak 1.0. 4. yüzyılın üçüncü çeyreğine tarihlenen
Knidos sikkesi ele geçirildi. Bu mekanların tabanıarının killi-çakıllı veya Horasan harcı
ile kaplı oldukları anlaşıldı. Burada yapılan sondajda evin diğer duvarlarında olduğu
gibi, 0107 duvarının da çok evreli olarak kullanıldığı, Geç Arkaik Dönemden önceki bir
seviyede askıda kaldığı, sıkıştırılmış kırmızı toprak taban üzerinde arkaik kullanım evresi üzerine oturduğu anlaşılmıştır. Bu açmayı sınırlayan eski açmalarda yapı/an çalışma
larda kuzey sektörü evinin kuzeybatısında birleşen iki sokak düzlemine ulaşıldı.
NE.6.6.D Açması
1997 ve 1998 yıllarında

tasis

duvarlarının

buluşma

açılan 4.8.B, 4.7.C ve 5.7.0 açma/arında görülen perisnoktasını bulabilmek amacıyla 6.6.0 açması kazıldı.

Doç.Dr. Numan TUNA, ODTÜ TAÇDAM İnönü Bulvan. 06531 AnkararrÜRKjVE
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Açmanın kuzeybatı köşesinde söz konusu peristasis duvarları ve onlara dik parsel
duvarları görüldü. Bu duvarlar moloz taş örgülü daha geç dönem duvarların yığıntısı
altında bulunmuştur. Peristasis aralığı D115 tarafından kapatıldığı anlaşılmıştır. Bu
açmada D115 duvarına paralel bir geç dönem duvarı daha görüldü. Bu duvar ile ilişkili
dolgulardan Helenistik Dönem malzemesi ele geçirilmiştir. Bu dolguların altında D118
duvarı bulunmaktadır. Açmanın doğu tarafında yapılan çalışmalarda D118 ile sınırlanan
güneybatı-kuzeydoğu doğruıtulu bir cadde döşemesi ortaya çıkarılmıştır. Geç Döneme
ait olan yapılanmalar olan D114 ve D115 duvarları bu cadde döşemesi üzerine oturmaktadır.

NE. 5.5.C Açması
1994 ve 1996 yıllarında açılan 5.5.A açmasında görülen parsel duvarlarının
devamını görmek için 5.5.C açması kazıldı. Burada 5.5.A açmasında görülen duvarın
devamı 1.97 m. kotunda açığa çıkarıldı. D130 olarak belirlenen bu duvarın batı tarafın
da NE.6.6.D açmasında görülen çakıllı, sıkıştırılmış topraklı sokak döşemesi ortaya Çı
karıldı.

NE.5.B.B Açması
1998 yılında açılan NE.5.8.A ve NE.4.7.C açmalarında görülen peristasis duvarlarından dolayı NE sektörünün bu alanında avlulu konut birimlerinin parsel duvarlarını
açığa çıkarmak amacıyla çalışıldı. Açmada yapılan çalışmalar sonucu güneybatı-kuzey
doğu ekseninde büyük bölümü tahrip olmuş D136 duvarı açığa çıkarıldı. Duvarın kuzeydoğusunda, terk ediliş dolgusu altında, sıkıştırılmış döşemeli, stucco kaplı kapalı bir
mekanın varlığı anlaşıldı. Ayrıca, açmanın güneybatı bölümünde doğu-batı doğrultulu
D136 duvarı üzerinde uzanan apsisli taş bir döşeme ortaya çıkarıldı. Bu döşemenin devamı olarak bitişik açmada yapılan çalışmada, büyük bir seramik fırınına ait ısıtma galerisinin girişine rastladık.

SE Sektörü
SE.B.BB Açması
Burada 1977 yılında kazılan 7.7.B açmasındaki 2. ve 3. evin birleşme noktasının
ve güneyinde yer alan sokağın bulunması amaçlanmıştır. Açmanın kuzeyinde 1.93 m.
kotunda 7.7.B açmasındaki duvarın devamı görülmüştür (Resim: 1). Ayrıca, güneybatı
kuzeydoğu ekseninde aynı doğrultuda, fakat farklı açılarda uzanan D119 ve D121
duvarları açığa çıkarılmıştır. Açmanın güneydoğusunda buradaki sokağa ait olması gereken üç ayrı düzlem bulunmuştur. Son olarak 1.70 m. kotunda 8. seviyede kuzeybatı
güneydoğu yönelişinde bir duvar yatağı, negatif mimarı öğesi açığa çıkarıldı. Burada
ayrıca, 1994 yılında Burgaz ören yerinde döşenen modern kanalizasyon borularının bu
açmadaki tahribatı görülmektedir.
SE. 12.B.C Açması
SE sektöründeki konut alanlarının akropale doğru olan devamını anlamak
amacıyla akropol sur duvarı kenarındaki bu alanda çalışıldı (Şekil: 2). Burada hemen
üst seviyede yoğun Helenistik Dönem buluntuları ele geçirildi. 3.43 m. kotunda daha
erken bir sur duvarı olabilecek D137 duvarı ile karşılaşıldı (Resim: 2). D137 duvarı ile
köşe yapan ve bu duvara göre daha erken bir konut duvarı olan D106 duvarı ile 3.31
m. konında.. karşılaşıldı. D106 duvarına sonradan gelip yaslanan D137 duvarı ile D106
duvarları 1.0. 4. yüzyılda kullanılan mekanları belirlemektedir. Bu duvarlar ile sınırlanan
alanda 2.51 m. kotunda bulunan taban düzlemi üzerinden pişirme kapları ve cup-kantharos ele geçirildi. Konutlarla ilişkili bir duvar olan D106 duvarı Helenistik sur duvarının
altında devam etmektedir. Buna göre, Klasik çağ konut alanlarının Helenistik sur
duvarlarının altında devam ettiği anlaşılmıştır.
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SE 12.8.0 Açması
SE.12.8.C açmasında bulunan duvarların devamını açığa çıkarmak amacıyla
çalışılan bu alanda önce büyük taşlı, devşirme malzeme içeren kuzeydoğu-güneybatı
doğrultulu duvar ile bu duvara yaslanan daha küçük taşlı bir diğer duvar qörülrnüştür.
Doğu bölümde yapılan çalışmalarda 2. seviyedeki Helenistik Dönem malzemesi içeren
seramikli dolgu kaldırıldıktan sonra 3.39 m. kotunda bir düzlem ve hemen ardından
12.8.C açmasında bulunan 0106 duvarının devamı ile güneyde ona paralel D129 duvarı ele geçirildi. Burada 0126, 0128 ve 0129 duvarlarının bir mekan belirlediği görülmüş
tür. 3.19 m. kotundaki düzlem kaldırıldıktan sonra, çatı kiremidi, pittıos, amphora ve
pişmiş toprak figürin parçalarından oluşan bir deposit bulundu. Bu depositin altında
bulunan düzlem söz konusu duvarların belirlediği mekanın ilk evresine ait olmalıdır.
SE3. 1.8 Açması
1998 yılında kazılan 8E.7.3.A açmasında kuzeybatı-güneydoğu yönelişii sokağın
batıya yönelerek devam ettiğinin anlaşılması üzerine, hem bu sokağın devamını görmek hem de 3.1.B açmasında doğu-batı caddesi ile karşılaşmak amacıyla bu açmanın
kazılmasına karar verildi. Yüzeye yakın bir seviyede kuzeybatı-güneydoğu yönelişii taş
döşeli sokak düzlemi (Resim: 3) ve sokakla ilişkili kanalortaya çıktı. 1.65 m. genişliğin
de olan bu sokağı 0103 ve 0104 duvarları ile sınırlandığı görüldü. Açmanın kuzeydoğu
sunda ise, 0104 ve. Q105 duvarları ile sınırlanan taş döşeli bir avlu ile karşılaşıldı. Avlu
düzlemi üzerinden 1.0. 4. yüzyılın 2. ve 3. çeyreği ile ilişkili buluntular ele geçirildi.
SE4.1 A Açması
8E.3.1 B açmasının güneydoğu köşesinde doğuya yönelen bir caddenin
başlangıç kısmının ortaya çıkması üzerine, bu açmanın hemen doğusundaki 4.1.A
açmasında çalışılmaya karar verildi. Burada sokağın devamı 2.51 m. kotunda ortaya
çıktı; sokağın başlangıç kısmı ile 2.38 m. kotunda, güneybatı köşede karşılaşıldı. Ancak
Antik Dönemden kalma tahribat nedeniyle açma içinde devamı ortaya çıkarılamadı.
SE3.2.C Açması
8EA.1.A açmasında caddenin doğuya olan devamının yoğun tahribattan dolayı
anlaşılamaması üzerine, bu caddenin batıya olan uzantısını görmek amacıyla, bu alan
da kazıldı. Açmanın kuzey yarısında 0133, 0134 ve 0135 duvarları ile sınırlanan bir
mekan ile karştlaştldı ..(Şekil: 3). 0133 duvarının doğusunda ise 2.55 m. kotunda bu .
duvarla ilişkili erken 1.0. 4. yüzyıl düzlemi ile karşılaşıldı.

SE 7.3.8 Açması
1998 yılında kazılan 8E.7.3.A ve SE.7.4.D açmalarında kuzey-güney sokağı ve
doğu-batı caddesinin birleşme yerleri ile karşılaşılmıştı. Doğu-batı caddesinin doğuya
devamını ve genişliğini anlamak amacıyla SE.7.3.B açmasında çalışıldı (Şekil: 4).
Burada 1.65 m. kotunda yoğun seramik, taş ve çakıl ile oluşturulmuş cadde düzlemi ile
karşılaşıldı. Bu cadde kuzeyden 0125 duvarı ile sınırlanmıştır. Güneyde ise euthynteria
düzlemi görülen 0132 duvarı ile sınırlanmıştır. Buna göre, caddenin genişliği 3.23 m.
ölçülmüştür. Modern kanalizasyon boruları caddenin hemen üzerinden geçirilmiş
olduğundan, 0125 duvarının doğudaki devamının tahrip edilmiş olduğu görülmüştür.
SE. 5. 9.C Açması
Burgaz'da bugüne kadar yapılan çalışmalarda önemli bölümü açığa çıkarılmış
bulunan kuzeybatı-güneydoğu yönelişii sokağa paralel ikinci bir sokak bulmak ve yapı
adalarının düzenini anlamak amacıyla bu alanda çalışıldı. Burada 2.39 m. kotuna kadar
inilmesine rağmen, herhangi bir mimarı düzenleme ve sokak ile karşılaşılmadı. Açmanın güney ve doğu kenarlarında 1998 yılında kazılan SE.6.9.D açmasında görülen

139

Horasan düzlem ile 2.39 m. kotunda
tahrip edildiği anlaşılmıştır.

karşılaşıldı. Açmanın

büyük bir bölümünün Antik

Çağda

L 1 Limanı Güneydoğusu, 811 Alam Çalışmalan
1999 yılı kampanyasının amaçlarından biri de, Burgaz yerleşmesinin "Eski Liman" olarak adlandırılan güneydoğu kesimindeki Klasik Dönem yapılaşmasının anlaşıl
ması idi. 1998 yılında yapılan arkeo-jeofizik çalışmaları sonucuna göre, seçilen plankarelerde ve yakın çevresinde 6 adet 5 x 5 m. lik alan kazılmıştır.
SE.22.1. B, SE.22.1.C, SE.22.2.C ve SE.22.2.A plankarelerinin tümünde steril
konglomera yapıda ana kayaya ulaşılmıştır. Bunlardan sadece 22.1.B'de doğu kesit
yakınında bir kuyu ortaya çıkarılmış, ancak başkaca herhangi bir mimarı öğeye rastlanmamıştır. Buna göre bu alanlarda ortaya çıkarılanlar açık alan düzlemlerine ait

olmalıdır.

SE.21.1.A plankaresinde yapılan çalışmalarda 0111, 0112 ve 0113 duvarlarının
sınırladığı alanda önce açık sarı renkli-sert, sonra küllü ve yumuşak bol malzemeli do 1gular açığa çıkarılmıştır. Alttan gelen küllü toprak içindeki malzemeler duvarlarda taş
çekmeden dolayı oluşan boşluklara dolmuş olarak bulundu. Buna göre, duvarların
işlevlerinin bitişinden sonra, odanın çöplük yeri olarak kullanıldığını düşündürmektedir.
Ayrıca, dolgu içinden gelen buluntular kül atıklarının içinde bulunmakla beraber, yangın
geçirmemiş ve büyük kırıklı parçalardır. Burada bollukla bulunan pişmiş toprak tanrıça
figürin parçalarının (Resim: 4) sadece A5B locusunda bulunmadığı, 0113 duvarının en
üst seviyesine kadar dağıldığı görülmüştür.
SE.21.1.B plankaresinde saptanan 0112, 0122 ve 0123 duvarları ile belirlenen
2. mekan, SE.21.1.A'da olduğu gibi doğrudan steril konglomera ana kaya üzerine oturmaktadır. SE.21.1.A ve SE.21.1.B plankarelerindeki mekanlar ortak duvarlı (0122)
galeri biçiminde ardışık odalardır (Şekil: 5). Ancak, SE.21.1.B plankaresinde yanık ve
bol seramik buluntu ile figürin parçaları bulunmamıştır. Buna göre, buradaki dolguların,
mekanın kendi yıkıntı dolgusu olabileceğini göstermektedir.
Arkeo-Jeofizik Çaltşmalar
Burgaz arkeolojik alanında 1999 yılı sezonu itibarıyla özdirenç ve manyetik
olmak üzere iki farklı yöntemle arkeo-jeofizik araştırmalar yapıımıştır. Araştırma kareleri
kazı plankarelerine uygun olarak yapılmış, manyetik araştırmalar güney-kuzey yönlü
taramalar şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Özdirenç çalışması 20 x 20 m. boyutlarında 4 alanda gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemle yapılan çalışmalar sonucu oluşturulan 2 m. derinlikli özdirenç haritasına bakıl
dığında, alanın oldukça iyi bir kontrasa sahip olduğu söylenebilmektedir. Alanda kuzeydoğu-güneybatı yönlü yüksek özdirence sahip uzanımlar dikkat çekmektedir. Bu yönelimler çalışma alanının hemen doğusunda yer alan kazılmış bölgedeki (SE.7A ve
SE.7.3 açmaları) yapıların sözü edilen belirtiler boyunca devam ettiği düşüncesini doğurmuştur. Ayrıca, aynı bölgedeki manyetik araştırma sonuçları özdirenç haritasını destekleyici niteliktedir. Ancak kesin sonuçlar, toplanan veriler üzerinde yapılacak iyileş
tirme çalışmaları sonucu verilecektir.
Manyetik araştırmalar ise, 20x20m. boyutlarında 54 alanda gerçekleştirilmiştir.
Bu alanlardan 15'i daha önceki yıllarda doğal gerilim ve özdirenç çalışmaları yapılmış
olan liman bölgesine aittir. Bu bölge için oluşturulan manyetik haritalara bakıldığında,
belirtilerin özdirenç ve doğal gerilim belirtileriyle benzer alanlarda yoğunlaşması üç
yöntem arasında iyi bir uyumun varlığını göstermiştir.
Burgaz Kazıları 1999 yılı çalışmalarında, kazı araşıtırmaların yanı sıra NE sektöründe bazı duvarların konservasyon ve restorasyonu sağlanmış; SE sektöründe
akropol savunma duvarlarının hemen altında yapılan SE.12.8.C açmasının güvenliğini
sağlamak üzere antik duvarlar sağlamlaştırılmış, gereken bölümler geleneksel kuru
duvar ile örülerek desteklenmiştir.
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DIE AUSGRABUNGEN IN AIZANOI 1999
Klaus RHEIDT*

Die Ausgrabungskampagne des Jahres 1999 in Aizanoi dauerte vom 27. Juli bis
zum 10. Septernbert. Das türkische Kulturministerium war vertreten durch Frau Filiz
Avan von der Generaldirektion der Monumente und Museen in Ankara, tür deren stets
freundliche Unterstützung und tatkrattiqe Mithilfe wir sehr dankbar sind.
Ausgrabungen und Feldforschungen: Ein Schwerpunkt der Grabungen und
Forschungen des Deutschen Archaoloqischen Instituts war die Klarung der frühen,
altanatolischen Phasen der Siedlung. Dort, wo in hadrianischer Zeit der Zeustempel
errichtet wurde, war über Jahrtausende hinweg ein stattlicher Siedlungshügel im Zentrum der fruchtbaren Ebene entstanden. Die römischen Bewohner Aizanois kappten
die Spitze dieses Hügels und beseitigten aıle Zwischenphasen und damit die Uberreste von über 2000 Jahren Siedlungsentwicklung 2 . Dies ermöglicht uns heute einen
Blick wie durch ein Fenster auf die Vorgeschichte des römischen Aizanoi (Abb. 1).
Gegen die monumentalen Marrnorsaulen des Zeustempels wirken die Lehmmauern und Kiesschichten dieser Vorzeit armlich (Abb. 2). Dennoch liefert das aus
einem kleineren Vorraum und einem gröBeren Hauptraum bestehende Zweiraumhaus
wichtige Anhaltspunkte für die prahistorische Architekturentwicklung im westlichen
Zentralanatoliene. Das Gebaude wurde mindestens fünf mal in gröBeren Zeltabatanden erneuert. Von der obersten Phase hat sich eine geböschte Mauer aus Bruchsteinen erhalten, die Begrenzung eines Podiums, auf dem sich das Gebaude erhob. Umgeben ist die ganze Anlage von einem kleinteiligen Steinpflaster mit zahlreichen Keramikscherben. Diese belegen, daB sich in der naneren Umgebung eine Siedlung
befand, aus deren Schutt das Pflaster und Teile des Gebaudes errichtet wurden.
GrundriB und konstruktive Details lassen sich vor allem in den beiden Bauphasen darunter gut ablesen: Lehmmauern mit Holzeinlagen umgeben den fast quadratischen Hauptraum und setzen sich zum kleineren Vorraum hin fort. Schichten aus
FluBkies dienten vermutlich der Trockenhaltung des FuBbodens. Nur an einer Stelle
weist eine Holzschwelle auf einen Einbau im Hauptraum hin. Die Trennwand zwischen
Hauptraum und Vorraum enthielt mehr Holzeinlagen, als die übrigen Umfassungswarıde, darunter Reste von Pfosten, die wahrscheinlich zur Tür zwischen beiden Bereichen gehörten. In alien Phasen gab es einen deutlichen Höhenunterschied zwischen Vorraum und Hauptraum, so daB hier ein oder zwei Stufen zu erqanzen sind
(Abb. 3).
Das Alter dieser Bebauung lieB sich durch zwei botanische Proben naher eingrenzen, die im 14C-Labor der Eurasien-Abteilung untersucht und in die Zeit zwischen

2

3

Dr.-Ing. Klaus RHEIDT, Deutsches Archaoloqisches Institut, Podbielskiallee 69-71,14195 Berlin/ALMANYA
An den Arbeiten waren beteiligt: K. Rheidt, C. Rohn, N. Atik, G. Ateş, D. Ay, K. Jes, i. Lochner, M. Abele, G. Doğan,
G. Yiğit, C. Upahl, C. Bohlmann, M. Schultz, 1. H. Schmidt-Schultz, A. Atila, D. Johannes.
Vgl. K. Rheidt, XX. Kazı Sonuçlan Toplantısı Bd. ii (1999) 3221. • Ders., Lanelleher Kult und stadtischs Siedlung:
Aizanoi in Phrygien, Diskussionen zur Arcnsotoqischen Bauforschung 7 (1999) 242ff.
Vgl. K. Rheidt, XXi. Kazı Sonuçlan Toplantısı Bd. ii (2000) 171.
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2900 und 2600 v. Chr. datiert wurden-, Der Vergleich der Daten aus Aizanoi mit der
Demircihöyük-Chronologie5 zeigt, daB aufgrund der Schwankungen der 14C-Kurve im
Bereich der frühen Bronzezeit ii eine genauere Datierung nicht möglich ist, Möglicherweise wird die Bearbeitung der Keramik eine weitere Eingrenzung ermöglichen
und vielleicht auch bei der Klarunq der Fragen nach überregionalen Beziehungen
dieser Kultur und nach Einflüssen aus dem zentralanatolischen ader aqaıscnen Bereich helfen 6 .
Die beiden unteren Phasen der frühbronzezeitlichen Bebauung konnten nur in
kleinen Ausschnitten lokalisiert werden. Auch hier finden sich schon die wesentlichen
Konstruktionsprinzipien der spateren Hauser: die GrundriBform, die Holz-/Lehmkonstruktion der Wande und auch der FuBboden aus FluBkies. Nur das Podium, mit
dessen Hilfe die spateren Bauten über ihre Umgebung emporgehoben wurden, fehlt
noch. Die Abfolge der Phasen zeigt, daB das Gebaude im Laufe der Zeit jeweils gröBer errichtet wurde und durch die Podien eine zunehmend monumentalere Wirkung
erhielt. Der Zweck des Gebaudes ist schwer zu bestimmen. Typologisch gehört es in
eine Gruppe mit den etwa gleichzeitigen Zweiraumhausern von Demircihöyük ader
Beycesultan", In Aizanoi fehlt allerdings nicht nur der direkte Siedlungsverbund, wie
etwa in Demircihöyük. Es fehlen var allem Gebrauchskeramik, Reste von Feuerstellen
ader Herden auf dem KiesfuBboden. Nur aus den Auffüllschichten zwischen den Phasen stammt viel Gebrauchskeramik, die ein weiterer Beleg dafür ist, daB in nanerer
Umgebung des Gebaudes eine dichte Besiedlung bestand. Dieser Befund starkt unsere Vermutung, daB das Zweiraumhaus in Aizanoi kein einfaches Wohngebaude,
sondern eine zentrale Einrichtung ahne Alltagsnutzung gewesen sein muB8.
Ein weiterer Schwerpunkt der Grabungen des Deutschen Archaoloqischen Instituts war die Klarung der hellenistischen und frühkaiserzeitlichen Siedlungsphasen
Aizanois. Der Fund eines qualitatvollen Statuettenkopfes aus Schuttschichten var der
Südecke des Zeustempelplateaus hatte schon 1998 einen Hinweis auf eine vergleichsweise hochentwıckelte hellenistische Wohnkultur in Aizanoi erbracht, deren
Baureste bisher jedoch nur in kleinen Sandagen lokalisiert werden konntenv. 1999 ist
es gelungen, einen Ausschnitt der Wohnbebauung freizulegen, in der die Statuette
möglicherweise aufgestellt war. Im Zwickel zwischen dem Dorischen Saulenhof und
der Aufşenmauer des Tempelplateaus fanden sich unter dem Niveau der Tempelhofhallen Uberreste eines hellenistischen Raumes mit kraftig rat bemaltem Wandputz
(Abb. 4). Weitere Putzreste im Versturz zeigen, daB oberhalb der roten Sockelzone
Partien mit floralen Motiven, Ranken- und Blattwerk folgten.
Auf einer Seite des Raums, der durch einen Brand zerstört wurde, lag noch die
Haiztür mit einem gut erhaltenen Beschlagblech aus Bronze und zahlreichen Eisennaqetn in Fundlage. Auf dem FuBboden wurden mehrere GetaBe gefunden, die sich
dank der Brandzerstörung vollstandiq zusammensetzen lassen und zusammen mit
dem Baubefund einen Einblick in die Materialkultur des sonst in Zentralanatolien kaum
erforschten Hellenismus ermöglichen.
Im Bereich zwischen der Nordecke des Dorischen Saulenhots und der byzantinischen Festungsmauer (s. Abb. 1) wurden FuBböden und Einbauten aus drei Nutzungsphasen von der frühen Kaiserzeit bis in die Spatantike festgestellt. Eine Sandage
unter dem altesten FuBboden des Saulenhots ergab, daB dieser direkt auf ungestörten
bronzezeitlichen Schichten errichtet wurde und nicht erst durch den Zeustempel, son4
5
6

7
8
9

Die Untersuchungen wurden von J. Görsdorf durchgeführt. Die Ergebnisse werden derrmachst im Arctıeoloqisctıen
Anzeiger vorgelegt.
B. Weninger, Die Radiocarbondaten, in: M. Korfmann (Hrsg.), Demircihöyük /i (1987) 4ff.
Die bronzezeitliche Keramik von Aizanoi wird seit 1998 von D. Ayan der Istanbul-Universitii.t bearbeitet. Die vorlaufige Datierung dieses Materials durch T. Efe und D. Ay hatte einen Zeitrahmen zwischen 2.800 und 2.500 v Chr.
erbracht (XXI. Kazı Sonuçlan Toplantısı Bd. II, 171). Ein Vorbericht von D. Ay über die frühbronzezeitliche Keramik
von Aizanoi im Archiiologischen Anzeiger ist im Druck.
Vgl. M. Korfmann, Demircihöyük 1(1983) 172ff. - S. L1oyd, J. Mellaar1, Beycesultan i (1962) 27ff.
Vgl. K. Rheidt, XXi. Kazı Sonuçlan Toplantısı Bd. II (2000) 171. - Die frühbronzezeitlichen Befunde und Bauhorizonte
wurden von i. Lochner bearbeilet. Ein Vorberichl über über diese Arbeilen erscheint im Archiiologischen Anzeiger.
K. Rheidt, XX. Kazı Sonuçlan Toplantısı Bd. ii (1999) 323 - Die Publikation des Kopfes. der heute im Museum Kütahya
ausgestellt ist, erfolgt derzeil durch K. Jes im Archiiologischen Anzeiger.
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dern schon beim Bau des Dorischen Saulenhofs in der frühen Kaiserzeit Teile des
prahistorischen Siedlungshügels beseitigt worden waren. Auch der Gang aus groBen
Marmorplatten auBerhalb der byzantinischen Festung 10 wurde weiter freigelegt (Abb.
1, 5). Die Untersuchung der Marmorplatten zeigte, daB es sich U[T1 umgearbeitete
Sitzstufen hande/t. Wahrscheinlich sind diese Spolien die Uberreste eines
frühkaiserzeitlichen Theaters, das abgebrochen wurde, als man den Zeustempel und
das heute noch sichtbare Theater im Norden der Stadt errichtete.
Auch die Bauphasen und die Architektur des neuen, in der Zeit Kaiser Hadrians
begonnenen Theaters wurden weiter untersucht. Die Katalogisierung und Aufnahme
der Bauteile und der Reste des Bühnenqebaudes machte gute Fortschritte. Die Umgebung der Anlage wurde qeodatlsch aufgenommen, als Grundlage für ein ComputermodelI, in das die Rekonstruktion des Bühnengebaudes eingepasst wurde. Das
CAD-Modelı des Theaters und seiner Umgebung wurde im Winter fertiggestellt und
dient nun als Grundlage für die baugeschichtliche Bearbeitung der An/age (Abb. 6)11.
Fundbearbeitung: Die Grabung wurde auch 1999 wieder von versehiedenen
wissenschaftlichen Untersuchungen des Fundmaterials begleitet. So wurden die Untersuchungen der Bauornamentik, der prahlstorischen, hellenistischen und römischen
Keramik 12 weiter fortgesetzt. 1999 begann die ostheologisch-paleoantropologische
Untersuchung der Skelette aus den 1997 bis 1999 freigelegten byzantinisehen Grabern. Alter, Geschlecht und Krankheiten der Individuen wurden festgestellt. Die Untersuchungen ergaben, daB der Gesundheitszustand der frühbyzantinischen Bevölkerung in Aizanoi vergleichsweise gut war (Abb. 7)13.
Restaurierungsarbeiten und Schutz des Kulturerbes: Restaurierungsarbeiten
wurden in gröBerem Umfang im Bereich der Grabung durchgeführt. Die gebrochenen
Deckplatten des Marmorgangs wurden geklebt und mit Edelstahldübeln stabilisiert. Sie
wurden anschlieBend wieder an ihren ursprünglichen Platz verlegt, so daB der
Besucher einen guten Eindruck von der Architektur und bautechnischen Oualitat des
Ganges ernalt (Abb. 8-9). Weitere Restaurierungsarbeiten erfolgten am Dorischen
Saulenhots und am Thermengymnasion, deren Mauern nach der seit Jahren bewahrten Methode durch Aufmauerung gesichert wurden. Neben der Erfoschung und Restaurierung der Monumente wurden auch 1999 wieder MaBnahmen zum Schutz der
Funde und zur Prasentation der Grabungsergebnisse unternommen. Der Umbau der
ehemaligen Volksschule von Cavdarhisar zu Museums- und Grabunqsdepots!" wurde
mit groBzügiger Unterstützung der Gesellschaft der Freunde des Deutschen Arehaclogischen Instituts - Theodor Wiegand Gesellschaft fortgesetzt. In einem der Gebaude
wurde eine Ausstellung mit Fotos und Texten zur Geschichte der Grabung eingerichtet, deren offizielle Eröffnung jedoch wegen des tragischen Erdbebens zurückgestellt
werden muBte und nun für den Sommer 2000 geplant ist.
Publikationen: Mehrere Autsatze über verschiedene wissenschaftliche Einzeluntersuchungen der Grabungsmitarbeiter sind im Druc~15. Die Ergebnisse der neuesten
Forschungen sind in einem zusammenfassenden Uberblick erschienen im Katalog
"Geçmiş Zamanların Peşinde - Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün Anadolu Kazıları",
Istanbul 1999 und in Bd. 1 des Werkes "Archaoloqische Entdeckungen - Die Forschungen des Deutschen Archaoloqischen Instituts im 20. Jahrhundert", Mainz 2000.
Der aktuelle Kurzbericht über die Ergebnisse der Aizanoigrabung ist auf der home
page des Deutschen Archaologischen Instituts unter http://www.dainst.de verfügbar.

10
11
12
13
14
15

K. Rheidt, XXi. Kazı Sonuç/an Top/antısı Bd. " (2000) 172 Abb. 5-6.
Die Arbeiten am Theater werden von C. Rohn durchçeführt. Berichte über die Aulnahme- und Arbeitsmethode und
über die wissenscha!tlichen Ergebnisse sind im Druck in den Akten des Kolloquiums Von HandaufmaB bis Hightech
der Univarsitat Cottbus und im Archiiologischen Anzeiger.
Ein vorlaufiqes Ergebnis der Arbeit über die innerkleinasiatischen Sigillata von G. Ateş wurde zum Druck im
Arctıeotoçisctıen Anzeiger eingereicht.
Diese Arbeiten werden von M. Schultz und H. Schmidt-Schultz durchqetührt,
s. K. Rheidt, XXi. Kazı Sonuç/an Top/antısı Bd. " (2000) 173.
s. oben Anm. 4. 6. 8. 9.11.12
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AizANOi 1999 YILI KAZı VE ONARıM ÇALIŞMALARI
K/aus RHE/DT*

1999 yılı Aizanoi çalışmaları 27 Temmuz -10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiril
miştir. Çalışmalara katılanlar şöyledir: K. Rheidt (Kazı Başkanı), C. Rohn, N. Atik, G.
Ateş, D. Ay, K. Jes, i. Lochner, M. Abele, G. Doğan, G. Yiğit, C. Upahl, C. Bohlmann,
M. Schultz, T. H. Schmidt-Schultz, A. Atila ve D. Johannes. Burada tüm ilgili Türk mave geçen yılki çalışmamıza Bakanlık temsilcisi olarak katılan, Ankara Anıtlar
ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden sayın Filiz Avan'a çalışmalarımızın her aşamasında
bizi desteklediği için yürekten teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliriz.
Kazı ve Araştırma/ar: Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün Aizanoi şehrinde gerçekleştirdiği kazı ve araştırmaların ağırlık noktasını, Hadrianus Devrinde, üzerine Zeus
tapınağı inşa edilmeden önce de tarihi binlerce yıl geriye giden, bereketli ovanın merkezinde heybetle duran höyüğümüzde, yerleşmenin erken, eski Anadolu evrelerinin
gün ışığına çıkarılması için yapılan çalışmalar oluşturmuştur (Resim: 1). Aizanoi halkı
Roma Devrinde, üzerine Zeus tapınağını inşa etmek için bu höyüğün tepesiyle birlikte
şehrin 2500 yıldan fazla bir süreyi kapsayan dönemini de uçurmuşlardır. Bu durum bize
bugün adeta, Roma şehri Aizanoi'un tarih öncesi devirlerine pencereden bakar gibi bir
kamlarına

bakış atmamızı olanaklı kılmıştır.

Resim 2'de görülen bu erken devirlere ait kerpiç ve çakıl tabakalar, şevli duvarlar ve taş mıcırlarından oluşan yapı kalıntıları Zeus tapınağının anıtsal mermer sütunları
karşısında son derece mütevazı kalmaktadır. Hal böyle iken, küçük bir ön mekan ve
büyük bir ana mekandan oluşan bu çift mekanı i yapı, iç batı Anadolu'nun prehistorik
mimarı gelişiminin araştırılması için, önemli bir çıkış noktasını oluşturmaktadır. Beş yapı
evresi tespit edilebilmiştir. Bu yapı geniş zaman aralıklarıyla defalarca değişiklik
görmüştür. En üstteki evreden, üzerinde bu yapının yükseldiği bir podyumu sınırlayan,
mıcır taşlardan örülrnüş şevli bir duvar kalmıştır. Bütün alan küçük boyutlardaki bir taş
döşeme ile çevrilidir. Döşeme içinde ele geçirilen bol miktardaki keramik buluntu,
yakınlarda bir yerlerde bulunan bir yerleşmenin moloz kalıntılarının bu döşemenin
yapımında kullanıldığını ispatlamaktadır.

Daha altta yer alan iki yapı evresinin planlarının çıkarılması ve birtakım detayların
yerleştirilmesi mümkün olmuştur: Ahşap ilaveli kerpiç duvarlar kareye yakın planlı ana
mekanı çevrelemekte ve daha küçük boyuttaki ön mekana doğru yönelmektedir. Dere
çakılından oluşturulmuş tabakalar, olasılıkla tabanın kuru kalmasını sağlamak amacını
güdüyorlardı. Yalnızca tabanda bir yerde ele geçirilen bir kiriş kalıntısı ana mekanda
ahşaptan bir iç düzenin varlığını göstermektedir. Ana mekan ve ön mekanı ayıran ara
duvar diğer kenar duvarlardan daha fazla ahşap ilaveyi içermekteydi. Burada ele geçirilen ahşap direk kalıntısı olasılıkla iki mekan arasındaki kapıya aitti. Tüm evrelerde ön
mekan ve ana mekan arasında belirgin bir yükseklik farkı gözlenmektedir. Ana mekana girmek için bir ya da iki basamak

çıkılrnası

gerekiyordu.

Dr.-Ing. Klaus RHEIDT, Deutsches Archaoloqisches Institut, Podbielskiallee 69-71, 14195 BeriiniALMANYA
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Bu yapı, ele geçirilen botanik artıkların Alman Arkeoloji Enstitü'nün Avrasya Şu
besi'nin karbon ondört laboratuvarında incelenmesi sonucunda 2900 ve 2600 yılları
arasına tarihlenebilmiştir. Karbon 14 eğrisi, Erken Bronz Devri II evresinde düz olmadığından Aizanoi'daki yapılaşmanın 300 seneyi kapsayan bu zaman diliminin başına
mı, yoksa sonuna mı ait olduğunu, tümdakik ölçümlere rağmen söylemek mümkün
değildir. Istanbul Universitesi uzmanları tarafından üzerinde çalışılan keramik buluntuları belki de bize bu zaman dilimini daraltma imkanı sunacaktır. Çok sayıda bulunmuş
bu ei yapımı keramiğe dönük çalışma belki de bu kültürün diğer bölgelerle ilişkilerini ortaya koymaya ve Aizanoi civarının Iç Anadolu mu, yoksa daha çok Ege Bölgesi kültürlerinin mi etkisinde olduğu sorusunu cevaplamaya yardım edecektir.
Bunların da altında yer alan diğer iki Erken Bronz Devri yapıları ise sadece küçük
kesitler halinde tespit edilebilmiştir. Burada da daha sonraki evlerle aynı yapı ilkelerini
görmek mümkündür: benzer planlar, duvarların ahşap kerpiç konstrüksiyonu ve dere
çakılından oluşturulmuş tabanlar. Sadece, etrafındaki daha geç yapıları yukarıya
kaldırmaya yarayan podyum burada eksiktir. Yapı evrelerinin izlenmesi göstermektedir
ki, zamanla hep daha da büyültülerek ve de podyumla yükseltilerek bu binaya gittikçe
daha anıtsal bir görüntü kazandırılmaya çalışılmıştır. Binanın işlevinin ne olduğunu
tespit etmek oldukça güçtür. Tipolojik olarak, yaklaşık aynı tarihlerden Demircihöyük ve
Beycesuıtan'dan tanıdığımız iki mekanh evlere aittir. Ama Aizanoi'da, Demircihöyük'ten
bildiğimiz, mekanın yerleşmeyle direkt bir bağlantısı olmadığı gibi, çakıl taşı tabanda yer
alan ateş çukuru kalıntılarında ya da ocaklarda kullanım keramiği de ele geçirilmemiştir.
Yalnızca yapı evreleri arasındaki dolgu tabakalarında bol miktarda keramik bulunmaktadır. Bu dolgu tabakaları aslında binanın yakın civarında yoğun bir yerleşmeye işaret
etmektedir. Bu da bizim tahminimizi, yani Aizanoi'daki bu iki rnekann yapının basit bir
konut yapısı olmadığını, günlük yaşamın dışında daha merkezi bir donanıma sahip bir
yapı olduğu düşüncemizi güçlendirmektedir.
. Kazıların bir diğer önemli noktasını da Aizanoi şehrinin Helenistik ve Erken Roma
Devri yerleşim evrelerini açığa çıkarma çalışmaları oluşturmuştur. 1998 yılında Zeus
tapınağı platosunun güney köşesindeki bir moloz tabakadan bulunmuş olan ve şu anda
Kütahya Müzesi'nde sergilenen üstün kalitedeki Helenistik bir başla, Aizanoi'da göreceli gelişkin bir Helenistik yaşam kültürünün varlığına işaret edilmişti. 1999 yılında ise
olasılıkla bu başın içinde durduğu konut yapısının bir kısmı gün ışığına çıkarılmıştır. Oor
sütunlu avlu ile tapınak platosunun dış duvarının kesiştiği yerde, tapınak avlusunun alt
seviyesinde, canlı bir kırmızı renge boyalı duvar sıvasına sahip bir Helenistik ev
kalıntısına rastlanmıştır (Resim: 1, 4). Yıkıntı içindeki sıva parçaları, kırmızı boyalı
sekinin üst kısımlarının bitkisel motiflerle, dallar ve yapraklarla devam ettiğini göstermektedir.
Yangınla tahrip olmuş bu odanın bir tarafında, yere düşmüş, üzerinde bronz bir
levha ve çok sayıda demir çivinin bulunduğu tahta kapı bulunmuştur. Odanın tabanında, iyi durumda kalmalarını, dolayısıyla tümlenip birleştirilme olanağını bu yangına
borçlu olduğumuz bol miktarda kapkacak ele geçirilmiştir. Bunların restorasyonları
2000 senesinde planlanmıştır. Bu buluntu, Orta Anadolu'da hemen hemen hiç bilinmeyen Helenistik Devir malzemesini araştırma konusunda umut vermektedir.
Helenistik ev kalıntısı Oor sütunlu avlunun arka duvarının dış tarafında yer almaktadır. Bu avlunun kuzey köşesinin kazılmasına Bizans kalesi duvarının iç tarafında
devam edilmiştir (Resim: 1). Burada ele geçirilen taban döşemelerinden ve tadilat
izlerinden, Erken Roma Devrinden Geç Antik Döneme kadar üç ayrı kullanım evresi
olduğu tespit edilmiştir. En aşağıdaki tabanın altında açılan bir sondaj, bize Oor sütunlu avlunun direkt temiz Bronz Devri tabakalarının üzerine inşa edildiğini göstermiştir.
Böylece prehistorik höyüğün ilk olarak Zeus tapınağının inşası nedeniyle değil, Erken
Roma Devrinde Oor sütunlu avlunun inşası nedeniyle zaten tahrip edilmiş olduğunu
söyleyebiliriz. 1998 yılında bulmuş olduğumuz, Bizans Kalesi duvarlarının dışında yer
alan mermer levhalardan oluşan geçidin kazısına da devam edilmiştir (Resim: 1, 5).
incelemeler sonucunda bu mermer levhaların bir tiyatronun tekrar çalışılmış oturma
basamakları oldukları görülmüştür. Büyük bir olasılıkla, Zeus tapınağı ile şehrin kuze151

yinde yer alan ve bugüne kadar korunagelen diğer tiyatronun inşası sırasında bu Erken
Roma Devri tiyatrosu yıkılmış olmalıydı.
Hadrianus Devrinde yapımına başlanan bu yeni tiyatronun yapı evrelerinin ve mimarısinin incelenmesine de devam edilmiştir. Sahne binasının mimarı elemanlarının
çizilmesi ve kataloğunun yapılması konusunda da önemli gelişmeler kaydedilmiştir.
Sahne binasının rekonstrüksiyonunun yerleştirileceği bir kompüter modeline temel
oluşturması amacıyla yapının bulunduğu alanın jeodezik ölçümleri yapıımıştır. Kışın
yapımı tamamlanan bu CAD-Model, tiyatro ile çevresini kapsamakta ve bugün yapının
araştırılmasına esas olarak hizmet etmektedir (Resim: 6).

Buluntular Üzerindeki incelemeler: Değişik bilim dallarının yardımıyla yapılan
buluntu incelemeleri 1999 yılında da kazı çalışmalarına eşlik etmiştir. Mimarı süslemenin yanı sıra, Prehistorik, Helenistik ve Roma Devri keramiklerinin incelenmesine de
devam edilmiştir. Zeus tapınağının güneyinde 1997 ile 1999 yılları arasında kazılan
Bizans mezarlarından çıkarılan iskeletlerin osteolojik ve paleoantropolojik çalışmaları
başlatrlrruştır. Bireylerin yaşları, cinsiyetieri ve hastalıkları tespit edilmiştir (Resim: 7).
Incelemeler, Erken Bizans Devrinde Aizanoi halkının sağlık durumunun göreceli iyi
olduğunu göstermiştir.

Restorasyon ve Kültür venıkierım Koruma Ça!Jşmalan: Kazı çalışmaları çerçevesinde, geniş çaptaki restorasyon çalışmalarına 1999 yılında da devam edildi. Mimarısi
ve yapı tekniği hakkında bir fikir vermesi amacıyla, mermer geçidin üstünü örten kırık
levhalar yapıştırıldıktan ve asil çelik dübellerle sağlamlaştırıldıktan sonra, tekrar kendi
yerlerine yerleştirildi (Resim: 8, 9). Diğer restorasyon çalışmaları ise Dor sütunlu avlunun duvarlarında ve hamam-gymnasium yapısında gerçekleştirildi. Tehlikeli durumdaki
tüm duvar uçları yıllarca denenmiş yöntemlerle örülerek sağlamlaştırıldı. Yapıların
araştırılması ve restorasyonlarının yanı sıra 1999 yılında buluntuların korunmasıye kazı
sonuçlarının sergilenmesi amacıyla da çalışmalar yürütüldü. Eski Çavdarhisar ılkokulu
binasının müze ve kazı deposuna dönüştürülmesi için başlatılmış olan tadilat işlemine
devam edildi. Bu binalardan birinde kazı tarihçesini, fotoğraflar ve yazılarla anlatan bir
sergi hazırlandı. Ancak bu serginin resmi açılışı üzücü deprem olayı nedeniyle 2000 yılı
kazı kampanyasına ertelenmiştir.
Yayınlar: Aizanoi 1997-1999 Kazı Raporu (K. Rheidt), Erken Bronz Devri Tabakaları (I. Lochner), Karbon Ondört Araştırmaları (J. Görsdorf), Erken Bronz Devri Keramiği (D. Ay), Roma Devri Tlyatrosundaki Araştırmaıar (C. Rohn), Aizanoi'de Bulunan
Bir Gurup Doğu Sigillata'sının Incelenmesi (G. Ateş) ve 1998 Yılında Bulunan Hellenistik Baş (K. Jes) çalışmalarını kapsayan rapor Archaoloqischer Anzeiger dergisinde
yayınlanmak üzere halen baskıdadır. Aizanoi kazılarının genel sonuçları Geçmiş
zamanlarm peşinde - Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün Anadolu kazıları adlı bir katalogta

(Istanbul 1999) ve Archaoloqische Entdeckungen - Die Forschungen des Deutschen
Archaoloqischen Instituts im 20. Jahrhundert (Mainz 2000) adlı kitabın birinci cildinde
yayınlanmıştır. Ayrıca, kazı raporunun Almanca özeti, Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün
internet home page'inde (http://www.dainst.de) de okuyucuların hizmetine sunulmuş
tur.
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Abb.1: Aizanoi 1999. Grabungen auf dem Tempelplateau. Phasenplan
Resim 1: Aizanoi 1999. Zeus tapınağı platosundakı kazılar. Yapı evrelerini gösteren
genel plan
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Abb.2:

Aizanoi 1999. Grabung vor der Südecke
des Zeustempels. Ballonfoto
Resim 2: Aizanoi 1999. Zeus tapınağının güneyindeki
kazı. Hava fotoğrafı
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Abb.3: Aizanoi 1999. Grundriss des frühbronzezeitlichen Gebi:iudes
Resim 3: Aizanoi 1999. Erken Bronz Devri yapısının planı
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Abb.4:

Aizanoi 1999. Hellenistische
Hausreste an der Südecke des
Tempelplateaus
Resim 4: Aizanoi 1999. Tapınak platosunun güney köşesinde yer alan
Helenıstik eve ait kalınnlar

Abb.5:

Aizanoi 1999. Gang hinter
dem Dorischen Saulenhof
Resim 5: Aizanoi 1999. Oor sütunlu
avlunun arkasındaki mermer geçit
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Abb. 6: Aizanoi 1999. CAD-Rekonstruktion der Theaterbühne
Resim 6: Aizanoi 1999. Tiyatro sahne binasının CAD-rekonstrüksiyon çizimi

Abb.7:

Aizanoi 1999. Untersuchung der byzantinischen Skelette
Resim 7: Aizanoi 1999. Bizans Devri iskeletlerinin incelenmesi

Abb.8:

Aizanoi 1999. Restaurierungsarbeiten am Gang
hinter dem Dorischen Söulenhof
Resim 8: Aizanoi 1999. Oor sütunlu avlunun arkasında
yer alan geçitteki restorasyon çalışmaları
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Abb.9:

Aizanoi 1999. Gang hinter dem Dorischen Söulenhof nach
AbschluB der Restaurierungsarbeiten
Resim 9: Aizanoi 1999. Oor sütunlu avlunun arkasındaki geçidin restorasyon çalışmalarından sonraki durum
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THE 1998-99 EXCAVATION AND RESTORATiAN SEASON
AT SAGALASSOS
Mare WAELKENS*

The tenth excavation season of the Katholieke Universiteit Leuven at
Sagalassos lasted from July the 5th until August the 3oth. However, the restoration
activities were carried out from June the 1st until August the 30 th. We gratefully
acknowledge the help of our two temsltcis, Mr. Mustafa Demirel (Antalya Museum) and
Mr. Şehmus Menekşe (Ankara, Antiquities Department). We also thank H.A.Ekinci,
director of the Burdur Museum, for his help and support. During the 1999 season work
continued in all sectors that were excavated in 1998.
1. The Upper Agora Area
1.1. The 8ouleuterion Excavations
1.1.1. The Bouleutedon (P.TALLOEN, M.WAELKENS, J.POBLOME, RDEGEEST)
The excavations of the Bouleuterion site needed stili to be completed to the east
of the council hall, on the slope between the latter and the Upper Agora. The 1999 season exposed 8 sectors of 25 square metres each. They contained the remains of a portico containing a row of (work)shops at the back, which bordered the western edge of
the Upper Agora (Fig. 1). In the excavated part, three rooms (A, B, C) could be identified, but only the central room (room A) was completely excavated. The portico itself
was divided by a partition wall into an inner (I.C.) and an outer (O.C.) part (Fig. 2).
- Room A: this rectangular room (6.50 m. by 2.82 m.) had its walls preserved to
a maximum height of 1.95 m. to 3.23 m. Theyare made of rubble stones and of some
spolia, interrupted by levelling courses of bricks. The retaining wall of the 8ouleuterion,
also constructed of mortared rubble alternating with levels of brick, served as back wall
of the room. Along the south wall there is a bench-like structure (H.: 0.85 m.; w.: O. 54
m.) built of rubble and covered by bricks. The east wall contained a doorway (W.: 1.70
m. ) flanked by two reused door jambs preserved to a height of ca 2.40 m. which connected the room to the inner part of the portico. The southern part of the eastern wall
stili carries remains of white plaster.
The oldest investigated occupation phase of the room was formed by a floor
(floor n. 2) composed of terra-cotta slabs (in the southeastern corner) and of beaten
earth (Iayer 6).This was most probably the floor level corresponding with the construction of the room. No exact date is available for its construction since this floor level
was not excavated. It seems very plausible that an older building phase to which the
reused door jambs once belonged, is present below this floor.
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At same time, a blackish brown beaten earth layer (Iayer 5) raised the floor level
of the room by same 0.20 m., thus creating a new occupation leve!. On top of this layer,
a smail structure, made of rubble stanes, a few spolia, bricks and tuffo blocks, was built
against the northern wall (depth: 1.77 m.; W: 2.32 m.; H.: 1.49 m.). The eastern part
of this structure is formed by a smail space covered by a bee-hive like corbeled vault
made of tuffo blocks and bricks (W: 0.86 m.; L.: 1.02 m.; H.: 1.51 m.). This space was
accessible from the south bya smail opening of 0.69 m. by 1.06 m. The area above
this closed-off space was covered by a vault made of tuffo blocks and brick (W: 2.42
m.; L.: 1.77 m.). The function of the structure is not clear. The absence of sooth or any
other traces of firing on the inside of the lower part refutes any identification as an
oven. A few Iate Roman/early Byzantine fine ware sherds (5th-6th centuries AD) were
found inside, together with alarger amount of 7th century AD coarse shards. As a
result, this last occupation phase should be dated to the 1st half of the 7th century AD.
Among the finds retrieved from the interior, there were metal weights which may be an
indication for the original (work)shop function of the room There alsa were remains of
fruit such as wallnut shells and pips. The closed-off space probably served as a kind
of closet.
Layer 5 alsa contained a coin dated to the reign of Heraclius (631-640 AD), providing a terminus post quem for the floor leve!. Its fine ceramics all belonged to the fifth
and sixth centuries AD, but the better preserved coarse pottery shards pointed to the
6th-7th century AD.
The fact that the doorway was sealed off by a wall of rubble and brick (preserved
to a height of 1.12 m.) and that no furniture or complete vessels were found in situ,
seem to suggest that this room was already abandoned before its roof and walls collapsed.
-Room B : this room, located to the south of Room A was not fully excavated.
Only part of the debris fill (Iayer 3) and two erosion layers (layers 2 and 1) were
removed in the northeastern corner . The exposed part of the east wall of the room is
preserved to a height of 1.58 m. The northern door jamb of its entrance is visible in the
profile. The only noticeable characteristic is the large amount of painted plaster that
was recovered from that room.
-1.1.2. The Portico: this part of the construction, preceding the row of (work)
shops, consists of two parts designated as the Inner (I.C.) and the Outer Corridor
(O.C.), separated from each other by a partition wall (Fig. 2) preserved to a height of
0.89 m. to 1.97 m. ; the latter consists of three wall fragments, separated by two doorways with a width of 1.19 m. (north) and 1.22 m. (south).
-lnrıer Corridor: the Inner Corridor is a quasi-rectangular room limited to the
west by the east wall of the row of shops (8.75 m.), to the east by the partition wall (8.50
m.), to the north by the south face of a monumental stairway (2.74 m.) which, however, leaves an opening (1.04 m.) for a passage leading northwards. It is also closed
to the south by a wall (2.95 m.) so that its only connection was with Room A. As in
Room A, all walls are made of mortared rubble, in combination with bricks and spolia.
The Inner Corridor is divided into a southern and northern part by a smail wall with a
length of 1.77 m. starting from the partition wall and leaving an opening of 1.10 m.
which connects the northern and southern part of the corridor.
The oldest traces of human occupation in the Inner Corridor were exposed in
two sondages in its southern and northern extremity. The sondages measured respectively 2 m. by 2.74 m. and 2.52 m. by 3.30 m. The oldest occupation traces consisted
of two smail shallow gutters cut into the bedrock, covered with tiles and stones and
leading towards a 0.47 m. deep depression in the northeastern corner of the northern
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sondage. Its 0.23 m. thick fill (Iayer 10) contained only few archaealogical finds.
Among them, a 1st-3rd century AD Sagalassos red slip ware sherd, a mould-made
lamp fragment, and a cooking pot dated to the 5th-7th centuries AD. On top of the
bedrock, there are traces of a dismantled wall parallel to, but just to the west of the
later partition wall, exposed in both sondages. This wall of mortared rubble was built in
a foundation trench cut into the bedrock. The northern sondage also revealed the
remains of a wall perpendicular to this elder partition wall. In the northern sondage,
there was a 0.07 m. thick layer (Iayer 8) covering the natural bedrock and the rock-out
gutters. It was found to the north of the elder transverse wall, and in two smail depressions just to the south of the latter; it was not present on top of the bedrock in the
southern sondage. This layer can be considered as the remains of an earlier occupation layer (floor n. 3), when a predecessor of the present portico apparently occupied
this space. The posts of the door leading to Room A may already have been reused a
first time then, since it is unlikely that they had been carved for this (rather Iate) construction phase. The ceramic content of layer 8 contained 17 Iate Roman/early
Byzantine fine ware sherds belonging to the 5th/6th centuries AD, as well as one bag
of heavily eroded coarse shards roughly attributed to the 4th-7th century AD. In this
layer, some 53 heavily worn bronze coins were found, all datable to the 4th-5th centuries AD, two of them belonging to the reign of Zeno (474-491 AD). The fill which was
found in the foundation trench of the older walls (Iayer 9), most probably deposited
there after the walls had already been dismantled and after the older floor level had
already gone out of use, contained another 52 coins datable to the 4th-5th centuries
AD, as well as a few Iate Roman/early Byzantine fine ware sherds (5th-6th centuries
AD) and a smail bag of coarse wares that were elearly mixed and could only be placed
between the 2nd and the 7th centuries AD. For the moment, the available evidence
seems to point to a construction date during the Iate 5th century AD for the predecessor of the present portico.
When the latter was built, the older floor level and the wall remains were covered
by a beaten earth soil (Iayer 7), 0.12 m. to 0.26 m. thick. Its surface, covered bya thin
burnt layer, formed another floor level (floor n. 2), the first that could be cannected with
the present portico. This layer 7 contained in the northern sondage some Iate Roman/
early Byzantine fine ware sherds, datable to the first half of the 6th century AD, as well
as two bags of coarse shards attribuable to the 6th-7th centuries AD. Some 20 4th-5th
century AD coins were also found in it. The southern sondage produced more ample
dating evidence. The most noticeable feature of this layer was the large amount of
coins: 223 smail bronze coins dating between the reigns of Constantinus i (317-337
AD) and Leo i (457-474 AD). The pottery from the southern sondage consisted of 87
Iate Roman/early Byzantine fine ware sherds (and 9 residual sherds), datable to the
first half of the 6th century AD, as well as two crates of coarse shards, all to be situated roughly between the 5th and the 7th century AD. Although the ample numismatic
evidence suggested a 5th century AD date for this layer, its ceramic material did not
confirm any contemporaneity with the onlyother 5th century AD level of Sagalassos
(floor level of Site H), but rather suggests a contemporaneity with a series of fills which
all have an upper date in the first half of the 6th century AD and seem to be related to
the elearing of debris after the 518 AD earthquake. These layers as well showed a
comparable discrepancy between the numismatic and ceramological dates. As a
result, the present-day portico may have been built shortly after the AD 518 earthquake, replacing a predecessor destroyed by this catastrophe. The smail 4th-5th century AD coinage may have remained in use throughout the 6th century. Floor 2 elearly
has to be identified as the original floorlevel of the presently standing structures, as is
confirmed by the fact that this layer covers the foundation of the walls and to a large
extent the bedrock on top of which they were built.
Yet, the present portico also had a second occupation phase. At some point, the
floor within the corridor was raised with a 0.10 m. thick layer (Iayer 6), which again was
used as a floor level (floor n. 1), as can be told from its hard compaction and smooth
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surface. Based upon the coins that were found in it, this layer could be dated to the 1st
half of the 7th century AD. Most of the 25 bronze coins belonged to the 3rd to 5th centuries AD, again proving the longevity of their use, but two of them were struck under
Justinian, while two others belonged to the reign of Heraclius (610-640 AD.). This
numismatic evidence allows to carreiate this floor level to the upper floor level in Room
A. Ceramics retrieved from the layer contained Iate Roman/early Byzantine sherds
(5th-6th century AD), whereas two bags of coarse shards belonged to the 6th and 7th
century AD. Although most of the 5th-6th century AD Sagalassos red slip wares may
have continued for a while into the 7th century AD, the absence of more typical 7th century AD material should be noted. Yet, the numismatic and coarse ware evidence
leaves no doubt to the fact, that the last occupation phase of the inner corridor, continued into the first half of the 7th century AD.

- The Outer Corridor: this outer part of the portico, located between the partition
wall and the western edge of the Upper Agora, has a width ranging between 1.80 m.
(north) and 1.67 m. (south). The length of the Outer Corridor could not be determined
as no south wall has been exposed yet. It was excavated over a length of 9.50 m.
The oldest traces of activity present in this part of the portico were found at the
bottom of a sondage (0.90 by 1.20 m) made in the southern part of the corridor. A ditch
with a width of 0.40 m. running in the middle of the sondage parallel to the partition
wall, was cut in the bedrock, in order to accomodate a water channel composed of
terra-cotta pipes. It was covered by alayer of 0.02 m. (Iayer 7) containing few archaeological material, among which one Iate Roman/early Byzantine and five 3rd century
AD fine ware sherds, next to a smail bag of undatable coarse ware fragments.
On top of this layer and on the bedrock, was a 0.11 m. thick occupation layer
(Iayer 6) composed of silty soil, the surface of which formed a floor (floor n. 2). This
must have been the original floor level which corresponded to the visible structures as
these were alsa placed on top of the bedrock. The pottery from floor level 2 consisted
of Iate Roman/early Byzantine (5th-6th century AD) fine ware fragments, as well as a
bag of 5th-7th century AD coarse shards. Although the amount of characteristic rnaterial from this layer is very smail, it is e1ear that it conresponds with the first use after the
construction of the building, shortly after AD 518, and that it is contemporary with floor
level 2 inside the Inner Corridor.
At same stage, the floor level was raised with 0.07 m. thick layer of beaten earth
(Iayer 5) up to the level of the slabs on the eastern edge of the portico. Its surface
formed anather floor level (floor n. 1). Its ceramic material contained a smail bag of
coarse wares of uncertain date, as well as a few Iate Roman/early Byzantine fine ware
sherds. The numismatic evidence consisted of four 4th-5th century AD bronze coins
and of a gold coin of Justinian. Despite the presence of material which e1early belonged
to the 7th century AD , it is likely that the raising of the floor level inside the outer corridor was contemporary with that inside the inner corridor (first half of the 7th century
AD).
1.1.3. A Monumental Staircase and Room C: this stairway ıeading from the
Upper Agora towards the Bouleuterion was already partially unearthed during previous
campaigns. This year, the upper courses of the southern half were exposed. As the
northern part of the staircase is stili covered, no complete dimensions of this construction can be given. Yet, same information about its substructure could be gathered. At
the top of the staircase, it is formed by a loose fill of soil mixed with rubble stones and
bricks (Iayer 5) same of them covered by mortar. This fill is present within a rectangular room (Room C) measuring 2.50 m. by 2.42 m. which most probably can be identified as a kind of foundation compartment The til i contained only few archaeological
finds, among which a few non identifiable fine and coarse ware fragments , but alsa a
coin dating to the reign of Arcadius (395-401 AD), which suggests a construction date
from the early 5th century AD onwards.
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The substruction of the preserved part of the staircase is made of a concrete filling of mortared rubble and brick (again designated as layer 5). Halfway the stairs this
substructure is interrupted by a corridor which cou/d be entered from a door inside the
north wall of the Inner Corridor. Originally, it was covered by a vault made of tuffo
blocks and bricks and probably lead to the "smail church", built into the northern part
of the West Portico of the Upper Agora.

1.1.4. Preliminary Conclusian
- Phase 1: although there undoubtedly must have been an older phase of the
portico present at the same location, the earliest registered remains, namely floor n. 3
and the associated wall fragments exposed in the Inner Corridor, can be dated to the
end of the 5th century AD. The exposed parts suggest a building which was abit smaIler than the presently preserved one. The fact that the walls retained the same general layout of the complex (same orientation) suggests that the predecessor had alteady
a function as a portico.
- Phase 2: this older portico may have been destroyed by the 518 AD earthquake, which caused considerable damage in the city. In fact, the dates provided by
the coins and the pottery seems to point to a complete reconstruction of the portico
between the end of the 5th century AD and the middle of the 6th century AD. This
reconstruction annihilated nearly all traces of the previous building phase. It is most
probably also to this building phase that the monumental staircase which leads towards
the atrium of the christian basilica constructed inside the former Bouleuterion, can be
attributed, since it was superimposed on a corridor leading northwards constructed
along with the other walls of the portico. The rebuilt structure had a floor level (Iayer 6
in Room A and in the Outer Corridor, layer 7 in the Inner Corridor) dated to the 6th century AD.
- Phase 3: Probably sometime during the 7th century AD - perhaps after a fire,
as is suggested by the thin burnt layer on top of layer 7 in the Inner Corridor, the floor
level was raised by another layer (Iayer 5 in Room A and in the Outer Corridor, layer 6
in the Inner Corridor) in order to create floor n. 1. This floor level stayed in use until the
middle of the 7th century AD, when the complex was at least partiallly abandoned,
before the roof and later on the walls of the stoa collapsed.
1.2.The Excavation of the Church in the Courtyard of the Bouleuterion
(J. VANDENBERGH, M. WAELKENS, i. VANDAMME)
The 1998 campaign had shown that at some time from the 5th century AD
onwards, the Bouleuterion had been transformed into an open atrium containing a baptistery in its northwest corner, while the open courtyard located to its north had been
turned into a church of the basilical type. The façade of the Bouleuterion henceforth
served as façade of the church, but only its south face was left unchanged. The north
face, forming the southern interior wall of the church had been completely rebuilt. The
three central doors of the Bouleuterion henceforth gave access to the church. The western door connected it to the baptistery, while the eastern door lead to a pastophorion.
Except for the apsis located along its eastern extremity, the church was completely excavated in 1999 (Figs. 3, 4). Its overall internal dimensions are 19.70 m. x
11.80 to 12.70 m., so that the building is slightly trapezoidal, reflecting the shape of the
Hellenistic courtyard. The church is divided by eight rectangular tuffa pillars into three
naves, whereby the middle aisle (W.: 7.50 m.) is the largest. The width of the northern
aisle is 2 m. to 2.20 m, that of the southern aisle ca. 2 m. throughout the building. The
pillars are preserved to various heights (from 0.18 m. to 1.02 m.), their lenght is 0.80
m., while the widths vary between 0.63 and 0.66 m. Located in the northwest corner
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of the north aisle, there is a stairway leading towards the Propy/on of the Doric Temple.
The floor of this aisle is covered with a mosaic. Along the north wall, 4 stone columns
were found, neatly arranged against the wall. Their position suggests that they had
been placed there for reuse and that reconstruction or dismanteling works were in
progress at the moment of its destruction. The north wall is preserved up to a height
3.99 m. to 6.26 m.
The wall ashlars in both corners appear to be in situ remains of the former
Bou/euterion Courtyard wall. On the outside, the exterior facing of the north wall alsa
contains many blocks of the original ashlar layers. However, most of the interior facing
seems to correspond with later repairs making use of spolia, rubble and bricks.
In the central aisle, the floor is alsa covered by a large mosaic, while the southern aisle is covered by slabs which are likely to belong to the former Bou/euterion
Courtyard.
In the southeast end of the southern aisle a smail room, apparently a pastophorion (3.00 m. by 2.50 m.), could be entered both from the church and from the easternmost entrance to the former Bou/euterion. Its walls are covered with wall plaster and
the f100r at present is made of compacted earth with angular rubble stones once more
suggesting that the church was in repair or abandoned when it collapsed. In the area
of the former door opening of the council house the floor is made of tiles.
A partial exeavation of the apsis showed a ca. 1 m. standing wall of opus caementicium with mortar on top running north-south at the opening of the apsis. To the
east of this wall, the apsis seems to have collapsed and was filled with earth and same
stanes. Alayer of burned soil (?) was encountered. There is an indication of a semicircular row of seats representing the synthronon for the ministers. In front of these
seats the floor was covered with opus secti/e.
In front of the apsis Iies a double stepped platform (H. ca. 1.15 m.) forming the
chancel, with column bases a the four angles of which only two were found in situ. The
negative imprint of two more are present. Since no traces of them were recovered, this
forms anather indication that the church was not in operation at the time of its collapse.
These four columns marked the edge of the uppermost opus secti/e platform (2.50 m.
x 2.50 m.) on which the altar was situated. The altar itself is represented only by three
stones with dowel holes, which must have supported the legs of an altar table of roughIy 0.90 m. x 1.80 m. To the north of the altar platform, three steps lead to the apsis. No
parallel for this could be established in the south where earthquake damage is more
pronounced. An opus sectile floor was found on the lowest "step" of the platform on
three sides bordered by cancelli plates. Although no such plates were recovered, their
traces on the border stones of the platform are visible. Their absence again shows that
the latter were no longer or not yet present when the building collapsed.
The lower part of the chancel can be divided into three parts (Fig. 4). The northem one (3.00 m. by 1.80 m.) is covered with three different opus sectile carpets same
of the stones of which are stili in situ. The central area (2.70 m. by 1.55 m.) located to
the west of the altar platform has two identical opus sectile "carpets" at either side of
an opus sectile Latin cross. Finally, the southern part (3.50 m. by 1.80 m.) is an exact
parallel to the northern section. Here, the floor pattern is only visible in the remaining
mortar bed.
A pulpit is located on the central axis of the church. It exists of two more or less
rectangular solid parts (1 m. x 1.7. m.) separated by an 1.70 m. open zone where four
smail plinths at either side may have supported smail columns, fragments of which
have been recovered. These columns carried a central pulpit made of marble plates
with a vegetal decoration, accessible from two sides by a stairway which formed the
"solid" parts of the arrangement (Fig. 3). Of the eastern stairway only the base is preserved, but of the western one more remains are visible.
Same painted wall plaster appeared in situ on the south wall of the church. Blue
and red coloured bands delineating central motifs can be distinguished, while large
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areas of blue and green can be seen. However, the fragmentary state of the central
motifs makes their dentitication difficult. Painted wall plaster was alsa located all
around the pastophorion. On the southern part of its west wall drapery with a smail
black cross can be distinguished; on the western half of the south wall anather part of
a dress can be seen. The other motifs are undistinguishable, but here to, theyare bordered by colored bands. Interesting was the fact that in the former door opening colored wall plaster had been covered bya layer of plain white plaster, suggesting redecoratian works which may not have been completed. It confirms the general impression
that these room was being redone when it collapsed.
Many isolated tuffa blocks with painted stucco and lots of fragments were recovered from the pillars which separate the naves. Here to, an identification of the decorative motifs could no longer be accomplished.
The mosaic in the central nave consists of a border composed of 6 to 7 bands
decorated with polychrome geometric, scroll or tendril motifs surraunding a central
labyrint on which the pulpit is located (Fig. 4). The dimensions of the mosaic are 14.70 m.
by 7.80 m. The colours of the tesserae are red, white to pink, bluish white and yellow.
The tesserae are set in a pink mortar. lhe mosale c1early belongs to the 5th century AD.
The mosaic in the northern aisle consists of a different geometric pattern: red or
yellow hexagons surraunding squares and connected by diamonds. The material and
colours of the tesserae are the same as those of the large mosaic. The dimensions of
this mosaic are 2.00 m. to 2.30 m. by approximately 13.00 m. Between the pillars of
the northern aisle patterns of scale motifs connect the central mosaic to the mosaic in
the north aisle. The tesserae that are used here are yet again the same as those mentioned above and suggest that the complete mosaic floor belongs to a single building
phase.
The floor of the southern aisle is composed of large sized limestone slabs and
probably a remainder of the Bou/euterion Courtyard's final floor.
Opus sectile was found in the chancel. Its motifs exist of black and white geometric shapes. The white stones are made of marble, whereas the black ones are
made of shale. Many loose fragments where collected and very little opus sectile
remained in situ. However, the negative imprint of the stones in the pink mortar was
used to reconstruct the different patterns. The mortar bed of the opus sectile floor contained a bronze coin of the emperor Anastasius dated to the years AD 491-498/511.
This means that the opus sectile floor was probably a bit younger than the mosaics of
the church. Either it had been placed later, replacing an older arrangement, or it represented already the repairs which the church was undergoing when it callapsed.
For the time being the following building phases are suggested:
- Around 400 AD: dismantling of the exterior face of the Bou/euterion façade.
The weaponry reliefs and the busts of Ares and Athena from the frieze are reused in
and around the newly constructed northwest gate of the Iate fortification wall.
- 5th century AD: a church is built inside the former courtyard of the council halL.
Its northern and central aisles are paved with a geometric mosaic pattern. The walls
are painted with geometric motifs, partly preserved on the west wall of the church,
excavated in 1998.
The former council hall (now without roof) is transformed into an apen atrium,
accessible from the west. A covered baptistery is arranged in the northwest corner of
the building.
- AD 518: an earthquake causes massive damage to the building, especially to
the wall plasters and to the apsis of the church.
- 6th/fjrst half of the 7th century AD: the church is temporarily given up for cult
services. The doors of the baptistery are blocked. Repairs are started, leading to the
arrangement of an opus sectile floor in the chancel. The floor of the southeast chapel
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is removed but not yet replaced. A second layer of wall plaster, this time with figural
motifs is arranged on the walls. Columns are brought in for reuse samewhere inside
the building and arranged against the north wall. The northeast corner of the central
mosaic floor is repaired. What followed has to result from a more careful analysis of all
remains. Either the church repairs were never completed and the building was gradually stripped of same of its interior arrangements (for instance altar, parts of the pulpit)
before it collapsed, most probably as the result of the massive earthquake which levelled the city around the middle of the 7th century AD, or these repairs were stili ungoing when this catastrophe occurred. The latter explanation is the most plausible, since
it would have been strange not to complete the building after finishing a wall painting
program.
1.3. The Water Supply and Water Evaeuation Systems of the Antonine Nymphaeum
(/.VANDAMME, M. WAELKENS, J.POBLOME, R.oEGEEST)
In view of the ongoing restoratian of the Antonine nymphaeum the terrace wall
behind this monument had to be dismantled and rebuilt, and the original water supply
system feeding the nymphaeum had to be exposed. During the 1999 season work was
concentrated in room iX, located in the southern half of the workshop building, immediately behind the central niche of the nymphaeum. Here, one found the water channel, which supplied the Antonine nymphaeum. It starts directly behind the central niche
of the fountain, just above the big console from where the water went down into the
basin. The channel runs to the north, but after 3 m. it turns to the east. It seems likeIy that it is connected to the evacuation system of the water surplus behind the Iate
Hellenistic fountain house, which seems to be corroborated by both the orientation and
the levels of both systems. The channel was only partially excavated over a total
length of 8.44 m. after which a collapse in the channel blocked any further excavation.
The dimensions of the water supply system are: a height of 0.598 m. to 0.75 m.; a
width of 0.458 m. to 0.51 m. The floor has an inelmation of 0.67 cm. per metre (5.7 cm.
over 8.44 m.). The sides of the channel are made of mortared bricks. The roof consisted of a vault in the 2.80 m. before the water exit, and of horizontally placed slabs
for the rest of the exposed channel section.
The water supply system is completely surrounded by layer 7S which corresponds with a fill surrounding the water channel after its construction. It contains same
intrusive 4th century AD material, but the vast majority of all fine ware sherds belonged
to the first half of the 2nd century AD, clearly indicating that the water supply system
belonged to the original layout of the nymphaeum.
In view of the restoratian of the Antonine nymphaeum, it was alsa necessary to
excavate and c1ean the channel on the Upper Agora which evacuated the overflow of
the fountain's water, so that it would be possible to use it again for the evacuation of the
water after the restoratian of the nymphaeum. Therefore the evacuation system was followed and excavated in six sectors of 5 by 5 m., starting from the overflow in front of the
central niche of the fountain. Above the evacuation system, every other or every third
sı ab of the Upper Agora pavement was temporarily removed over a totallength of 35.51
m. In fact, the latter are resting directıyon rubble walls which form the sides of the channel (W.: 0.30 m; H.: 0.40 m.). Both side walls were covered by a 3 cm. thick layer of
hydraulic mortar. The channel slopes down with an inclinatian of 2 cm. per meter and
contains a settling tank (0.42m. by 0.54 m.) showing that the water of the
nymphaeum's overflow was reused as drinking water in the lower city.
As far as could be judged, the evacuation system stili belongs to the original construction phase of the Antonine nymphaeum, but same of the slabs represent later
repairs.
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2. Sondages and Drilfings in the Potters' Quarter (J.POHLOME, PDEGRYSE)
For the third consecutive year a series of sondages was carried out in the
Patters' Quarter, with the aim of documenting the organization and infrastructure of the
local potter's craft. In conjunction with the exeavation. a drilling programme was alsa
carried out, mainly in the central depression of this area. The 1999 sondages led to the
discovery af a kiln (Fig. 5) and (a) contemporary clay pit(s) which must have been
active during the Augustan period, most probably just after the mass production of the
Sagalassos pottery manufacture was initiated.
After its abandonment, at same time during the middle Imperial period, this area
became a burial zone, with the arrangement of what possibly was a succession of
funeral complexes. The most impressive and last one belonged to a naiskos-like tomb
with surraunding enclosure wall, which probably was not built before the 3rd century
AD. This tomb seems to have collapsed at the latest during the early 5th centuryh AD.
On the other hand the drilling programme produced evidence for extensive clay
quarrying in the central depression of the Patters' Quarter, to be dated to the 1st or
early 2nd century AD. To the west of it, more evidence for c1ay pits and ceramic production was discovered.

3. The Domestic Area 1 excavation
(I. Uyterhoeven, THe/sen, T Vereenooghe,
R.Degeest)

M. Wae/kens,

J.Pob/ome,

This area excavated since 1995 is located to the east of a street which connected the central and the upper parts of the town. During three previous campaigns
two housing units could be identified, built on successive terraces and separated by a
smail alley (Fig. 6). On the basis of the ceramic finds, the last occupation of these houses had been dated to the first decennia of the 6th century AD, possibly before the
earthquake of 518 AD. After this event bath houses were apparently merged into a single domestic unit. The smail alley which originally separated both houses, was closed
off and became part of a courtyard. During the campaign of 1998, the southern part of
a private bathing complex with an apodyterium (room IX) and a ca/darium (room X)
could be cleared. Besides, a courtyard with a waterbassin (room XII) and the northwestern part of a second paved courtyard (room XIII) were found south of the bathroom. Anather room (room XI) of which the function was not yet clear, was only partly
excavated. Sondages in same previous excavated rooms (rooms II, III, IV and VII)
revealed information about the private water supply and confirmed the identification of
these rooms as a utilitarian or artisanal seetion of the house.
In 1999, the excavations were extended towards the north in order to uncover
the complete apodyterium (room IX) and ca/darium (room X). In this area, two and a
half sectors of 5 m. by 5 m. were excavated. In the eastern part of the Domestic Area
one and a half seeter of 5 m. by 5 m. were excavated. This extention intended to complete the study of room XI and of the presumed peristyle courtyard (courtyard XIII).
Rooms IX and X are constructed parallel to each other with a different orientatian (NW-SE) compared to that of the rooms further south, which have a more pronounced N-S orientation (Fig. 6). The distinction wall between room IX and X (H.: 2.602.85 m.) was made of mortared rubble and pumice blacks alternating with brick layers
and contained a big door (1.70 m. wide, at least 2.20 m. high) covered by a double
brick vault with a mortar layer.

Room /X: in 1999, the room identified as an undressing room (apodyterium), was
totally uncovered ( 7.05 m. x 3.50 m.). During the 1998 season a much damaged
mosaic floor had been discovered inside the southern part of this room. In its northern
half excavated in 1999, this polychrome (white, dark blue and red) geometric mosaic
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(diamonds, squares, circle segments, maeanders, egg-and-darts, bands) was rather
well preserved against the east and west walls (Fig. 7). Room iX was accessible
through doors from the south (room iii), from the north (room XIV) and one from the
east (room X). These walls were made of mortared rubble throughout. In the east wall,
a vaulted niche was constructed (W.: 0.77 m; D.: 0.58 m. ; H.: 1.20) at 1.40 m. above
the floor level. During the excavations the hypothesis that room IX had functioned as
an apodyterium was not contradicted. In view of the presence of the bench, the mosaic floor and the connection to the caldarium (room X), such an identification remains
likely.
The mosaic floor was covered bya burnt layer 6 (average thickness: ca. 0.02 m.)
or. The layer contained onlyone Iate Roman/early Byzantine fine ware sherd and no
comman wares.
Layer 5 above it, represents the destruction layer (average thickness: ca 1.35 m.)
containing pottery that was deposited only after the destruction of the buiIding. The
fine wares contained a majority of 1st to 3rd century AD material and a smail quantity
of (2nd half of the) 5th and 6th century AD sherds. The coarse wares alsa represented arather homogeneous context without visible erosion marks. Among them were
kiln spacers. All coarse wares were locally produced and dated to the 2nd-3rd century
AD. All of this seems could suggest that most of the ceramic deposit had been dumped
inside the room after the collapse of its roof.
- Room X : in 1998, only the apsidal pool of the bath with its original bipedales
floor and marble steps had been uncovered in the southern part of the room. During
the 1999 campaign, the northern half of room X was exposed (total dimensions: 8.40
m. x 3.70 m. ). A mosaic floor uncovered in 1999 (3.30 m. x 3.70 m.) immediately below
a burnt layer 6, was in a rather bad condition and only preserved in the northern and
eastern part of the room (Fig. 7). It represented a geometrical pattern consisting of
maeanders, circle segments and squares set in circles, in blue, purple and white
colours. Room X was accessible through four doors. Except for the already mentioned
door between rooms IX and X, a second, smaller door, originally covered by a brick
vault, is present in the east wall of the room. The latter was made of mortared rubble,
pumice stanes, travertine blocks and bricks. In the north wall, two doors were uncovered next to each other. This walI was built with mortared rubble, bricks and pumice
blocks (L.: 3.70 m; W.: 0.78 m; H.: 2.20-40 m.). While the eastern, brick vaulted door
is stili completely intact , the western one is only partially preserved. Against the eastern wall, a law bench was built by means of bricks. In a few spots, the marble revetment of this structure is stili visible. As in 1998, lots of pinkish hydraulic mortar fragments were stili found in situ on the walls of the caldarium. On the lower part of the
walls, several crustae were stili present, while metal hooks for the attachment of the
original marble veneering were alsa preserved. Furthermore the big amount of
coloured stucco fragments permits the reconstruction of richly painted walls.
Here as well, the mosaic floor was covered by a burnt layer 6. No identifiable
Sagalassos red slip ware was recovered from this layer, which on the other hand contained mostly locally produced fabric 4 body sherds (comman wares) datable to the
5th-7th centuries AD. In this layer, two coins were found: a bronze coin of 425-457 AD
and a gold coin of Phokas (602-620 AD). Above layer 6, there was anather a destruction layer 5 (average thickness: ca 1.30 m.). The big tile fragments in this layer testify
to the collapse of the roof. The layer contained lots of ceramical material unrelated to
the bath complex as such and was deposited here after the destruction of the building.
Most of it was Sagalassos red slip ware dated to the 2nd half of the 5th-6th century AD,
but there were alsa two 7th century AD sherds. The coarse wares could not be dated.
In layer 5, coins of Constantius II and of Honorius were found.
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- Room XIV: only the southern part of this room,situated to the north of room
iX, was uncovered during the 1999 campaign. It could be reached from room iX, and
perhaps from the adjacent room X as welL. A partially preserved niche originally covered by a brick vault and decorated with white wall plaster, was found in the southarn
wall of the room. It was arranged between the two already mentioned doors in the
northern wall of rooms IX and X.
- A Peristyle Courtyard (rooms XI and XIII): in 1998, south of the private bath
complex, two parts of a courtyard had been partially excavated (rooms XII and XIII).
Beside these, the excavation of a smail room (room XI) located to the east of the caldarium had also started. During the 1999 season, room XI turned out to be a kind of
exedra, perhaps an oecus (2.80 m. x 1.60 m.) on the north side of the peristylium
(courtyard XIII). Its walls were oriented parallel to the massiye walls of rooms iX and
X. The floor of room XI consisted of a burned soil (Iayer 6, containing not datable
Sagalassos red slip ware) in the area immediately east of the west wall. In the rest of
the room, there was a mortar floor on which originally terra-cotta slabs had been placed
(Iayer 7). In 1999, the total inner area of the room was excavated. As a result, the south
face of the rear (northern) wall and the western and southern faces of the east wall
became totally visible. The building materials and the presence of wall plaster fragments indicate several construction phases in both walls. Against the original east wall
made of big and smailer travertine blocks covered by a wall plaster, at alater stage a
very well preserved regular brick wall had been constructed (L.:1.60 m; W.: 2 m; H.:
3.95 m.) on top of a stone socle (H.: 0.95 m.). The north wall (L.:1.90 m; W.: 0.70m to
0.95m; H.: 3.05-4.05 m.) was made of travertine, pumice and bricks. In the center of
this wall, a curved niche made of bricks and tiles seems to have been filled in at alater
phase by means of smail, regular pumice blocks. Several wall sections covered with
hydraulic wall plaster were found in situ.
Room XI was originally covered by a brick arch of which the eastern and western springings are stili preserved. The presence of large brick vault fragments in layers
2 and 4 and of several column parts in room Xi, as well as in the southern courtyard
XIIi, suggest that the courtyard originally was surrounded by an arched portico consisting of brick vaulted arches supported by columns.
- Room XIII: in 1999, the eastern continuation of courtyard XLII could only be
partially uncovered (excavated part: 4.85 m. x 4.70 m.). The northern part (L.: 2.12 m;
w.: 4.70 m.) of the floor (Iayer 5) conslsted of a mortar layer which corresponds with
the floor level of room XI, while in the southern half (3.20 m. x 4.70 m.), large slabs
were found. In the center of the courtyard, a gutter system made of Iimestone (L.: 4.70
m; w.: 0.45 m.) separated both floor sections.
- Preliminary Conclusions: in 1998, the construction of this complex had been
dated at some point between the 6th century AD and the 7th century AD, most probably after the 518 AD earthquake. The 1999 season produced evidence of a destruction
by fire in the bath complex, around the middle of the 7th century AD. It may have coincided with the massive earthquake which levelled Sagalassos around that date.After
this catastrophe, the building gradually collapsed and one of its rooms (cetaerium;
seems even to have been filled with earlier potters' waste. At first sight, the very smail
amount of finds could indicate the total abandonment of the building before its destruction. But in view of the character of the rooms excavated thus far (two rooms of a bath
complex, a courtyard and adjoining exedra), such a hypothesis has to be confronted
with the archaeological material from the other parts of the complex. In any case do
both the private bath complex and the arched peristyle document the continuous
wealth of the local elite as Iate as the 7th century AD.
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4. The Lower Agora Area
4.1. The Excavations of the Roman Baths (Fig. 8)
4.1.a. The Upper Floor Level (T.PUTZEYS, R.PLEES, M. WAELKENS)
The purpose of the 1999 campaign was to continue the excavation of the socalled southarn caldarium (caldarium 2) of which the western part had already been
excavated in 1998. The completely excavated area corresponded more or less with 10
sectors of 5 m. x 5 m. There were 6 more sectors that were only partially excavated.
The 1998 campaign discovered already four huge ashlar piers of which two (along the
western extremity of the room) were pierced by rectangular doors, while the two others (in the cental part of the room) contained large, vaulted corridors. During the 1999
season another pair of ashlar piers has been found further east, defining more precisely the corners of the caldarium. The available measurements of the widths and the
heights are 1.91 m. x 3.36 m. for the north-eastern pier and 2.17 m. x 3.65 m. for the
south-eastern one.
.
Apparently, the caldarium had a completely symmetrical layout, with the northern, central vaulted corridor serving as an entrance (Fig. 9). The southern vaulted "corridor", now Cıosed off towards the south by ashlar blocks and a brick wall, could have
been used during the last phase of the building as aniche for a statue. During the 4th
century AD (according to the reused marble capitals and wall veneering), the room may
have served as a central hall providing access to the surrounding rooms. Possibly after
the AD 518 earthquake, it was transformed into a second caldarium, perhaps in order
to allow a separation of the sexes. The wall veneering was taken down and reused after
a heating system, composed of a wall made of void terra-cotta elements (tubulı), was
placed in front of the original ashlar and brick walls. Except for the northern vaulted corridor, allother doors were closed off by brick walls. Between the northern and southern
piers two smailer pools were arranged, whereas two larger ones occupied the west and
east sides of the room. These large plunge pools (alveus) were constructed on top of
two steps. The west one, excavated in 1998, measures 10.75 x 3.40 m. For the eastern one, we could only measure its length (10,06 m.) and its preserved exterior height,
which is 1.11 m. (steps and parapet). Its steps measure 0.19 m. (Iower one) and 0.26
m. (higher one). Between the ashlar piers on the north and south sides, respectively
two smailer pools (alvei) each were added. The northeastern one is extremely well preserved. The alveus (4.21 m. x 2.38 m. x 1.39 m.), placed on two steps (heights : 0.35
m. and 0.36 m.) and with a water exit in each step, is built of mortared bricks covered
with reused crustae. Five of those carry older inscriptions. Three of them have the
same type of rather monumental characters, Cıearly dating to the 2th century AD and
apparently belonging to the first construction-phase of the Roman Baths. Inside the
plunge pool the marble floor is preserved as welL. On the east side, in the center of a
smail, gable like decoration (preserved up to a height of 1.36 m.), the water supply is
stili visible. While excavating the pool, lots of crustae, metal clamps and some capitals
were recovered, showing that the surrounding walls must have been very richly decorated. Behind the pool and separated from it by a void, a brick wall, black with sooth,
shows the connection with the hypocaust-system. Parts of the tubuli were also found
on the westside of the pool. This wall must also have been covered with marble slabs.
In the north-eastern corner of the pool, some of them were stili in situ.
Seen the fact that all balustrades were found and that their original position
could be reconstructed, the central (walking) space between the pools could be measured as 18.30 m. long by 12.75 m. wide (a room of nearly 233,35 square meters!),
apparently spanned by a single vault in Roman concrete. As almost three hundred
boxes of crustae were found, together with some pieces of painted stucco, the Roman
Baths must have been richly decorated even during the last period of their use.
Some of the reused wall veneering inside the northeastern pool, carrying inscriptions of clearly 2nd century AD date, as well as some reused architectural elements,
seem to confirm a 2nd century AD date for the original construction of the upper floor
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of the bath complex. Vet, the reused capital s suggest already an important repair and
change during the 4th century AD. The present situation might reflect an alteration of
the function of the room and consequently of its decoration after the 518 AD earthquake. Graffiti attest the use of the baths at least until the 6th century AD.
4. 1.2. The Ground Leve/
(E.ERB, K.BARAN, I.AKYEL, M. WAELKENS, J.POBLOME, R.DEGEEST)

In 1997, the ground level of the baths made of vaulted rooms could be entered
and partially excavated for the first time (Fig. 10). In 1999, the activities involved in a
successive order: a collection of surface material in Room 2, the excavation of the
north and south sections of Room 2 (12 m. x 6.70 m.) ; the corridors between Room 2
and 3, the complete excavation of Room 3 (11.95 m. x 7.26 m.; H.: 3.73 m.) and of
Room 5 (10.70 m. x 4.46 m.; H.: ca. 3.14 m.). These rooms were made of well preserved brick vaults (of approximately 0.40 x 0.40 x 0.05 m.). Only the walls of the smail
sides were built of ashlar and of mortared rubble (Fig. 11). A complete description of
these rooms will be published elsewhere, but the results of the 1999 excavation in
these rooms have allawed us for the first time to document the complicated building
history of the bath complex.
4. 1.3. Preliminary conclusions concerning the bui/ding history of the Roman Baths
Arter the 1999 Season the Following Building Phases Could Be Established
- Phase 1: before the construction of Rooms 3 and 2, this spot was occupied

respectively by a slope and by a construction of uncertain date, dismantled for building
the baths proper.
- Phase 2: at first the north wall of Room 2, made of ashlar was constructed.
Since it could not be connected with any archaeological stratum, but seems to precede
the construction of the vault in Room 2, most probably, the original building plans may
have been altered shortly after the completion of this wall, when the fallawing building
phase was started.
- Phase 3: the vaulted Room 3 and its contemporary Room 2 were added to the
already built north wall of Room 2. Based on the material in the fill, this seems to have
happened shortly after the first century AD, most probably during the first half of the
2nd century AD. All of the corridors which open on to Room 3 seem contemporary as
well, as they do not evince signs of reorganizing the vault of the room. At that time,
access to Rooms 2 and 3 was provided by means of a smail room located to the south
of the former, which had a large vaulted opening to the exterior.
The construction of Rooms 2 and 3 was e1early intended as a support for the
construction of the large central hall on the upper floor level of the Roman Baths, which
later was transformed into the southern ca/darium(ca/darium 2). This central hall may
already have received a marble veneering against the wall, including some beautifully
inscribed slabs (Iater reused into the northeast pool of the room) shortly after its construction. At that moment, Room 2 seems not yet to have possessed any access from
the west. Either there was not yet any structure located to the west of it, or more likeIy, there was already a very thick nearly massive mortared rubble and brick support,
with three corridor !ike tunnels (with a dead end towards the east), which supported
something heavy (exterior wall?) on the upper level, later replaced by the western
plunge pool in caldarium 2. The central "tunnel" would later be opened towards the east
and form a connection between Rooms1 and 2. The fact that already during the first
half of the 2nd century AD such an enormous amount of brick was used inside the
ground level of the Roman Baths is at least striking. Previously it has been assumed
that the first building at Sagalassos made of solid brick walls had been the Neon
Library, built around AD 120-125. This structure clearly imitated the Celsus Library at
Ephesos, thought to have been the first such building in the province of Asia to which
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Sagalassos then belonged, and thought to have used this new material as a sign of the
"romanitas" of its builder. The massive use of brick at Sagalassos at such an early
stage as now illustrated by the baths may have been favoured by the presence of
excellent c1ay materials, used in the already industrially developed pottery manufacture
of that moment.
- Phase 4: after the floor fill was in place, charcoal and ash flowed into Room 3
from the eastern corridor, probably from the hypocaustum furnace above it. Through
the western corridors, this ash fill eventually even covered part of the floor level in
Room 2. In both rooms, these packages contained 2nd and 3rd century AD material
(both pottery and coins). The fact that these material was primarily deposited here
shows that even during the 2nd and 3rd centuries AD, Rooms 2 and 3 did not serve
any specific purpose beside supporting the central hall above them, and were rather
used to dump some materials inside.
- Phase 5: after this, soil entered Room 3 from the east. This package contains
2nd and 3rd century ceramics and coins again found in a primary deposition.
- Phase 6: in Room 2, a package seems to represent another dumping operation of discarded material, this time during the 3rd-4th century AD.
- Phase 7: during the 4th century AD, some major alterations took place on the
upper level of the Roman Baths. During this phase, both the northern ca/darium which
may already have possessed this function (be it with a praefurnium in a different location), as well as the central hall to the southeast of it (Iater transformed into ca/darium
2) received a new marble veneer against their walls, which would be maintained until
the 6th century AD. During the same century (4th century AD) a new layer of discarded material was dumped inside Room 2, thrown inside from the southem access of the
room. Whether this was related to the building activities on the upper level of the complex remains unclear. The function and outlook of Rooms 5 and 4 near the northwest
corner of the ground level of the baths at that moment is uncertain. The former must
already have formed an access to the upper level from the Lower Agora, at the latest
from that period onwards. Possibly the partly rebuilt western façade of the baths dates
from that period.
- Phase 8: the AD 518 earthquake does not seem to have had any effect on the
very solid ground floor of the Roman Baths. On the upper level however, it may have
caused more damage. Anyhow, the street in front of the Roman Baths seems to have
received a raised walking level, as its pavement was now covered with earthquake
debris. As a result, on the ground level of the baths, the door step of Room 5 was
raised by means of tufa blocks, and a new drainage system, was placed inside this
entrance halı. Because of the raising of street and door level, the new floor was
arranged as a slope. Room 4 gave access, by means of a stairway in its east wall, to
the upper level of the baths. Another door lead to Room 4, where a large new vaulted
window was created in the south wall, This room henceforth (if not before) served as
a public lavatory.
On the outside, in the southwest corner of bath complex, a new room, Room 1,
was built in order to support a new praefurnium above it, henceforth serving the northern ca/darium. The central hall to the southeast of it was Cıosed off, except for the vaulted corridor in the middle of its north wall and transformed into a second ca/darium. The
4th century AD wall veneer was taken down, but reused against a now heated wall,
built in front of the original walls. A second praefurnium was arranged inside a corner
room of the building. Six plunge pools were created between the six ashlar piers supported the vaulted ceiling.
On the ground level, Room 1 was built in front of and against the three tunnel
like structures in the massive brick and mortared rubble mass to the west of Room 2.
The centralone of these tunnels was opened towards the east and thus provided a
newaccess to Room 2, thus altering part of its vault. Vet, neither Room 2, nor Room 3
seem to have served any new purpose, beside dumping material (especially tiles).
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Surface finds however, c1early show that both rooms were visited as Iate as the 7th
century AD.
- Phase 9: during the 6th or early 7th century AD smail brick pools were added
in the northeast and southwest corners of the southern caldarium.
- Phase 10: probably during the first half of the 7th century AD, the toilet seats
were removed from Room 4 and the interior of this room, and possible of the stili unexcavated Room 7 as well, was henceforth filled with human waste from the city, which
could be used as manure on the fields. This phase should stili belong to the occupation period of the city, otherwise the collecting of such masses of human waste would
not have been possible.
- Phase 11: the mid 7th century AD earthquake destroyed the upper level of the
bath complex, but did not cause substantial damage to the ground leve!.
- Phase 12: perhaps after the abandonment of the site, anyhow after the manure
phase in Room 4, the brick vaults from this room and from Room 5 to the north of it
were almost completely removed and cleaned from mortar.

4.2. The West Portico of the Lower Agora
(B. VANDAELE, S. YILDIRIM, M.WAELKENS, J.POBLOME, R.DEGEEST)
The aim of the 1999 campaign was to continue the excavation of the western
portico of the Lower Agara. In 1998, this area had been uncovered over a length of
about 35 m. covering about 2/3 of the entire portico. In 1999, the exposed area could
be extended to 45 m. (Fig. 12).
In Iate antiquity, after a reconstruction, the portico was divided into at least eight
units of which four were excavated in 1999. After their collapse in the mid seventh century AD, the debris of the building became a burial area which in 1999 produced seven
tombs containing a total of eight skeletons. One of these tombs located between the
temenos wall of the former Apollo Klarios Temple and the back wall of the portico
seems alteady to precede the seismic catastrophe which levelled the city.
After the 1999 campaign, the following preliminary building history could be
qiven:
- Phase 1: the construction of the West Portico, most probably in Flavian (Trajanic) times. This can only be deduced from the plain style of the portico's reused
building elements (Ionic capital s and entablature).
- Phase 2: a first repair of the whole portico seems to have occurred alteady during the 3rd century AD. It included both the raising of the original floor and a (partly)
new til i behind the backwall.
- Phase 3: a thorough reconstruction of the portico,most probably after the AD
518 earthquake, during which the floor was raised once more and especially in the
southern section many backwall blocks reused in the wrong position.
- Phase 4: during the 6th - 7th centuries AD the portico was divided into several
"shops" by means of tufa and mortared rubble walls cannecting same of the columns
to the back wall. Because of the high quality of the interior wall plaster decoration, this
phase may have followed already shortly phase 3 or eve n represent a single building
event. Same of the shops c1early seem to have prepared food, others said liquids.
- Phase 5: alteady during the first half of the 7th century AD a necropolis is
arranged on the slope between the West Portico and the temenos of the Apollo Klarios
sanctuary, by now transformed into a church.
- Phase 6: the West Portico and the church collapse during a mid 7th century AD
massiye earthquake. Shortly afterwards inside this debris the burying of corpses, most
probably the victims of an epidemic (smallpox?), continues.
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5. Anastylosis Projects.
5.1. The Antonine Nymphaeum (S.ERCAN, L. VANDEPUT, M. WAELKENS)
The restoratian of the Antonine nymhaeum started in 1998. The main restoratian
activities of the 1998 campaign were the restoratian of the columns and the column
bases. In 1999 the restoratian activities continued for three months. Beside the restoratian of the building blocks, the building research which aims to find the actual place of
the blocks on the building was continued as welL. The restoratian activities of 1999
campaign can be summarised as follows:
- a theoretical reconstruction of the building by L. Vandeput
- a graphic record of all building elements supervised by L.Vandeput. Most of
them are drawn on the same scale of 1/5, others on a scale of 1/20.
- further work on the documenting of the building itself. The master plan of the
monument and an elevation of the building were completely redone on a scale of 1/20.
- a theoretical reconstruction by L.Vandeput: this study focused on two main
areas, being the terrace wall behind the nymphaeum and the architectural elements of
the nymphaeum itself. The theoretical study of the architectural elements of the monument was done in Cıose collaboration with ir. arch. Gr.Vandenbraembussche.
- research on the terrace wall was continued by arch. V.Steyaert, who was able
to restore several rows of the terrace wall.
- a structural consolidation by joining the broken fragments and repairing the
cracks by ir. S.Ercan. The broken fragments of the blocks were joined by using an
epoxy adhesive (prepared by mixing epoxy resin and stone dust) and fiberglass reinforcing rods. The structural repair of the cracks were executed by drilling holes through
the cracks and placing fiberglass reinforcing rods which are embedded in epoxy grout.
- a restoratian of the podium, of the central niche and of the terrace wall by ir.
S.Ercan
- a parti al anastylasis of the completed blocks by ir.S.Ercan: the back wall was
partly rebuilt as far as missing pieces permitted and the relation of the blocks was
checked. After the trials, the positions of the blocks were corrected where necessary
(Fig. 13) .
5.2. The Augustan Northwest Heroon
(E. TORUN, L. VANDEPUT, M. WAELKENS)
Research for the anastylasis project of the Northwest Heroon was initiated in
1998. The first stage of the project was studying the monument and the remaining
building blocks in order to achieve a precise restitutian of the last stage of the building.
Therefore, in 1998 the work was restricted to the drawing and identification of the buiIding blocks and completing the measured drawings of the podium of the monument. At
the end of that year, a restitution of the north, east and west facades could be achieved
by ETorun and L.Vandeput (Fig. 14). In 1999, the restoration activities continued for
two months and a half, starting from mid-June. The work on the Northwest Heroon was
planned to be a combination of theoretical and practical work. The documentation of
the building blocks was done by a team of students of architecture and the research
on the restitutian was done with the help of architect Damien Henryand architect Elif
Sönmez. Most of the remaining questions of the restitutian was solved by studying the
building blocks, while some preparatory restoratian works were conducted on the podium of the Heroon and same broken blocks were repaired.
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Fig. 1: View of the portico bordering the western edge of the
Upper Agora

Fig.2: Plan of the portico and workshop area bordering the western eClge of the
Upper Agora (D.
Frederic1<x and
G. Çiçek)
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Fig. 3: View of the church built into the Bouleuterlon courtyard, seen from the west

Fig. 4: Plan of the church
and its mosaic
floor (J. Snaet)
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Fig. 5: View of the Augustan potters'kiln in the Potters'
Quarter of Sagalassos
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Fig. 6: Plan of the excavated
part of the Domestic
Area 1 at Sa9.alassos
(H.B. Casarinı)

Fig. 7: View of the caldarium
lIeft) and of the apodytertum
(right)
ın
Domestic Area 1

Fig. 8: View of the Roman
Baths from the west.
Caldarium 2 is located
in the upper right seetion of tfıe picture

View of the caldarium 2
seen from the west
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Fig. 10: Plan of the ground level of the Roman Baths (D.
Depraetere)

Fig. 11: Room 3 on the ground level of the Roman Baths
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Fig. 12: The western portico of the Lower
Agora

Fig. 14:

Anast~losis

Fig. 13: Partial anastylosis of the Antonine
nymphaeum on the Uypper Agora

drawing of the west
si de of the Augustan NW Heeran
(E. Torun)

180

PRIENE BERICHT ÜBER DIE KAMPAGNE 1999
Wolf KOENlGS*
Wu/f RAECK

Die Arbeiten in der Kampagne 1999 dauerten vom 28. 7. bis zum 30. 9. und wurden die meiste Zeit in Vertretung von W. Koenigs durch W. Raeck geleitet.
Organisatorische Aufgaben übernahm C. Schneider. Im ersten Jahr der Laufzeit des
DFG-Projektes "Stadtentwicklung, Wohnverha/tnisse und Lebensbedingungen im
antiken Priene" nahmen - teilweise alternierend - insgesamt 25 Mitarbeiter aus
Deutschland und der Türkei sowie ca. 20 einheimische Arbeltskratte teil. Als Vertreter
der türkischen Antikenverwaltung nahm Y. Ünlü vom Museum in Mersin (İçel) an der
Kampagne teil und unterstützte die Arbeiten auf vieltaltiqe Weise.
Um dem im Vergleich zu den vergangenen Jahren stark gestiegenen Personalumfang und den Anforderungen der Grabungsarbeit gerecht werden zu können, wurden die im Vorjahr begonnenen Renovierungs- und Umbauarbeiten am und im
Grabungshaus fortgeführt und weitgehend abgeschlossen (Anleitung und
Durchführung: J. Misiakiewicz).

KONSERVIERUNG UND RESTAURIERUNG
Die Sicherungs- und Restaurierungsarbeiten konzentrierten sich, wie bereits im
vergangenen Jahr, auf das Bouleuterion, das besonders qetahrdet ist. Das
Steinmaterial ist durch die Brandzerstörung in der Antike stark angegriffen und zertallt
seit der Freilegung im spaten 19. Jh. zunehmend. Zunachst wurde die in der vergangenen Kampagne begonnene Reparatur des Altars beendet. Dabei muBten
Zementreste früherer RestaurierungsmaBnahmen beseitigt und zahlreiche Fragmente
durch Stahldübel vernadelt und mit Epoxidharz verklebt werden. Tiefer ausgerissene
Bruchfugen wurden nach dem Vorbild der jüngsten Konservierungsarbeiten am Tempel
in Didyma mit einem hydraulischen Kalkmörtelgemisch und weiBem Keramikmehl
geschlossen. Um den usprünglichen Eindruck der Südfassade anschaulich zu
machen, wurde hi er eine Teilanastylose durchgeführt, wobei besonders die
Parastaden der Eingangstüren, die in zahlreiche Fragmente zerfallen waren, nach der
gleichen Methode wie der Altar zusammengefügt werden muBten (Abb.1). Die Leitung
und Durchführung dieser Arbeiten lagen bei A. von Kienlin und i. Çelimli.
Am Demeterheiligtum wurden erste SicherungsmaBnahmen an der nördlichen
Terrassenmauer, die seit Iangem in ihrem Mittelteil eingebrochen ist, durchgeführt.
Im Wohnhaus 33 wurde ebenfalls akut qefahrdetes Mauerwerk in der Nordwand
des Oikos gesichert.

Prof. Or.-Ing. Wolf KOENIGS, Lehrstuhl für Baugeschichte und Bauforschung der Technischen Urıiversitat München,
0-80290 München/ALMANYA
Prof. Dr. Wulf RAECK, Archaoloçtsches Institut der J. W. Goethe-Univsrsltat. 0-60054 FrankfurtiALMANYA
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VERMESSUNGSARBEITEN
Um eine zuverlassiqe Grundlaqe für spatere topographische und archaoloqische Untersuchungen zu gewinnen, wurde ein neues MeBnetz tür das antike
Stadtgebiet installiert und in diesem Zusammenhang zahlreiche bislang nicht kartierte
antike Baureste erfaBt (A. Hennemeyer in Zusammenarbeit mit S. Zach und S.
Zinzberger von der FH München). Eine Uberprüfung der durch G. Kummer
gewonnenen MeBwerte der Grabungen von Wiegand und Schrader ergab eine hohe
Zuvertassiqkeit für die Hoch- und Rechtswerte, bei den Nivellements aber Fehler von
bis zu 50 cm.
WOHNHAuSER
Nachdem in der Kampagne 1998 erstmalig eine steingerechte GrundriBaufnahme des in der Forschung oft unterschiedlich rekonstruierten "Musterhauses"
33 angefertigt worden war, konnten nunmehr gezielt Sondagen unter das von der
alten Grabung erreichte Niveau zur Klarung der Grundstücksaufteilung in der
Gründungsphase und zur weiteren Baugeschichte des Hauskomplexes angesetzt werden (Abb. 2). Auch wenn die Grabungsarbeiten selbst und die Auswertung der Funde
lassen sich
doch bereits folgende
noch nicht abgeschlossen sind,
Zwischenergebnisse festhalten (F. Rumscheid, A. Hennemeyer):
In der ersten Bauphase (wohl unmittelbar nach der Stadtgründung im 4. Jh. v.
Chr.) entsprach die Grundstückseinteilung im südwestlichen Viertel der Insula dem von
W. Hoepfner und E.-L. Schwandner postulierten Schema, wonach eine Insula in insgesamt acht Grundstücke aufgeteilt warı. Im südöstlichen Viertel der Insula hat es eine
solche Einteilung jedoch sehr wahrscheinlich nie gegeben. Ob in diesem Bereich die
Bebauung von Beginn an das sonst gültige Schema sprengte oder ob die Grundstücke
zunachst unbebaut blieben, ist noch zu klareri. Aus den Ergebnissen der Sondagen
laBt sich folgern, daB die Baugeschichte des Hauses 33 komplizierter war als bisher
meist angenommen. So muB vor der Phase des Peristylhauses, die nach gangiger
Auffassung die des Prostashauses ablöst, ein weiteres Stadium angenommen werden,
in dem das alte Prostashaus zumindest nicht mehr vollstandiq im früheren Zustand
existiert haben kann, weil sich unter dem Peristylpflaster eine Stufe fand, in der ein
Geisonblock der Prostas verbaut war. Das genaue Aussehen des Baus in dieser Phase
sowie die Feindatierung der UmbaumaBnahmen sind noch zu ermitteln.
AGORA UND NORDHALLE (Abb. 3. 4. 5)
Wie schon in der letzten Kampagne, lag der Schwerpunkt der archaoloqischen
und baugeschichtlichen Untersuchungen im Bereich der Agora, besonders der
Nordhalle ("Oropherneshalle", "Heilige Halle") aus dem 2. Jh. v. Chr. (C. Schneider
bzw. A. von Kienlin). Der Vorqanqerbau der "Oropherneshalle", die aus Inschriften
bekannte "Doppelte Halle" (diple stoa;), laBt sich nunmehr in Lage und Abmessungen
recht genau erfassen. Das ca. 76 m lange Gebaude erstreckte sich in west-östlicher
Richtung zwischen den beiden Treppengassen östlich des Athenaheiligtums bzw.
westiich des Bouleuterions (Abb. 6. 7). Es war also im Westen und Osten an den
Insulagrenzen orientiert, nicht aber im Norden und Süden. Eine vom Insulasystem her
qrundsatzlich zu fordernde "Mittelgasse" in nordsüdlicher Richtung bei Kammer H und
Mittelsaulenplinthe 8 der "Oropherneshalle" (Abb. 3. 4) konnte nicht nachgewiesen
werden und hat spatestens seit der Erbauung der alteren Nordhalle nicht mehr
existiert. Ihre Rückwand entsprach der der "Oropherneshalle", die Lage des Stylobates
auf der Agoraseite ist in den Grabungsschnitten an einem durchlaufenden
Fundamentstreifen unter dem Nordschiff der spateren Halle zu erkennen (Abb. 8).
Uber das Aussehen im Inneren laBt sich noch nichts sagen, doch hat A. von Kienlin
zahlreiche Spolien der aufgehenden Architektur in den Fundamenten der
W. Hoepfner-E.l. Schwandner, Haus und Stadt im klassischen Griechenland 2 (1994) 196tt. 208 If.
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"Oropherneshalle", den östlichen Stufen der dieser vorgelagerten "Wandelbahn" sowie
in der Südhalle der Agora festgestellt. Vor der Südfront der alteren Nordhalle müssen
einige gröBere Denkrnaler gestanden haben, deren Fundamente nachgewiesen werden konnten (Abb. 4, 5, 8).
Vor der Errichtung der alteren Nordhalle scheint die Aqoratlache, soweit sich bis
jetzt feststellen laBt, an ihrem Nordrand - abgesehen von Denkmalern - weitgehend
unbebaut gewesen zu sein, doch besteht hier noch erheblicher Klarurıqsbedart.
Die bereits in der Kampagne 1998 zu groBen Teilen freigelegten spatantiken
Einbauten im Nordschiff der "Oropherneshalle", allem Anschein nach Ladenlokale und
dergI., lassen sich nach vorlaufiqer Auswertung von Keramik- und Münzfunden (U.
Mandel, U. Werz) wohl in das 6. Jh. n. Chr. datieren.
Unmittelbar südlich der Südwestecke des Bouleuterions wurden
Fundamentreste eines alteren Gebaudes freigelegt, das akkurat in das Insulasystem
eingepaBt war. Ob es sich dabei um ein altares Bouleuterion handelte ader um ein
Wohnhaus, das bei dessen Bau abgerissen wurde, bleibt zu untersuchen.
In einer der Kammern des Agora-Westhalle wurde eine Sondage bis auf den
Felsen geführt (Ag 9 auf Abb. 3). Dabei zeigte sich, daB dieser Bereich zu keinem
Zeitpunkt bebaut war. Da er bereits zur westlich an die Agora grenzenden Insula
gehört, ist dies ein starkes Indiz dafür, daB für die Aqora von vornherein eine Hache
ausgespart war, die nicht im Rastersystem aufging. Ahnliche Abweichungen gibt es
auch auf der Südsette".
Insgesamt ergibt sich also der Eindruck, ·daB das dem Stadtplan prinzipiell
zugrunde liegende und seit den Grabungen von Wiegand und Schrader bekannte
Rastersystem bereits von vornherein nicht mit solcher AusschlieBlichkeit Anwendung
fand, wie die neuere Forschung gelegentlich postuliert hat3 .
Die Grabungsschnitte an der Agora haben umfangreiches Fundmaterial, vor
allem Keramik, erbracht. Besonders die den einzelnen Bauphasen sicher zuzuordnenden Auffüllschichten sind von erheblicher Bedeutung für die Erforschung nicht nur der
lokalen Keramikproduktion, weil der Bau der "Oropherneshalle" einen unverückbaren
terminus ante quem um 130 v. Chr. oder kurz danaach besitzt-. Die Auswertung dieser
unter chronologischem Gesichtspunkt so wichtigen Agorabefunde ist eine vorrangige
Aufgabe für die Fundbearbeitung (Leitung U. Mandel und B. Gossel-Raeck).
DEMETERHEILlGTUM
Das Demeterheiligtum ist für die urbanistische Entwicklung Prienes von besonderem Interesse, weil es in Ost-West-Richtung gegenüber dem sonst gültigen
StraBenraster verschoben ist. Kürzlich wurde die Vermutung qeauôert, daB einige bislang nicht erklarte Mauerzüge unter der Cella in die Zeit vor der Stadtgründung zu
datieren seiens. Durch Sondagen konnte jedoch festgestellt werden, daB es sich dabei
um Reste eines hellenistischen oder gar erst kaiserzeitlichen Pflasters handelt. Es
zeigte sich aber auch, daB das Heiligtum in hellenistischer Zeit erhebliche
Veranderunqen erfahren haben muB (Abb. 9). Diese sollen Gegenstand weiterer
baugeschichtlicher und archiiologischer Untersuchungen in der nachsten Kampagne
sein. Bereits jetzt konnte das Spektrum der bislang bekannten Votive durch Funde aus
einer Planierschicht, die sich über das gesamte Heiligtum zu erstrecken scheint, erheblich erweitert werden (Abb. 10).

2
3
4
5

Vergı'

A. von Kienlin. Boreas 21/221998/99, 255 f.
Hoepfner-Sehwandner a. o. 198;
H. Sehaaf, Untersuehungen zu GebEwdestiftungen in hellenistiseher Zeit (1992) 121 If.; F. Rumseheid, Untersuehungen
zur kleinasiatisehen Bauomamentik des Hellenismus (1994) 46.
S. 8ehipporeil, IstMitt 48, 1998, 193 If.
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ATHENAHEILlGTUM
Bei der Bestandsaufnahme der zum Athenaheiligtum gehörigen Bauteile kannten zahlreiche Stücke neu erfaBt werden. Dabei gelang A. Hennemeyer die Ermittlung
der sauıenhöhe des Propylans. Sie liegt bei 5.31 m. einschlieBlich Basis und Kapitell.
Das Verhaltnis von unterem Durchmesser zu Saulenhöhe betraqt 1: 8,5.
Die Arbeiten in der Kampagne 1999 wurden in vielfacher Hinsicht unterstützt
durch das Museum Milet unter seinem Direktar Semih Tulay und die Gemeinde
Güllübahçe unter ihrem Bürgermeister Yusuf Toptay. Ihnen gilt stellvertretend für viele
andere unser herzlicher Dank, var allem aber der Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü
in Ankara für die Genehmigung und Unterstützung des Prajektes.
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PRiENE 1999 YILI KAMPANYASı
Wolf KOENIGS*
WulfRAECK

1999 yılı çalışmaları, 28.7.1999-30.9.1999 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Çalış
maların büyük bölümü, W. Koenigs'i temsilen W. Raeck taratından yürütülmüştür. Alman Araştırma Birliği'nin "Antik Priene'de Şehir Gelişimi, Ikamet Durumları ve Yaşam
Koşulları" isimli projesinin ilk yılında, çalışmalara Almanya ve Türkiye'den toplam 25.. kişi ve yaklaşık 20 işçi katılmıştır. T.C. Kültür Bakanlığı'nı Mersin Müzesi'nden (ıçel) Y. Unlü temsil etmiş ve çalışmalarımızı çok yönlü desteklemiştir.

Geçen yıllarla kıyaslandığında, çok kalabalıklaşmış olan personel sayımız nedeniyle ve kazı çalışmalarının değişen ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, kazı evinin geçen
yıl başlayan tadilatma devam edilmiş ve bu çalışmanın büyük bir kısmı bitirilmiştir.
Restorasyon ve Koruma Önlemleri
Demeter kutsal alanının kuzey destek duvarının tekrar ele alınmak
üzere geçici biçimde sağlamlaştırılmasında ve bouleuterionda yoğunlaşmıştır. Bauleuterionda sunağın restorasyonu tamamlanmış ve güney duvarın çok tahrip olmuş kı
sımları tamir edilmiş ve yeniden ayağa kaldırılmıştır.
Çalışmalar,

Kazı

ve Mimarı Araştırmaıar
• Agoradaki çalışmalar neredeyse bitmek üzeredir. Yeni araştırmalarda savunulmasına ve genel kanı olmasına rağmen, mevcut bilgilerimize göre, kuruluş evresinde
insula sistemine uygun bir agora alanının ayrılmış olduğu görüşü artık bertaraf edilmiş
tir (istisna: eski kuzey galerinin doğu bitimi). Agora kuzey galerisinin (Kutsal Galeri) öncülünün temelleri tespit edilebilmiş ve planı neredeyse tamamen çıkarılmıştır. Doğu taratmdaki birbirinden farklı tarzdaki temeller, şeref anıtları veya benzeri anıtlara ait olmalıdır. Onceki yılolduğu gibi, agora alanının kuzeyinde gün ışığına çıkarılan iyi korunmuş
çok sayıda temiz su düzeneğine rastlanmış olması dikkat çekicidir. Kuzey galerinin bulunduğu alanda farklı yapı evrelerinin tarihlendirilmesi için, değişik dolguda ele geçirilen zengin buluntuların incelenmesi zorunludur. Bu çalışmalar doğalolarak henüz bitirilmemiştir .
• Araştırmaların ağırlık noktasını oluşturan ev mimarisi konulu çalışmalar için, 33
No.lu örnek evde birkaç sondaj açılrruştır. Bu ev için pek çok rekonstrüksiyon denemesi yapılmıştır. 8tratigrafisi yapılmış zengin buluntular sayesinde, yapım evrelerinin tam
tarihlendirilmesi mümkün olacaktır. Her insulanın sekiz parsele ayrıldığına dair son yıl
larda arkeoloji yayınlarında savunulan görüşün doğru/uğu, burada geniş ölçüde kanıt
lanmıştır. Ama bu durum 33 No.lu evin doğusundaki komşu ev için geçerli değildir.
Komşu evde böyle bir bölünme hiç olmamıştır.

Prof. Or.-Ing. Wolf KOENIGS, Lehrstuhl tür Baugeschichte und Bauforschung der Technischen Universitat München,
0-80290 München/ALMANYA
Prof. Dr. Wutf RAECK, Archaotoqisches Institut der J. W. Goethe-Unıversltat. 0-60054 Frankfurt/ALMANYA
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• Demeter kutsal alanında bazı sondajlar açıımıştır. Bu sondajlar, kısa süre önce
yapılan yayınlarda ortaya konan düşünceler nedeniyle zorunlu olmuştur. Buna göre,
kutsal alanın en erken evresi, M.O. 4. yüzyılda şehrin kurulduğu tarihten öncesine tarihlenmelidir. Bu görüşün kanıtı olarak görülen duvar parçalarının, son evrelerden birinin yer döşemesine ait olduğu anlaşılmıştır. Son evre muhtemelen Roma Imparatorlu-

ğu Dönemine aittir. Yapılan son çalışmalar neticesinde, kutsal alanın mimarı tarihinin
şimdiye kadar sanılandan çok daha karmaşık olduğu anlaşılmıştır. Bu konuda çalışma
lara devam edilmesi gerekmektedir. Antik bir düzleme tabakasında bulunmuş çok sayı
da terra cotta figürin ve diğer küçük buluntularla kutsal alanda gün ışığına çıkmış adakların şimdiye kadar bilinen çeşitlerine ilaveler gelmiştir.

• Agora galerilerinin yanı sıra, mimarı araştırmaların konularından biri de Athena
kutsal alaruydı. W. Müller-Wiener tarafından başlanmış, tapınak mimarısinin dokümantasyonunun bitirilmesinden sonra, W. Koenigs bütün temenos alanının araştırılmasını
hedeflemiştir. Temenos, yayılım alanı ve mimarı detayları açısından şimdiye kadar hemen hemen hiç bilinmemekteydi. Mevcut mimarı elemanların tasnifi ve eldeki dokümantasyon malzemesinin değenlendirilmesi, önemli ara sonuçlara ulaşmamızı sağla
mıştır. Böylece propylonun şimdiye kadar bilinmeyen sütun yüksekliği ortaya çıkmıştır.
Ölçümler
Münih Yüksek Okulu'ndan iki jeodezi öğrencisinin diploma tezleri çerçevesinde,
antik şehir için yeni bir ölçüm ağı yaratılmıştır. Bu bağlamda, şimdiye kadar envantere
alınmamış pek çok yapı kalıntısı tespit edilmiştir. Bu sayede, antik Priene'nin şehir planı konusundaki bilgilerimize azımsanmıyacak ölçüde ilaveler gelmiştir ve bazı yanlışlar
düzeltilmiştir. Arkeolojik kazı yapılmadan mimari açıdan önemli yapı kalıntılarının dokümantasyonu ve araştırılması, gelecekte de Priene'deki çalışmaların ağırlık noktaların
dan biri olacaktır.
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Resim 2: Priene. 'Haus 33' (Zeichnung: A. Hennemeyer/T, Lange)
Priene. 33 No.lu ev (Çizen: A. HennemeyerlT. Lange)
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Resim 3: Priene. Plan der Agora mit Grabungsschnitten (Zeichnung: T. Kürzinger)
Priene. Agora açmaları (Çizen: T. KIirzinger)
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Resim 4: Priene, Agora. Phasenplan der Nordhalle (Zeichnung: T. Kürzinger/B. Eisentraut)
Priene, Agora. Kuzey galeriSi. Evreler planı (Çizen: T. Kürzinger7B. Eisentraut)
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Resim 5: Priene, Agora. Schnitt durch die Nodhalle (Zeichnung: B. Eisentraut)
Priene, Agora. Kuzey galerisinin kesiti (Çizen: B. Eisentraut)
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Resim 6: Priene, Agora. Fundament der alteren Nordhalle, Südostecke (Zeichnung: T.
Kürzinger/B. Eisentraut)
Priene, Agora. Birinci kuzey galerisinin temeli. Güneydoğu köşesi (Çizen: T.
Kürzinger/B. Eisentraut)
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Resim 7: Priene, Agora. Fundament der alteren Nordhalle. Ansicht von Südosten
Priene, Agora. Birinci kuzey galerisinin temeli. Güneydoğudan
görünüşü

Resim 8: Priene, Agora. Grabungsschnitte in der Nordhalle
Priene, Agora. Kuzey galerisi açmaları
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Resim 9: Priene, Demeterheiligtum. Pflasterreste und Fundament
der ersten Phase
Priene, Demeter Tapınağı. Döşeme ve duvar temeli (1.
evre)

Resim 10: Priene,
Demeterheiligtum.
Stuhl aus Blei (H: 4.5 cm.)
Priene, Demeter Tapınağı'nda
bulunan kurşun sandalye
(Yükseklik: 4.5 cm.)
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irALYAN KAZı KURULUNUN

1999 YılıNDA GERçEKLEşriRDiGi iŞLERiN RAPORU
Daria Ferrero De BERNARD/*

Frigya Hierapolisi'ndeki italyan kazı kurulunun kazı ve restorasyon çalışmaları
1999 yılında 14 Temmuzdan 29 Eylüle değin gerçekleştirildi.
Çalışmalara katılan kadrolu profesörler: Daria Ferrero De.. Bernardi, Kazı Kurulu
Başkanı, Politecnico di Torino; Gianluigi Ciotta, Mimar, .çenova Universitesi ve Politecnico di Torino; Francesco D'Andrla, Arkeolog, Lecce Universitesi; görevli profesörler:
Paul Arthur, Arkeolog, Lecce Universitesi; Attitio De Bernardi, Mimar, Politecnico di Torino; Annapaola Zaccaria, Arkeolog, Venedik Unlversitesi; Elena Miranda, Epigrafist,
Napoli Universitesi; Francesco Guizzi, Epigrafist, Roma Universitesi; Donatella Ronchetta, Arkeolog, Politecnico di Torino; arkeologlar: Bruna Lucia Bruno, Maria Piera
Caggia, Lorenzo Campagna, Claudia Casagrande, Corrado Notario, Stefania Ratto,
Francesca Silvestrelli, Paola Tagliente; mimarlar: Rafaella Bonino, Francesco Bosso,
Alessandra Lenti, Paolo Mighetto, Vittorio Pascuzzi; Politecnico di Torino' dan teknisyenier; Mimar Fabrizio Goggi, Antonia Spanö, Fotoğrafçı Paolo Verzone; Floransa
Restorasyon Enstitüsü'nden diplomalı restoratörler: Davide Bernardo, Stefania Scartazzini ve Salvatore Sorrentino; arkeoloji öğrencileri: Davide Brombo, Carlo Demitri, Giuseppe Gravilli, Elisabetta Lombardi, Anniuska Miotto, Carmine Pellegrino, Francesco
Sergi, Barbara Serio, Elenia Spagna; mimarlık öğrencileri: Cristina Bonfanti, Erica Bonomi, Davide Borra, Gianmaria Ferrero, Daniela Guerrisi, Alessandro Massa, Politecnico di Tarino; Simone Galotti ve Massimiliano Travia, Cenova Üniversitesi; arkeologlar, Çiğdem Gençler ve Haluk Soner; arkeoloji öğrencileri, Defne Tekay, Alev Tanyar,
Hande Şerıtürk ve Ebru Erdgğan; Türk mimarlar: Arzu Temizsoy, Ankara ve Esin Güzel, Denizli, Istanbul Teknik Universitesi mezunları.
.. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü temsilcileri olarak Akşehir Müzesi' nden Sayın ümer Faruk Türkan, (09.09.) 999 tarihine değin), ve aynı tarihten itibaren yerini alan
Sayın Pınar Aydemir ve Ferhat Inci çalışmalarda yer almışlardır.
Kurul, çalışmalarını farklı alanlarda yürütmüştür: 1) Kuzey dış kesim: ticarı ago(~, Tritonlar nymphaeumu ve önündeki Frontino yolu (Prof. Francesco D'Andria Lecce
Universitesi'nin ayırdığı fonları ve personeli kullanmıştır), bir Qrtaçağ kompleksi olan
doğu stoa-bazi/ika içinde kazılar (Prof. Paul Arthur ve Lecce Universitesi görevlileri).
2) Kuzey nekropolü (Prof. Donatella Ronchetta): Denizli Müzesi'nden Sayın Haşim Yıl
dız ile işbirliğine gidilerek bazı mezarların rölöve kontrolü ve 183 No.lu mezarın restorasyonuna başlanmış; restorasyon müzeye ait kaldırıcı ve müzede görevli operatör dı
şında, ıtalyan fonları ile gerçekleştirilmiştir (sponsor firma Tarino' dan FüWA). 3) Tiyatro yakınındaki, "Ionik başlıklı" olarak adlandırılan ev (Annapaola Zaccaria). 4) Tiyatroda yapılan temizleme kazıları ve restorasyon (Daria De Bernardi ve Gianluigi Ciotta).
ProfDr. Daria Ferrero De BERNAROl, Hierapolis
Viale Maltioli 3910125 Torino i iTAlYA

Kazı

Kurulu
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Başkanı,

Polilecnico di Torino Facolta di Archileltura

Mikrotopografik rölövelendirmeye, kuzey kesimde; özellikle agorada, Frontina
yolu ve Tritonlar nymphaeumunu kapsayarak devam edildi. Frontescenadaki mermer
blokların yeniden kontrolü, restorasyon projesi hazırlıkları ve reel müdahale için, Apollo tapınağı önündeki merkezi nymphaeumun ve buna ilişkin mimarı dekoratif blokların
rölövesinin kontrolü gerçekleştirildi.

1) Kuzey Dış Kısım: Çalışmalar, Prof. Francesco D'Andria yönetiminde, 23 Ağus
tas'tan 25 Eylül'e değin sürdürüldü.
Agora, Güneydoğu Köşesi
Agoranın güneydoğu köşesinde Ls. ıV. yüzyıl Roma stoası strüktürünün katmanlarını örten Bizans duvarı yıkıntısına ait blokların kaldırılması çalışmalarına devam edildi.
Pişmiş toprak boruları ile iki farklı kanalizasyon sistemi gün ışığına çıkarıldı, bu
sistemler iki farklı döneme atfedilebilir. Diğerine göre daha yakın döneme ait kanalizasyon, borular ile oluşturulmuş, Bizans duvarlarına paralel, doğu-batı yönü doğrultusun
dadır. Bizans surları tesisatına göre daha eski olan, antik kanalizasyon kuzey-güney
doğrultusunda ve surlar tarafından kesilmiş bulunmaktadır (Resim: 1).
Bizans Dönemini yaşayan kazının doğu uç tarafı, birbiri üstüne yığılmış katmanların kaldırılması çalışmaları ile Roma Dönemi stoasının döşeme seviyesine ulaşılması
sonucunu getirmiştir. Bunun dışında alanda, stoanın orta revak kolonlarına ait bir kaide
ve yıkılmış yivli sütun tamburları gün ışığına çıkarılmıştır. Stoanın dip kısım duvarında bir
mermer söve saptanmıştır, olasılıkla geçiş için yapılan açıklığa ait olup stoa ile agora dı
şında, doğuda yer alan strüktürler ile bağlantıyı sağlamaktadır (Resim: 2).
Tritonlar Nymphaeumu
Bu alanda, 1999 yılı kazı çalışmalarının amacı, Tritonlar nymphaeumunun önündeki Frontina yolunun bir kısmının gün ışığına çıkarılması ve havuz içine yıkılmış bulunan, nymphaeumun dekorasyonuna ait blokların kaldırılmasına devam edilmesi biçiminde olmuştur. Havuzun güney sektörünün tamamının boşaltılması gerçekleştiriimiş
ve halihazırda iyi korunmuş taş döşeme gün ışığına çıkartılmıştır. Nymphaeumun ilk
exedrasında ters kubbe formunda suyun boşalmasını sağlayan deliği ile mermer bir havuz ortaya çıkarılmıştır (Resim: 3).
Stratagrafik araştırmalar, alana girişin sağlanması amaçlanarak, nymphaeumun
güney kısmının önünde yoğunlaştırılmıştır. Alanın daha yakın dönemlerde kullanımı
aşamasında, Frontina yolu, düzensiz bir doğrultu izleyen Bizans yapıları ile
nymphaeum podiumunu da kullanarak, işgal edilmiştir. Buna bağlı olarak, Bizans Dönemine ait iki yol aksı saptanmıştır: Bunlardan biri parapete yanlamasına kuzey-güney
ve diğeri doğu-batı yönündedir. Bu her iki aks, levhalarla oluşturulan Frontina yolunu
örten katmanlarda yer almaktadır.
Ortaçağ Dönemi
Prof. Paul Arthur tarafından yürütülen Ortaçağ Dönemi araştırmaları, Roma agorasının güneydoğu kısmında yoğunlaştırılmıştır. Onceki yıllarda başlanmış olan kazı alanı Xl.yüzyrl Bizans kilisesi çevresinde g~)iştirilmiş ve bu yapı ile bağlantılı mezarlığın ortaya çıkarılması sonucu elde edilmiştir. Azeilikle ilginç olan, bölgedeki mezar taşları ile
oldukça çok sayıdaki çocuk mezarlarıdır. Yetişkinlere ait çok kişili bir gömüden de bronz
bir haç elde edilmiştir.
Bunun dışında, agoranın arka kısmındaki tepe yamaçlarında kazıdan önce kıs
men görülebilen iki yapı üzerinde araştırma yapıldı. Her ikisi de yerleşim ünitesi niteliğinde ve olasılıkla XLV. yüzyıla tarihlenebilecek çiftlik yapılarıdır. Tahminen dağınık bir
yerleşime ait olup, aynı tepede bulunan çok sayıda yapılarından da anlaşıldığı gibi, bunlar Selçuklu Dönemine aittir.
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Agora, Koruyucu Müdahaleler
Agoranın batı yanında, Bizans Dönemi ve Osmanlı Dönemi ev duvarlarının konsolidesi için, konversatif karakterde çalışmalar yapıldı, bilindiği gibi bu alanda Roma
stoası yer almaktadır.
Konsolidasyon çalışmaları, önceki çalışma dönemlerinde bulunan stoa-bazilika
alanında, Xi. yüzyıl Bizans kilisesinin duvarlarında da yapıldı.
2) Kuzey Nekrapo/ü
Kuzey nekropolünde 1999 yılında yapılan araştırmalar (Donatella Ronchetta koordinatör, Paolo Mighetto ve Francesco Bosso yardımcılar), rölöve, restorasyon operasyonları niteliğinde gerçekleştirilmiştir. 1998 yılında hacimsel plan i saptanan 183
No.lu mezarın, modern Pamukkale, Karahayıt ve arkeolojik alanın kesiştiği yolda traverten ocakları yakınında, topografik ve turistik nitelik göz önünde bulundurularak pozisyonlanması yapılmıştır.

Yapı planı dört köşeli, kuzey ve güneycephesi ters çevrilmiş derin nişler ile zenginleştirilmiştir (Resim: 4, 5). Yıkımın analizi, üst örtü sistemini ve qömünün bulunduğu
odanın varsayımsal organizasyonunun saptanmasını sağlamış idi. Ust örtü, kaidesi,

başlığı ve arşitravı ile iki monolitik direk tarafından taşınan düz levhalar ile, beş metreden fazla bir genişliği geçmektedir.
Yapının özgün strüktürel özellikleri dolayısıyla, yıkımın kaldırılması, konsolidasyon ve restorasyon için bir proje hazırlanmış, aynı zamanda Hierapolis Müzesi'nin kontrolünde tüm alanın boşaltılması ve temizlik çalışmaları yapunuştır.
Restorasyon çalışmaları, Hierapolis Müzesi görevlilerinden Arkeolog Sayın Haşim Yıldız' ın da katılımı ve aynı müzenin sağladığı kaldırıcı ve operatör ile 20 Ağustos
ile 28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
* Yıkılan yapı, farklı bölümlerinin oluşumu ve sökümünde işlevselolarak saptanarak analiz edilmiştir; blokların kataloglanmasının yapılması, yapının organizasyonunun elde edilmesini sağlamıştır, bunlardan yalnızca kaideler ve tonozun yan blokları
kancalar ile sabitlenmiş idi.
* Yıkılan kısmın kaldırılması mezar odasının temizlenmesi sonucunu sağlamıştır.
Mekanır: köşelerinde dört direği ile bir plan yapılanması ortaya çıkmıştır. Bu direkler, üst
kısmın kapanmasını sağlayacak biçimde, yan kısımların açıklığının daralması için yardımcı olmakta ve yeterli bir yüksekliğe konmuş, bununla birlikte aynı kolonlar konsol biçiminde ileri çıkan, duvarların uzunlamasına kurallara uygun bir biçimde yerleştirilen üç
ölü haznesinin desteklenmesini sağlamaktadır. Halen ölü yatak levhaları, geniş açıklı
ğın dağılımını sağlayan destek sistemlerinde de olduğu gibi, eksik bulunmaktadır. Düzgün olmayan levhalarla oluşturulmuş, travertin döşeme ortaya tam olarak çıkarılmıştır.
Yalnızca duvarların oturduğu kısımlar ve iç düzenin kaidelerinde bu levhalar üzerlerinde son derece iyi bir işçilik görmekteyiz.
* Çizimler aracılığı ile duvarın örülüm biçimi grafik olarak elde edilmiş (bu çalış
ma sonucu, yükseltilerde, özellikle batı duvarında, birçok eksik eleman saptanmıştır),
yapının rekonstrüksiyonu, üzerinde olması gereken dikdörtgen bloklar ile kuzey ve güney cephelerinde bitiş kornişlerine değin, kornişlerin sabitlenmesini de sağlayarak, biçimsel görünüm olarak tamamlanmıştır (Resim: 6).
* Kazı ile ortaya çıkan arkeolojik bilgiler, projelendirme aşaması ile tanımladığı
mız restorasyon ve bunun gerçekleştirilmesi, yapının iII. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenebileceği olasılığını güçlendirmektedir.

3) ionik Başlıklı Ev (Prof. Annapaola Zaccaria)
Kazının ilgisi konumunda olan alan, 151 No.lu mekanın batısı ve 181 No.lu peristildir; bu kısımlarda mekanların olduğunu belirten duvar strüktürleri görülmemekte idi.
Bundan dolayı stratigrafik araştırmalar kareleme yöntemlerine göre genişletilmiştir.
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Buna göre, tanımlanabilir kazı marjlarındaki değişken istasyonlar 1995 yılı içinde
tamamlanmış, ancak tam olarak bitirilmemiş idi. Stratigrafik yığının açıklığa kavuşturul
ması ve çizimi sonrasında, VIIL-IX. yüzyıl alanlarının ve proto-Bizans evin yıkımının
(yaklaşık VILyüzyl1 ortası) olduğu alanın kullanılması amacı ile, tüm evin terkedilme
aşamaları na ait katmanların alınması işlemi yapılmıştır (Xl.yüzyrl öncesi). Yıkım ile ilgili
katmanlar, sonuç olarak el değmemiş bir konumda idi ve kaldırılması sonrasında bölge
için oldukça önemli gerek yerel gerekse dışarıdan getirilen çok renkli opus sectite (Resim: 7) mermer döşemesi ile geniş bir mekan ortaya çıkarılmıştır. Bu mekanın çevresel duvarları belirlenmiş bulunmaktadır. Adı geçen mekanda mermer levhalı süpürgelik
izleri, çok sayıda fresk parçaları, stukko (stucco) süslü korniş, kapaklara ait başlık parçaları (bunlar da stucco malzemelerdendir), korunmuş olarak bulunmuştur. Bununla
birlikte ön kısmı iyi korunmuş kadın betimlemesine sahip mermer bir kafa ve kurşun Bizans mührü ortaya çıkarılmıştır.
Çalışma dönemi sonunda, tüm mekanın aşağı yukarı yarısı kadarı ortaya çıkarı
lan döşeme, Hierapolis Müze Müdürlüğü tarafından verilen sentetik bir örtü ile (geotex)
kapatılarak, üzerine 10 cm. kalınlıkta kum dökülmüştür.
Çalışmalara Venedik Üniversitesi'nde öğrenim gören iki öğrencim de katılmıştır.
Kazılar, bilimsel araştırmalar için kullanımıma verilmiş kaynaklardan harcama yapılarak

gerçekleştirilmiştir.

Sonuç olarak, 2000 yılı kazı döneminde restorasyon öngörümleri ve evin son dönem kronolcjisi için anlamlı olabilecek bazı stratigrafik ünitelerin repertuvar envanterIemesi için kısmı planimetrik rölöve, belgeleme, duvarların tekniğinin çlzirni, 26 No.lu mekanın duvar çizimleri yapılmıştır.
4) Tiyatro
Tiyatrodaki çalışmalara (yaklaşık iki buçuk ay süresince), özellikle bir mekan grubuna ait, restorasyon, konsolidamento ve kazı ile devam edilmiştir.
Restorasyon, dağılımı sağlayan kendi içinde dağılımı sağlayan tek merdivenin
ikiye böldüğü, kuzeydeki dördüncü cuneusta yoğunlaştırılmıştır (planda B, Resim: 8).
Adı geçen kısım oldukça yumuşak bir mermer olan olasılıkla Thiounda ile, tamamı aslen mermerden yapılmış, buna bağlı olarak olasılıkla ekonomik zorunluluklar nedeni ile
restorasyon için traverten bloklar kullanılarak, Antik Dönemde dahi birçok oturma yeri
değiştirilmiştir. Çalışmadaki ana zorluklar, dört parça olan kırılmalarında görüldüğü gibi,
mermer oturma yerlerinin iyi korunmaması dolayısıyla yaşanmıştır, bu elemanlar paslanmaz çelik miller ve katalizatörlü reçine kullanılarak, bazı durumlarda, görünmeyen
kısımlarda paslanmaz çelik kancalar ve silikon kullanılarak birleştirilmişlerdir. Çalışma
larda karşılaştığımız ve zorluk veren diğer durum, orijinal blokların olmaması dolayısıy
la, tarafımızdan kalker blokların yerleştirilmesi noktasında olmuştur. Diğer mekanlardaki müdahalelerin dinamiği de göz önünde bulundurularak, Antik Dönemde yapılan restorasyonun, IV.-VII. yüzyıllar arasında gerçekleştiriimiş olma olasılığını gündeme getirmektedir. Birbiri ardı sıra numaralanan ve gelişen merdiven sıralarına göre başlayarak,
oturma yerleri, tepenin kaymasını önlemek amacı ile yerinden kaldırılmıştır. Sağlam bir
yaslama tabanı hazırlanarak, toprak sağlamlaştırılmış ve oturma yerleri kendi orijinal
yerlerine konmuştur (Resim: 9). Kazılarda altıncı yüzyıla tarihlenebilecek, çok az seramik parçaları elde edilmiştir; kesin olarak belirtebiliriz ki bu parçalar tiyatro üzerindeki
yapılardan, atmosfer etkileri dolayısıyla kayan toprak ile gelmiştir.
Döşemenin (A) tamamlanamamasından dolayı (sahne cephesinin ilk düzeninin
anastylasis varsayımı için yararlı bir yaslanma düzlemi), bir sonraki yıl çalışma programında yer alan kazılara geçilmiştir. Kazı alt katta, sahne arkasının altında bulunan koridorda yapılmıştır. Adı geçen kısım, temizliği yapılmaksızın müdahalemizin başlangıcın
dan bu yana, sahne dekorasyonuna ait mermer parçalar ve yazıt parçalarının tutulduğu depo olarak kullanılmakta idi.
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Söz konusu koridor iki mekan olarak bulunmakta (A' ve ALL , Çizim: 1) ve dışarı
ile orehestrayı bağlayan ana geçişin yanlarında yer almaktadır. Her ikisi de iki hacimden oluşmuş, kuzeydeki ve güneydeki doğu yönündeki iposcena ile ve batı yönündeki dışarısı ile kısa geçişli bir bağlantıyı sağlamaktadır. Kuzeyde uç kısımdaki mekanda
kalkerden oyulmuş ve profilli bir kaide ve olasılıkla, bulunarak o kısımda kullanılmış beyaz mermer kemer ile süslü içi yarım daire olan bir niş elde edilmiştir. Bu alt bölümde
yapılan kazı, retroseenadaki kolonların uzantılarını ve bunların taşıyıcı sahne duvarlarını
güçlendirmesini belirgin hale getirmiştir (ana girişe göre her kısımda dört adet, Resim:
10, 11). Söz konusu elemanlar kısmen görünür durumda idiler, stratigrafik araştırmalar
sonucu, çok sayıda blokları, yüksekliği, yukarıdan aşağı doğru gelişen yüzeyi ile, toprak üzerine binen ağırlığın en iyi dağılımı sağlayabilecek biçimde, kolonların binme düzlemi kaidesi ile önqörülrnüştür.
Bu, büyük breeeia sütunlarm yerleştirilmesinden önce oldukça geniş duvarın
sağlamlaştırılması gerekmiştir. Iki yan kısım duvarları kalker bloklar ve oldukça fazla
malt (harç) kullanılarak gerçekleştirilmiş ve beşik tonoz örtü ile biribirine bağlanmıştır.
Kalınlaştırılan bu kısımlar uzunluğu bakımından üç sütun ile sınırlanmıştır. Mekanın uzak
kısmının duvarları, sahne döşemesini oluşturan kalın traverten levhaları taşımak konumundadır; adı geçen elemanlar tehlike arzedecek biçimde açılmış ve ahşap destekler
ile geçici olarak güçlendirilmiştir, buna benzer durumda olan bir başka kısım mekanlar
ile bağlantıyı sağlayan kapıya ait arşitrav görevi yüklenen düzgün elemanlardır.
Bizans ve Ortaçağ Döneminde bu hacimler küçük mekanlar olarak bölünmüş idi,
bazı durumlarda yaklaşık yetmiş cm.lik büyük travertin bloklar ile mekanlar küçültülmüştür. Bu buluntular alanda korunmuş olarak yer almaktadır.
Paraseeniumlarda elde edilmiş iki mekan (güneyde C ve Kuzeyde D, Çizim: 2),
orijinal durumları itibarıyla daha yüksek ve kirişler üzerine oturtulan döşemesi ile sınır
landırıimıştı; her ikisi de oldukça kalın bir duvar ile iki mekan olarak bölümlenmiştir, bununla birlikte duvar strüktürü (5 sıra kaydırmalı tuğla ile seksen cm.den bir metreye değin küçük taş bloklu), olasılıkla Vl.yüzyılda yani lustinianus Dönemindeki müdaheleyi
saptamamızı sağlamıştır. Ci ve CIL olarak (Resim: 12) açıklayacağım C'ye ait iki mekanın, Bizans Dönemine ait olduğunu saptamış bulunmaktayız ve bu rnekanlar. alanda
halen iki sırası kalmış tuğla duvarla buna bağlı olarak beşik tonoz ile bitirilmiştir. AnaIemmaya yakın Ci mekanı, sahne ile aynı düzlemde ve kare taş döşemeli, güneye doğru açılan son derece iyi yapılmış traverten kemerlidir. Adı geçen kısım, onu kapatan
bloklardan ve topraktan, halen turistlerin girmemesi ve dış kısımdaki toprağın alçaltıla
rak üst analemma cephesinin restorasyonuna olanak sağlayacak biçimde kapanmaması ve ilk euneus üst kısım oturma yerlerinin desteklenmesi için temizlenmemiştir. Cil
olarak adlandırılan ikinci mekan duvarsızdır; adı geçen kısım kuzeyde retroscena ile batıda önündeki meydanla tiyatro ve güneyde şehrin aşağı kısmının ilişki kurmasını sağla
maktadır. Halen kuzey yönündeki retroseena ile bağlantılı arkad açık olması dolayısıy
la özel bir konumdadır, diğer ikisi, tamponlanmış duvarlarından yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı temizlenmemiştir. Güneydeki arkad tamponlaması, kemeri n dış kısım
larına kemer kalınlığı ölçüsünde yapılan içleri toprak ve mimarı parçalar ile dolgu iki ince duvar aracılığı ile yapılmıştır (Resim: 13). Iki duvar arasında, küçük Dionysos'u sır
tında taşıyan satir betimlemeli Dionysos'umsu anlatıma sahip bir levha elde edilmiş idi.
Kısa, ama oldukça geniş ve bir tanesi olmayan, dört basamak ile retroseenadan bu mekana geçilmektedir (yaklaşık 80 cm. daha altta), bu döşeme de kare taş levhalı olarak
sı

yapılmıştır.

D mekanı da aralarında iki hacim olarak bölümlenmiştir: DI ve Dil, bu hacimler
Ci ve CII'dekine benzer bir duvara sahiptir, Di'de duvar, beşik tonozun bir noktasına değin, yükseklik olarak korunmuştur ve deprem etkisi ile deformasyona uğramış olması
dolayısıyla geometrik olarak tamamlanması bu durum göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Dil mekanı kaidesinde, kısmen, kalınlığından 30 cm.lik bir kısmı yıkılmış ve aynı yıkım ile tamamlanmıştır; üst örtü yuvarlak tonoz ile bitiriimiş, işlevolarak karşı güç
Oluşturarak, parasceniumun parçası niteliği ile kuzey doğrultusundaki enelemme kısmı
nı kapatan duvarlara doğru itmektedir.
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Son müdahale, toprak temizleme işlemi biçiminde, 1997' de kazılan ve 1998' de
restorasyonu yapılan kısma simetrik koridorda gerçekleştirilmiştir. Bu koridorlar, halkın
analemmadan diazomaya geçişini sağlamakta idi. Adı geçen koridorda sahanlığa açı
lan bir basamak dizisi bulunmakta, ancak analemmadaki geçiş temelsiz toprak ve taşımsı bir düzleme inşa edilen geç döneme ait bir duvar ile kapatılmıştır. Bu koridor, kuzey parasceniumun dış duvarına paralelolarak bir diğeri ile devam etmekte ve geç dönemde açılan küçük bir kapı ile sahne yapısı önündeki bir meydana götürmektedir. Çalışmalar, geç Ortaçağ Dönemine ait -birbiri ile farklı tarihlenebilecek-, iki kısmı (seyircilerin geçeceği koridor ve geç dönemde ilave edilen kısım) kapatan duvarın kaldırılması
izninin beklenmesi dolayısıyla yapılamamıştır.
Türk yetkililerine, başta Denizli Valisi olmak üzere, Pamukkale Müzesi Müdürü
Hüseyin Baysalı a, verdikleri yardım ve işbirliği dolayısıyla tüm yönetime sonsuz teşek
kürlerimi iletirim. Bunun dışında, kazı kurulu ile çalışan, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürülüğü temsllcilerinden, Akşehir Müzesi görevlisi Omer Faruk Türkan'a, Isparta Müzesi görevlisi Ferhat Inci'ye ve ızmir Müzesi'nden Pınar Aydemir'e teşekkür ederim. Ayrıca, ıstanbul'dan Vehbi Koç Vakfı ve FIAT A.Ş.'ye ve Torino'dan FOWA'ya -1999 yıl çalışmaları bu kurumların yardımı ve finansmanı olmaksızın gerçekleştirilemezdi - minnettarlığımızı bildirmeyi görev sayarım.
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Resim 1: Hierapolis. Agora

güneydoğu köşesi

Resim 2: Hierapolis. Agora güneydoğu köşesi
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Resim 3: Hierapolis. Tritonlar nymphaeumu

Resim 4: Hierapolis. Kuzey Nekropolü. Mezar No: 183. Plan
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Resim 5:Hierapolis.
MezarNo: 183

Resim 7:t-tierapolis.
"Ionik başlık
lı" ev. Opus
sectile
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Resim 8: Hierapolis. Tiyatro

Resim 9: Hierapolis. Tiyatro
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Resim 10: Hierapolis. Retroscena koridoru

Resim 11: Hierapolis. Retroscena koridoru
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Resim 12: Hlerapolls, Tiyatro Parascenium C

Resim 13: Hierapolis. Tiyatro Dionisos
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FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE PESSINONTE
(TURQUIE): LA CAMPAGNE DE 1999
John DEVREKER*
LueBAUTERS
Kurt BRAECKMAN
Wim DE CLERCQ
Geert DEVOS
Dominiek DUTOO
Patriek MONSIEUR

En 1999, a partir du 22 juillet jusqu'au 5 septembre, une nouvelle campagne de
recherche arcMologique a ete effectuee sur le territoire de la ville antique de
Pessinonte, a I'emplacement du viIIage actuel de Balııhisar (province d'Eskişehir).
L'equipe de la Universiteit Gent (Universlte de Gand) a rnene les recherches , en collaboration 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 envoyant des archeoloques du Provinciaal
Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen, site Velzeke (Musee
archeoloqique provincial du sud de la Flandre Orientale, site de Velzeke) et du Dienst
Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium (Service des Monuments et Patrimoine culturel).
M. John Devreker, professeur a la Universiteit Gent, Vakgroep Archeologie en
Oude Geschiedenis van Europa (Section Archeoloqie et Histoire ancienne de l'Europe)
a pris a sa charge la direction generale. MM. Kurt Braeckman, luc Bauters, Geert
Devos, Dominique Dutoo et Wim De Clercq ont successivement assure la direction des
chantiers de fouille. lls ont ete assistes par MM. Joris Angenon, Patrick Monsieur et
Steven Mortier, et Mlles Sandrine Hourcade-lamarque, Aurelie Daems, Ann Verspeeht
et Katrien Van Iseghem, archeoloques de terrain, ainsi que par M. Wouter Dhaese, etudiant.
MM. Peter Verhaeghe et Ingenio D'Hespeel, arehiteetes, etaient responsables
pour la eonsolidation et la restauration des structures. MM. Patrick Monsieur et Hugo
Thoen se sont livres a l'etude du matenel cerarnique. M. Johan Mertens, biologiste, a
John DEVREKER, Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa, Universiteit GenllBEıÇiKA
Luc BAUTERS, Dienst Monumentenzorg en eultuurpatrimonium, Provincie Oost-Vlaanderen/BEıÇiKA
Kurt BRAECKMAN, Provinciaal Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen, site Velzeke/BELÇiKA
Wim DE eLERCQ, Dienst Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium, Provincie Oost-Vlaanderen/BELÇiKA
Geert DEVOS, Vrijwillig medewerker Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa, Universiteit
GentiBELÇiKA
Dominiek DUTOO, Gemeenteiijk Museum van de Duinenabdij, Koksijde/BELÇiKA
Patrick MONSIEUR, Vrijwiliig medewerker Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa, Universiteit
GenllBELÇiKA
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eftectue des analyses ADN sur les ossements humains. Les qeomorphotoques, MM.
Morgan De Dapper et Paul De Paepe ant pu reprendre leur projet de recherche pour
la region.
.. C'est avec grand plaisir que nous adressons nos remerciements Et I'inspecteur
M. ümer üzden, du Musee de Çanakkale, pour son appuie precieux et son engagement desinteresse, et M. Fikret Arslan, maire de Sivrihisar, pour son aide en matiere
logistique.
Les travaux se sont corıcentres sur trois secteurs (Fig. 1), Et savoir le secteur de
I'agora et la jonction avec l'escalier-theatre (H-B7), la partie ouest de la fortification hellenistique (B6a), finalement le secteur N avec des traces d'une occupation romaine et
au l'hypothese d'un forum avait ete enoncee.
Des prospections ant eu lieu dans le viiiage meme (resistance maqnetique), et
au nord-ouest de la ville antique.
Les travaux de consolidation et de restauration se sont poursuivis Et I'escaliertheatre, ainsi que dans le secteur de I'agora.
l.'etude du materiel archeoloqique s'est portee cette annee sur les amphores
des fouilles anciennes et recentes, l.'etude des contextes provenant de "I'acropole"
s'est aussi poursuivie.

Les Recherches dans le secteur Bl-H1, 2 (esceıier-ttıeetre et agora) (Fig.2)
Les tranchees H1 et H2 ant permis la continuation du deqaqernent de I'agora.
Une etude de I'ensemble a mis sous une nouvelle lumiere les anciennes fouilles du
prof. Pieter Lambrechts. Quelques parties de ses tranchees ant d'ailleurs ete reconnues. Cette nouvelle approche de I'agora a permis la revalorisation visuelle du site.
Quelques structures d'epoque byzantine ant ete enlevees apres enregistrement, ce qui
a entraine une meilleure vue sur I'ensemble du site de I'agora. Ainsi la stoa bordant
I'agora du côte ouest a ete bien mise en valeur. De ce fait la stoa s'est trouvee completernent liberee, ce qui a permis de mieux comprendre ses difterentes parties. La
partie interieure a une largeur de 25 m. Les trois marches (krepis) de la stoa sont dans
un gres calcaire local. La face des pierres est d'un travail soiqrıe. Leur largeur varie
entre 70 et 100 cm. L'emplacement des marches est tel que les joints lateraux ne se
rencontrent pas afin d'assurer une meilleure stabilite de I'ensemble. Les marches
reposent sur des fondations qui se rajeunissent vers l'interieur de I'agora. Les fondations consistent en des blocs de gres calcaire irrequliers de petites dimensions.
Dans la partie est de la stoa, la marche superieure montre cinq trous permettant
le goujonnage des calannes. L'entrecolonnement est de 2m35, dans les angles de
2m55. La stoa du cöte est presentait donc 12 calannes, y compris les calannes dans
les angles. Differents fragments de calanne (e.a. 144-146) de la stoa ant ete recuperes
durant les fouilles. ii s'agit de calannes en calcaire, couvert d'une couche de chaux imitant le marbre. Les calannes se rajeunissaient comme nous le montrent les diarnetres
des fragments, allant de 45 Et 55 cm. Les fOts de calanne etaıent faits en plusieurs parties de hauteur difterente. La hauteur des calannes devait atteindre 2 m. Elles appartenaient au style dorique. Les dimensions des chapiteaux varient quelque peu. Une
etude approfondie de ces elernents de l'elevation de la stoa a ete prevue pour la campagne prochaine.
Un systerne d'ecoulernent des eaux (146) s'est revele dans I'angle sud-est de la
stoa. Le tuyau se trouve parfaitement inteqre entre les marches et rejoint un recipient
cerarnique qui pouvait accueillir les eaux par un bec pratique dans la panse. Le recipient rendait possible le depôt des sedirnents.
l.'etude geomorphologique et archeoloqique amontre que I'installation de I'agora etait bien preparee en amenaqeant un systerne de terrassement. Le sol vierge (terrasse de riviere) a ete entame du côte est, tandis qu'au cöte sud on a installe un terreplein.
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Dans la zone entre le theatre d'epoque severierine et I'agora (seeteur B7) des
remblais et des murs byzantins ont ete enleves, ce qui nous a permi une meilleure vue
sur la eomposition stratigraphique et les difterentes phases de construetion de ce
seeteur. Sous les niveaux byzantins un mur de terrasse (166) et une terrasse (167) ont
ete deqaqes,
Ce mur de terrasse (166) s'est aussi revelee du cate est de la stoa ii est construit
de blocs ealcaires irrequliers. La partie superieure eonsiste en une assise d'eqalisation
faite de petits fragments de calcaire. Elle est terrninee par une couche de mortier a
chaux afin de creer un plateau. La terrasse (167) montre le meme mode de construction mais moins compacte. A un niveau un plus eleve, nous avons renecutre une couche
(169) consistant de blocs calcaires irrequliers et de mortier. Cette couche n'a certainement pas servi de niveau d'installation pour le dallage en marbre du theatre severten.
comme on avait tendance a le croire. Par contre, existe-t-il probablement un rapport
entre la terrasse se trouvant au niveau lnterieur (166-167) et I'installation du grand
escalier-theatre. En plus, nous avons constate qu'a un endroit la terrasse 166-167 a ete
percee par la trace 168, rupture qui a vraisemblablement a voir avec la fonetion d'habitat d'epoque byzantine dans ce seeteur. La difference de hauteur entre la partie
superieure de eette terrasse et la marche superieure de la stoa mesure environ 30 cm.,
c'est-a-dire la hauteur d'une marche. Ce qui fait penser qu'a partir du depart de la
marche superieure jusqu'au mur de terrasse la profondeur de la stoa devait etre 4 m.
Deja dans le rapport de 1998 nous avons mentionne la couche d'incendie qui
eouvre la zone entre le mur de terrasse et la stoa. Cette couche eontenait de grandes
plaques de stuc (stueea lustm) et beaucoup de fragments de tuile, dont quelques-unes
decorees de motifs de meandre et de croix qarnrnee, La pressnce d'enorrnes quantites
d'amphores-cruches rend attrayante l'hypothese d'une boutique ou d'un entrepôt
detruit par un incendie. Les fragments de tuile dans cette couche d'incendie,
apparemment du toit eftondre, ne peuvent que renforcer cette hypothese. Les mo nnaies les plus recentes de cette couche de destruction sont d'epoque tardive, dont un
exemplaire du reqne de Constance ii (337-361), frappee entre 354 et 361, et une autre
attribuable soit a Valentinien (375-392), soit a Arcadius (383-408) ou Honorius (393423). La cerarnique ne contredit pas cette datation.
Afin de mieux comprendre la chronologie de I'agora, la fouille a ete approfondie
jusqu'au niveau superieur des fondations. La couche d'incendie d'epoque romaine tardive deja entarnee en 1998 s'est aussi revelee a l'interieur de la stoa, tandis qu'a un
niveau plus bas du rnateriel d'epoque hellenlstique a ete recupere (trace 68). La zone
H1-H2 se caracterise d'ailleurs aussi par la pressnce d'une couche de deblais contentant beaucoup de fragments de tuile et de grands morceaux d'architecture.
Quelques tambours de colonne ont ete deqaqes (144-146). Les recherches dans la
tranchee B7 avaient pour but de mieux cerner le rapport entre I'agora et I'escaliertheatre. Afin de faciliter l'etude de cette zone, on a dCı dernonter le mur byzantin entre
I'agora et la partie plus recente de l'escalier-theatre, c'est-a-dire le deuxierne theatre
d'epoque severienne. Ainsi il est devenu clair que les fondations de I'orchestra de ce
theatre, faites d'assises en blocs calcaires, couvre la terrasse plus ancienne susmentionnee,

Seeteur 86 (Fig. 3)
Les recherches se sont aussi concentrees dans la tranchee B6, au nord de
l'escalier-theatre. La fouille a ete reprise dans le but de suivre la continuation du mur
de fortification hellenistique et de mieux comprendre la relation avec d'autres murs,
tout en tenant compte avec diverses phases chronologiques possibles. A cette fin la
tranense a ete elarqie en direction ouest et approfondie. Malqre la concentration de
grosses pierres masquant les structures dans la partie ouest de la tranchee, on a pu
constater que le mur bellenistique 77 continuait dans un angle droit (316) en direction
sud ou qu'urı mur contemporain le rejoignait a cet endroit. Le mur hellenistique ouest-
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est preserıte des deux cötes un parement soiqne tandis que l'interieur a ete rempli
avec de la terre et des deblais, Par contre I'angle droit, ou bien le mur rejoignant le mur
nellerustlque 77 de maniere perpendiculaire (316), est une construction pleine, et
moins large (environ 1mSO) que le mur 77 qui peut atteindre une largeur de 2m50.
Manquant les moyens pour deplacer les concentrations de grosses pierres, nous
etions obliqes El remettre El une prochaine campagne l'etude des couches-sousjacentes.

Secteur N (Fig. 4)
La tranchee N1 se trouve El environ 50 m. au nord du complexe du temple. La
reprise des fouilles interrompues en 1995 avaient pour but de mieux connaitre la fonction et la chronologie de cette partie de I'ancienne ville, et de verifler les resultats et les
hypotheses emises precedernrnent. L'angle d'une construction se composant de deux
marches etait des deja apparue dans les fouilles precedentes, La construction avait ete
interpretee comme faisant partie d'un forum. La nouvelle fouille n'a pas pu etre terrninee, aussi n'a-t-on pas pu atteindre les niveaux les plus anciennes.
La tranchee existante a ete elarqie en direction nord-est et approfondie pour
retrouver la suite des marches (40) ou de leurs fondations (41). ii est apparu que les
fondations des marches n'etaient pas profondes, atteignant environ 40 cm. Ces fondations s'arretent El la hauteur d'une conduite d'eau (66). La construction leqere du
batirnent et ses petites dimensions nous ont arnenees El ecarter l'hypothese d'un
forum. Plutôt s'agit-il d'une habitation au centre urbain.
La conduite d'eau 66, dont une partie avait deja ete decouverte en 1995, a perturbe I'angle du mur de fondation 41. Sa suite a ete retrouvee dans la zone E, qui est
un elarqissernent de la tranchee existante. Malgre la perturbation posterieure de l'angle de la fondation 41 par la conduite 66, les restes de sa continuation retrouves cette
annes semble mettre hors de doute son existence en direction nord. En meme temps
les fouilles ont mis El jour la suite de la conduite d'eau 52. Le tuyau en terre cuite passe
sous les fondations 41 et 95 qui sont probablement contemporains. Cet ensemble a
aussi ete perturbe et demantele partiellement par l'arnerıaqernent de la conduite d'eau
66. Les elernents de la conduite 52 sont en general plus longs (53 cm.) que ceux de
la conduite 66 plus recente (45 cm.). ii en est de meme du diarnetre (13 et 11cm.) et
de l'epaisseur (2,S et 2,2) de ces tuyaux.
Le mur 74 passe El travers la tranchee en direction nord-sud. ii est fait de blocs
calcaires d'un mortier El chaux de qualite rnediocre, Ce mur se compose d'un appareillage irrequlier, Sur le cöte est de petits blocs pris au hasard ont ete ajoutes, tandis que
le côte ouest montre un aspect plus soiqne. Le mur contient aussi divers fragments de
tuile. Le mortier El chaux se presente comme un melanqe d'ecailles, de toutes sortes
d'irnpuretes et de bulles d'air, et est surtout applique au côte est. Le mur 74 s'enchaine
au mur 77. La composition du mur 77 est tre s ressemblante, ce qui nous porte a croire
que les deux murs sont contemporains. Le mur 77 a ete perturbe assez recernrnent
par la fosse 67, datant apparemment de l'epoque ottomane ou moderne. En ce qui
concerne le rapport entre les murs 74 et 36, il est clair que le dernier est plus ancien
puisque le premier passe par au-dessus. Vu son aspect assez soiqne, la face du mur
74 devait se trouver du côte ouest, tandis que du côte est il devait s'y trouver un remblai. En corısiderant en plus la pente naturelle qui se trouve El cet endroit, on peut conclure qu'il s'agit d'un mur de terrasse. Le mur 36 est d'une composition toute difterente,
ii se presente sous un aspect plus soiqrıe et requlier: une suite de trois assises de
meme hauteur faites de blocs calcaires irrequliers surmentes de blocs requliers de
dimensions plus grandes. Cette apparence requliere ne se trouve interrompue qu'a un
endroit (trace 70), ou un remploi avait inteqre. Puisque la hauteur de ce remploi correspond El celui de deux assises de blocs calcaires, il semble qu'il a ete associe au mur
des le debut de sa construction. Par contre, un peu plus loin ce mur de fondation a ete
perturbe. Du cöte ouest le mur a ete arnenaqe dans une tranchee (73) creusee dans
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la marne. Ce qui montre qu'originairement la pente etalt plus raide et qu'elle a ete
adaptee aux exigences des nouvelles constructions. Entre les murs 36 et 71, en passant sous la fondatian 41, diverses couches (69, 70, 71 et 72) peuvent etre interpretees comme des couches de remblai pour le terrassement.
Deja les fouilles de 1995 ant llvre un assortiment de ceramique romaine prometteur, avec parmi d'autres de la siqillee orientale et des gobelets suivant les rnodeles
d'Aco. La nouvelle campagne a elle aussi üvre une belle moisson de ceramique de luxe
romaine precoce provenant des couches de remblai (souvent decoree, dont un exemple pourvu d'une belle tôte de satyre).
ii est donc probable que le secteur Ncache les restes d'une riche demeure
urbaine du debut de l'epoque romaine. Les murs de fondatian 41, 95 et 36, tout comme
les marches 38, 39, 40 etc. et la conduite 52 appartiennent a cette periode. Les murs
74 et 77 sont de date plus recente ainsi que la conduite d'eau 66 qui les coupe. La trouvaille de quelques vestiges plus anciens que la demeure font preuve d'une occupation
hellenistlque precedente. Une etude approfondie de la cerarnique devra donner une
chronologie affinee pour les diverses phases d'occupation.

Prospections
En 1999, aussi bien I'emplacement de I'ancienne ville que ses alentours ant ete
intensivement prospectes, Grace ala rnethode de la resiatance rnaqnetique, ditterents
endroits non reconnus du viIIage actuel ant ete sondes. L'objectif de cette prospection
etait de localiser I'endroit de grandes constructions officielles de la ville. A ditterents
points on a en effet pu recaiter des informations interessantes qui pourront se reveler
etre cruciales pour la preparatiorı des campagnes a venir. Ainsi le long du
Hammanderesi au centre du viIIage, la pressnce de murs importants a ete enreqistree.
Nous basant sur le plan du site dresse par Humann en 1882, nous pouvons suppons
qu'il s'agit probablement des restes du celebre temple de Cybele.
Dans la zone au nord-ouest de la ville antique des prospections de terrain systematiques ont eu lieu durant plusieurs jours. Un appareil GPS a permis I'enregistrement exact de toutes les observations. Cette prospection a avant tout rendu possible la localisation d'un system e d'aqueduc, permettant de mieux appreherıder une
bonne part de I'approvisionnement en eau de la ville. Sur un trace lineaire de plusieurs
kilernetres de grands fragments de tuyau en terre cuite ont ete reperes, Ces tuyaux ont
un diarnetre de 25 a 30 cm. et une epalsseur d'environ 2cm5ü. Dans la plupart des cas
les tuyaux tenaient a l'interieur un depôt calcaire relativement important ternoiqrıant
d'un contact de longue duree avec I'eau. Beaucoup de vestiges de cet aqueduc ont pu
etre recuperes dans les champs cultives, parfois en association avec de grandes concentrations de blocs calcaires. La position de I'aqueduc est a remarquer: allant le long
au sur le trace lineaire d'un axe nord-est-sud-ouest, ne deviant que legerement a
quelques endroits et suivant les limites des parcelles et les chemins de campagne. II
est possible qu'il s'agisse d'une survivance d'anciennes parcelles qui remontent euxmernes a un trace d'aqueduc et de voie romaine. Avec la localisation de ce trace sur
plusieurs kilernetres le cours d'un des aqueducs importants de la ville a pu etre suivi
dans sa totallte. En effet, durant des prospections precedentes on avait cecouvert un
trace nord-est-sud-ouest de tuyaux de conduite le Iqng d'une voie romaine. ii continuait sur plusieurs kilernetres a la hauteur du viIIage d'lstiklalbağı, a quelques kitornetres
au nord de Ballıhisar. Nous avons deja pu montrer auparavant qu'a I'epoque romaine
cette region riche en sources fut exploitee en fonction de I'approvisionnement en eau
de la ville. En plus, aux confins de la ville, a I'ouest, un chateau d'eau avait ete decouvert anterieurement, En somme, tous les ingredients pour une reconstitution dans sa
totalite de cet aqueduc irnportant. En commençant a Istiklalbağı, I'aqueduc allait en
directian sud-ouest. En passant par des endroits bien choisis, ii descendait doucement
vers Pessinante, faisant une courbe pour atteindre I'ancienne ville.
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Parmi d'autres resultats de la prospection il faut mentionner la reconnaissance
d'une importante concentration de tessons de cerarnique, tout pres de la Iimite ouest
de la ville. ii n'est pas encore clair s'il s'agit d'une indication d'une unite d'habitation
autonome ou s'i1 I'endroit avait une relation directe avec la ville.
Finaiement, de nouveaux pillages de tombes sont Ei rapporter. Elles ont eu Iieu
dans un cimetiere qui avait deja ete decouvert auparavant, Ei quelques kilernetres Ei
I'ouest de Pessinonte. Tout comme en 1998 nous avons constate que quelques
tombes ont ete pillees et detruites delibarement. Neuf tombes ont ete saccaqees
recernrnent, les ossements humains etant eparpilles par dizaines tout autour. Une des
tombes venait d'ôtre violee. ii s'agit d'une tombe Ei inhumation installee en direction estouest, se trouvant sur une pente dirigee vers le nord.
Sur la surface etait disperse un rnelarıqe de blocs calcaires casses il y a peu de
temps, d'ossements humains et de la cerarnique romaine brlsee traichernent et
provenant de reclpients complets. Le fond de la tombe se trouve Ei 2 m. de profondeur.
Mesurant 2 m. sur 1 m., elle est construite de blocs calcaires soigneusement ravales
et places en appareil requlier. Tout pres de I'amas de terre et des blocs calcaires
morceles provenant de I'action des pilleurs, gisait le crane d'une jeune femme. Les
trouvailles de beaucoup d'ossements fraqrnentes et de dents d'origine humaine sont la
preuve du saccage de plusieurs tombes aux alentours. Ces violations de date recente
nous montrent une fois de plus que le risque du pillage des necropoles de Pessinonte
demeure un problerne actuel.

Consolidation et Restauration
La campagne de 1999 a aussi prevu la suite des travaux de restauration des
gradins de l'escalier-theatre. ii s'agissait aussi bien de la consolidation des elernents
detaches en les encastrant dans une nouvelle assise, que de proceder, si possible, Ei
une anastylose. ii est Ei noter qu'un mur de terrasse byzantin a ete enleve pour obtenir
la jonction entre I'agora et l'escalier-theatre. En demoutant ce mur, plusieurs gradins
du theatre d'epoque severienne ont pu etre recuperes et mis Ei part en attendant leur
replacement.
Dans le secteur B7-H1, 2 I'anastylose lirnitee s'est poursuivie en continuant Ei
replacer les marches de la stoa qui avaient ete rernployees dans des murs byzantins.
Bases et colonnes ont ete replacees sur le stylobate en accord avec I'apparence originale de la stoa. Elles possederıt encore leur decoration en stuc. Afin de leur assurer
une protection maximale contre les infiltrations d'eau et le gel, on a continue Ei traiter
les cassures avec de la pate de ciment.
Comme dans les campagnes precedentes, des decornbres et des restes de
murs de moindre importance ont ete enleves en vue d'une visualisation optimale du
site. Aussi a-t-on procede Ei un desherbaqe minutieux. La comprehension du site dans
sa totalite et dans ses ditterentes phases d'occupation ya gagne certainement.
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L'agora

Fig. 7: Le theatre (B7 )

Fig. 8: Le theatre (B 7 )

218

Fig. 9: le mur hellenistique (8 6)

Fig. 10: Seeteur N, le sol-dlsant second forum
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Fig. 11: Seeteur N, le soi-disant second forum

Fig. 12: Seeteur N, le soi-disant second forum
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WORK AT ZEUGMA IN 1999
Catherine ABADIE-REYNAL *
Fatma BULGAN

Since the Birecik Dam was due to be completed in Spring 2000, we considered
that our 1999 campaign of excavations was the last one before the part of the site
where we have been working for five years, disappears. In fact, two important campaigns could be conducted: the first one, from 11 April to 11 May was consacrated
mainly to geomorphological and archaeological survey whereas the second campaign,
lasting from 25 August to 25 November was mainly a campaign of excavations.
In addition to the acknowledgement that I expressed at the begiruıing of my
paper about Apameia, I am alsa pleased to thank Dr. Rifat Ergeç, Mehmet Onal and all
the other elemanlar of Gaziantep Museum.
The bulk of our work in 1999 concentrated in improving our knowlegde of town
planning in Zeugma and of its development. This was done by means of a series of
widely-spread trenches that have been opened in three different areas of the site,
trenches 9, 5 and 12 (Fig. 1). Three main questions have been studied: the occupation of the bank of the river, the organization of town planning and and the extend of
the city.
The Occupation of the Bank of the River
For the first time, trenches have been opened in this east part of the site (Fig.
2). The use of an exeavater has given us the opportunity to open systematic soundings: the result of this operation is very significant: all those soundings, done in the
lower east part of the site, along the bank of the river, have been totally negative. All
the occupations, in Antiquity, were located on the slopes of the hills, on the terraces
that look down to the river.
A wall, running along the bank, could be seen (Fig. 3) in the same area. A series
of soundings have been opened to determine its structure and function and to check
the hypothesis of J. Wagner who considered this wall as remains of the city-walls. It is
now sure that this structure is not a fragment of the city-wall. It could rather be an installation connected with the river, maybe an embankment to protect the city from the
swellings of the Euphrates, or a retaining wall supporting a road.
The results of this research are significant: we can see that the bank of the
Euphrates river, to the east of the caves, has been mainly unfrequented. On the corı
trary, from the caves that had been partly eleared in 1996 to the west, the bank is more
densely occupied. Those conclusions give one more element to locate the place where
the river was crossed in Antiquity in the west part of the city, probably near the bend of
the river.

Prof. Dr. Catherine ABADIE-REYNAL, University of La Rochelle, Paris/FRANSA
Fatma BULGAN, Gaziantep Müzesi, GazianteprrÜRKiYE.
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The Organization of Town P/anning
This problem has been dealt with by going on excavating in two areas that had
been opened in 1996 and 1997, areas 5 and 9. In 1999, our main goal was to study
the Hellenistic levels which could not be reached before since they lay under several
meters of Byzantine and Roman levels.
In area 5, we could bring to light, in the middle of the dere, the outer facing of a
2 m. high Hellenistic wall (Fig. 4), the foundations of which are resting upon the natural rock: without any doubt, it is the front wall of an important Hellenistic building which
looks down the slope. The sherd, associated with this building, are "black-glazed"
sherds and belong to the first part of the Hellenistic period.
On the other hand, the Hellenistic walls that had been found in 1997 and 1998
at the foot of the west hill, have been reexamined. We were, then, surprised to discover
a more ancient structure, the orientation of which was quite different from that of the
upper building (Fig. 4). We just could clear a corner, where we found the remains of
a pithos. The sherds have not yet been studied, but the surimposition of structures and
the difference of orientation show that, during the first part of the Hellenistic period, this
area underwent two different periods of occupation and important refittings. We now
have the proof that the Hellenistic period was, at Zeugma, marked by the existence of
large buildings.
Our research in area 9 (Fig. 5) add informations about Zeugma in the Hellenistic
period. But, before we reached these levels, we eleared thick Roman layers. the
stratigraphy of which is quite simple: after removing the topsoil, the wall-destruction
constitutes a 1 m. high destruction level. Underneath, we could find the roof and the
woodwork of the burnt down buildings. Most of the floor levels were made of compacted elay (Fig. 6), but we alsa could find same fragments of mosaic (Fig. 7). The walls
were in a good state of conservation (Fig. 8). Numerous Roman bronze items and
coins dated before Valerian's reign have been found in this fire level, so that one can
think that the terrace eleared in 1999 has been destroyed by the middle of the Illrd century.
This campaign gave us alsa the opportunity to study the whole plan of this smail
valley which was organized in east-west and nonh-south terraces (Fig. 5). On the other
hand, same soundings have shown that this plan was probably created, at least in this
area, in the ıst century B.C. And, these first installations have dictated the orientation
of the latter Roman structures. Finally, we could determine that this smail valley was
occupied during the Roman period, by smail houses constituting a working-class district.
The Extend of the City
One of the ways to determine the extend of a city in Antiquity is to explore its
necropolis. That is what we tried to do systematically: we achieved the inventory of the
western necropolis by locating all the tombs on a topographical map, making drawings
and taking pictures of them, before theyare drowned. We alsa made a cast of one of
the most decorated tomb, Zenon's tomb (Fig. 9). As a whole, we have studied 77 burials in the western necropolis, and 27 burials at the east of Seleukeia-Zeugma. Thanks
to their great number, it will be possible to establish a typology of these tombs. It must
be said that, already, same general characteristics have been established : for
instance, the entrance to the tombs is constituted either by a flat-roofed gallery (Fig.
10) or by a hall the walls of which are in several cases decorated with relieves or
inscriptions. Inside the tomb, several types of plans have been established: tombs with
arcosolia around a funeral room, tombs with one to three alcoves and arcosolia and
so on. Finally, tombs decorated with relieves are few. These decorations, representing mainly busts, baskets and eagles, are either isolated, either in groups, but always
in an arched niche (Fig. 11). Same remains of wall paintings have alsa been observed
(Fig. 12).
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In addition to the study ofnecropolis, we decided to determine what kind of occupation prevailed near the eastern Iimits of the city, since this area had never been excavated before. So, we opened a trench through the easternmost terrace and unearthed
a luxurious Roman villa.
We just could c1ear a smail part of the villa. i shall present here the results of
those preliminary excavations, sometimes enlightened by further excavations led this
year by our Turkish colleagues of the Museum of Gaziantep and by ourselves. More
precisely, we uncovered what was probably one of the entrances to the villa, a part of
an open area which now seems to be a peristyle and a room to the west which must
have been a triclinium. The entrance and the peristyle have undergone several phases that can be followed thanks to the many water pipes passing through them (Fig. 13).
A relative chronology could be established, but, unfortunately, every new phase
involved the cleaning of the area and sherds are rare. However, in the entrance hall,
we found the last floor level (Fig. 14) above which lies a thick destruction level with
coins of the middle of the IlIrd century AD.
To the north-west, the triclinium is noteworthy for its decoration. This room (Fig.
15), looking to the south, and to an atrium, through three wide open bays, must have
been used mainly in summer. The walls were covered with wall-paintings and stuccoes
that have been uncovered in the thick destruction layer which was all over the ground
and which contained a smail treasure of 57 bronze coins of Gordianus. A wonderful
mosaic, done with stone and glass tesselae was found in this room. The main picture,
facing the entrance from the atrium, represents an episode of the legend of Daedalus
and Icarus: it might be the moment when Pasiphae, who fell in love with a bull, is ordering a wooden cow from Daedalus to be able to marry the Bull. Most of the figures can
be identified thanks to Greek inscriptions: one can see from the left to the right,
Pasiphae, a young woman whose name is not mentioned, an old lady who is appointed as Trophos, that is to say a Nurse (probably Pasiphae's nurse). Then, one can see
Daedalus and Icarus who are probably building the wooden cow while, in the background, the Labyrinth is represented. A preliminary study of this picture shows that
there is no parallel to this representation of the myth elsewhere in the Roman world.
The second picture seems to be less original: it represents the triumph of
Dionysos who is depicted on a chariot drawn by two tigresses. On the right, a smail
winged Victory is holding reins, while a Bacchant is daneing and playing tambourine.
This theme seems to be often used by mosaists from the IInd century A.D.
The geometric patterns are also noteworthy for their diversity and richness of
colours. One can notice more particularly the eight-Iozanged stars which seems to
appear on mosaics during the Severian period. Of course, a more precise study is
needed to establish the date for this masterpiece, but we have some elements. The
style of the mosaic with its very rich geometric patterns could indicate that it has been
produced at the earliest, during the Severian period. Archaeology gives an important
element too: the coins uncovered in the destruction level above the mosale show that
it had been in use when the villa burnt, around the middle of the IIlrd century A.D.
A program of restoration is in course of organization for this mosaic and for the
wall paintings that have been found in this triclinium and, later on, in the whole villa
since excavations are stili goind on.
To conclude, I would Iike to say that the discovery and the exeavation of this villa
gives us a lot of informations about the history of occupation of the eastem part of the
site. To begin with, the occupation of the site is clearly less dense that it is in its western part. To anticipate upon the results of the campaign of 2000, we have uncovered
structures that are prior to the villa: they can be dated to the ıst century BC. But, we
could not find any Helienistic building . On the other hand, traces of reoccupation of the
terrace after the destruction of the villa appear to be light, whereas Byzantine layers
are particularly thick in the western part of the site: this terrace had arathe short period of occupation corresponding to the most flourishing period of Zeugma, between the
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ıst century BC and the IlIrd century A.D. Finally, it seems reasonable to distinguish
some functional zone in the city planning (Fig. 1): if the western part of the city (Bahçe
Dere and the river banks) seems mostly consacrated to workshops, the central part
could be the public area, with the public square or forum and the archive-office, whereas the easterrı part could be considered essentially as the residential area where rich
villas stood, far from the noise and the activity provoked by the crossing of the river.
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Fig. 6: Floor made of
compacted clay

Fig. 7: Fragment of mosaic
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_ Fig. 9: Casting at Zenon's tomb

Fig.10: The entrance to atomb, constituted bya
gallery

Fig. 11: Decoratian at the entrance of
a tomb
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Fig.12: Remains of wall paintings

Fig.13: Water pipes passing through the
entrance to the villa

Fig.14: Entarance hall of the villa: the last
floor level
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WORK AT APAMEIA IN 1999
Catherine ABADIE-REYNAL *
Eyüp BUCAK

Our 1999 campaign of excavations took place between 25 August and 25
November: we stayed afield longer than we did before since this campaign was
planned to be the last one before the Birecik dam is completed; we conducted, once
again, simultaneous excavations and surveys on the right bank of the river Euphrates
at Zeugma and on the left bank at Apameia.
.
Before we see the results at Apameia, i would like, first of all, to express my
thanks to the General Directorate of Monuments and Museums for having given us
permission to excavate. i also have to acknowledge the financial support provided for
our work by the Birecik Construction Consortium and i am pleased to express my gratitude to Mr. Bucak, curator of the Museum of Şanlıurfa and to Mr. Mehmet Katkat of the
Museum of Eskişehir who was of great help to us in being always in a good humour
and in solving the many everyday problems which we had to face.
In 1999, we had three main goals: we wanted to improve our knowledge of the
bank of the river; to go on excavating the city itself; and finally, to explore systematically the necropolis which we had begun to study in 1997 and 98.

The Bank of the River
We had not found any remain of the west city walls since 1996 (Fig. 1). However,
the exeavation of the city walls in this part of the city seemed as the only way to have
new informations about the installations bound with the crossing of the river Euphrates
between Apameia and 8eleukeia-Zeugma: in fact, the nowadays bank, distinguished
by its convex bend, seems to be quite different from the ancient one. As amatter of
fact, a geomorphological study revealed that the present bank includes a pebble island
formed by the river and Iinked to the bank when the channel was slowly filled up.
Thanks to a magnetometric survey we thought that we had located an opening in that
area (Fig. 2), that we immediatly called the "river gate". It would have been the first one
to be found in that part of the city walls. Moreover, this opening was situated in the axis
of the main street of Apameia, street 7. But we also could establish that no other architectural structure usually associated with the gates could be seen. 80, we decided to
open trenches along the supposed laying out of the city walls in this part of the site.
Unfortunately, these soundings have proved that modifications of the river have not
only pulled up the city walls, but also all the west part of the city of Apameia, and probably the harbour installations.
Exploration of the City
The knowledge of the orthogonal hippodamian town planning had to be
improved in Apameia, especially in some strategic places. We had, as amatter of fact,
Prof. Dr. Catherine ABADIE-REYNAL, University of La Rochelle, Paris/FRANSA
Eyüp BUCAK, Şanlıurfa Müze Müdürü, ŞanlıurfarrÜRKiYE
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to make sure that some streets that had been discovered before by geophysical survey (Fig. 1), could be followed all over the city. Thanks to four trenches, we now can
be sure that this orthogonal town planning can be extended to the modern viIIage of
Tilmusa and to the west part of the site. In that area, we found walls bounding NorthSouth streets. Morever, the exeavation and study of the Hellenistic domestic areas
was extended to the east and the plan of the house has been completed.
A new trench has been opened at the east gate of the city (Fig.1) so that we
could hope to excavate, at the same time, the main gate, the street and shops that had
been uncovered thanks to geophysical survey in December 1997. Unfortunately, the
exeavation of the gate has been prevented by the fact that its stones had been taken
out in Antiquity. However, we could establish its laying -out. Three shops could be partIy excavated and two phases have been distinguished for their construction corresponding to two phases for the construction of the main street. Moreover, a thick
destruction level found in this trench has allowed us to bring to light a lot of pottery
belonging to the second half of the IInd century B.C., especially early forms of Eastern
Sigillata A, giving us a secure date for the end of the activity, at least in this part of the
city.
The Neeropolis
Because this second exeavation campaign in the necropolis of Apameia was
also the last one, we had to make choice: we decided to give priority to the search of
hypogea. However, some pit-graves and simple inhumations that had been located,
were also eleared.
The hypogea: The excavation of hypogeum 4 has revealed that, in addition to
the three loeuli that had been found in 1998, there were also three rock-out pit-graves
(Fig. 3). The one situated under the entrance that had been opened by accident in
Antiquity, was protected by rubbish: it contained the remains of a skeleton which was
in a bad state of preservation and some Helienistic artifacts found in situ (Fig. 4). This
hypogeum has been reoccupied at the beginning of the Byzantine period.
Hypogeum 16 is composed of a dromos leading to a square room, through an
entrance which was elosed by large limestone sı abs. The funeral room has 9 loeuli ,the
elosing slabs of which have been uncoved on the ground (Fig. 5). We could bring to
light many Byzantine artifacts, which have been found in situ, especially lamps that had
been piled up in front of the loeuli, and cooking pots (Fig. 6). The double loeulus which
is situated along the left wall of the funeral room must have been used as a place to
put away grave goods from previous burials. As amatter of fact, it contained almost
exclusively, fragments of Roman lamps and glass. The Roman, or even Hellenistic date
that could be inferred from the architecture of the hypogeum, is so confirmed. A Greek
inscription can be seen 3 times, above the loeuli that are situated along the left wall. It
is composed of 3 letters (EYC). It might be either an abbreviation for the name of the
owner of the tombs or an abbreviation for eusebeia (that is to say piety), for eusebôs
(pious) or for eusplagxnia (that is to say fortitude, compassion) which would be adapted to this funeral context. Our attention was also drawn to a Syriac graffito carved on
the central column (Fig. 5), which is in course of deciphering: the name Morses which
can be read is common among Christians of the Byzantine period. Finally, we found a
smail hypogeum (24) which contained only Helienistic goods (Fig. 7).
So, the hypogea that have been excavated in 1999, have brought new intormations about Hellenistic architecture and artefacts. Moreover, our knowledge of the
necropolis has been improved by the study of some new pit-graves and inhumations.
Pit-graves: we just knew, before, two pit-graves in the necropolis of Apameia.
But we noticed that, near the pit-graves alteady excavated in 1998, the surface of the
hill had many depressions. We could verify that those depressions were connected
with pit-graves. An area of about sixty square meters has been excavated, from the foot
of the hill to the top. Nine pit-graves have been brought to Iight and eleared (Fig. 8).
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The pit-graves are all rectangular. Most of them are divided into two parts. The
lower one, which is smailer, constituted the grave itself. It was closed by limestone
slabs (Fig. 9) Iying over the border formed by the widening of the upper part. Several
of those stones have been found in situ. However, no pit-grave had all its covering
slabs.
The orientation of the graves is not regular: 7 graves out of 10 have been dug
perpendicularly to the slope of the hilL. Intervals between pit-graves are as reduced as
possible: they never exceed one meter. Hernains of nails seem to indicate that corpses
were sametimes layed down in coffins. We found, scattered all over the ground,
Hellenistic pottery. Mareaver, in one of the pit-graves, we brought to Iight interesting,
homogenuous Hellenistic grave goods.
Inhumations: Two hundred meters South of the hill, we found inhumations (Fig.
10). Theyare built with calcareous slabs put horizontally to cover the burial and standing vertically on edge to constitute the walls. Only two of these burials could be cleared.
In conclusion, it must be said that this last campaign of excavation before the
site totally disappears, has brought, about the necropolis of Apameia, a lot of informations: the typology of graves is richer than we thought before. We also have now a
more precise idea about the full extent of the necropolis: it was not limited to the slopes
of the hilIs, but it alsa extended in the plain where the city was located. In the plain,
inhumations seem to have been rather poor. On the slopes of the hills, most of the
graves were rock cut pit-graves. This type constituted certainly the most commune,
type of graves, especially in the Hellenistic period. As amatter of fact, and contrary to
what was previously thought, hypogea must have been, probably, quite a rare type of
graves in this necropolis: this can be easily explained by the fact that the construction
of such tombs was expensive. The location of a part of the necropolis on the hills close
to the city shows that its inhabitants decided to use what had been before quarries (Fig.
11) to set their necropolis. These hills had, indeed, been exploited very earlyand the
quarry-front was sometimes reused to cut hypogea in it. Finally, a lot of Helienistic pottery has been found whereas the lack of Roman pottery would show that the necropolis was at least partly deserted in the Roman period. This fact would explain why some
Byzantine graves have cut Helienistic hypogea that were totally ignored, as we could
see it from hypogeum 4. The rare and magnificent Roman tombs that have been found
in 1998 would belong to some rich landlords and, finally, seem to be exception, in this
necropolis. Finally, during the Byzantine period, the necropolis was again densely
occupied as can be inferred from the numerous Byzantine finds, and especially the
Byzantine lamps that have been brought to light in this area. Then the necropolis of
Apameia has been definitely abandoned during the Umeyyad period.
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Fig. 4: Hypogeum
4:
Hellenistic artifacts found in
situ

Fig. 5: Hypogeum 16
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Fig.6: Hypogeum 16: Byzantine artifacts

Fig. 7: Hypogeum 24
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Fig. 8: A general view of the pit-graves

Fig. 9: Pit-grave 22 with its Iimestone slabs
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Fig. 10: Inhumation 29

Fig. 11: The quarries and the access of hypogea 4 and 8
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1999 EXCAVATIONS AND RESEARCH AT ELEIUSSA
SEBASTE
Eugenia Equini SCHNEIDER*

In 1999 the fifth archaeological mission at Elaiussa Sebaste was carried out.
As in the previous years, our investigations were undertaken thanks to funds from the
University of Rame" La Sapienza", the Italian Ministry of Foreign Affairs and thanks
to grants from Fiat International and from Vehbi Koç Vakfı".

THE THEATRE -Eastem seeter ( Fig. 1)
To complete the uncovering of the theatre was stili missing a part of the eastern seeter. The purchase of a portian of the land belonging to a private house sitting
on the hilltop, stipulated in conformity with the law, made it possible to remove the ramshackle toilette disfiguring the eastern side of the summa cavea, and to excavate a
seeter of approximately 80 sqm down to a depth of 3.8 metres. The excavation brought
to light the last seetion of the cavea, the rows of the external main wall of the theatre,
and the structures pertaining to the eastern entrance (vomitorium est) (Fig. 2).
In spite of the absence of the architectural decorations, except for a few moulded blocks and the bases of the external pillars, important data for understanding the
architecture of the monument emerged. In particular, we were able to see that the two
entrances to the theatre were not symmetrical, and differed in layout and dimensions,
so that it appears evident that the entrance routes to the theatre building were
designed taking into account pre-existing structures and routes. Particularly significant
is the presence of a staircase, brought to light near the north-eastern corner of the
vomitorium, which led to the ambu/acrum in summa cavea (Fig. 3). The stratigraphy
of the eastern part of the seeter revealed a relatively complex situation: underneath
the modern layers, an extensive, deep layer of ash was found, pertaining to a fire
which occurred in ancient times. The chronological definition of this event will be
made after the complete study of the materials, but a preliminary analysis of the finds
seems to indicate a date between the mid-3rd and early 4th century A.D. It is posslble, but at the moment it is only an hypothesis, that the fire was related to the invasion
ot.the city by the Sassanid army occured in the years 260-261 A.D., as related in the
Res Gestae Divi Shaporis.
Further excavations north and south of the vomitorium revealed other structures
pertaining to the baths complex existing prior to the theatre, already partially discovered during the 1997-1998 seasons (Fig. 4). These consist in a large room with a
Prof. Dr. Eugenia Equini SCHNEIDER, Dipartimento di Scienze Storiche, Archeologiche e Anlropologiche
dell'Antichita- Universrta di Roma "La Sapienza"- Piazzale A.Moro 5- 00185 Roma i ıTAllA
Dur usual team was joined by Prof. Alessandro Curuni of the Department of Restoration Techniques of the Faculty
of Architecture, for the restoration program.
The govemmenl representative was archaeologist Salim Yılmaz from Denizli Museum to whom we are grateful for
his collaboration and assistance.
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central plaster-coated basin, delimited by a border structured into two steps covered
with hydraulic mortar, on which the impressions left by two columns are stili visible (Fig.
5). The basin was filled through a lead pipe visible only in the section coming out of
the aqueduct, while the rest of the piping was intentionally removed in ancient times.
The space between the floor walls and the basin was paved with well-preserved black
and white mosaic, while the mosaic threshold is characterized by alternating meanders and squares of red and black tesserae (Figs. 6, 7).
The pottery fragments found in the layer immediately over this room, a homogeneous deposit filling in and obliterating these structures, are stili under study, but
the few recognizable samples can be referred to the first thirty years of the 2nd century A.D., which constitutes a terminus ante quem, for the construction and use of the
baths complex.
THEATRE -Stage area
In 1999 the emptying out of the eastern water reservoir alongside the south
stage area was completed. Data confirm what had already emerged during the excavation of the symmetrical western room: the cistern was filled in between the Iate 4th
and mid-5th century A.D.
THEATRE -Westem sectar (Fig. 8)
In the western sector of the theatre the consolidation and restoration program,
already begun in 1998, has been carried out as follows:
1. Restoration and reconstruction of the south-western sector of the cavea, with
the rebuilding of fifteen tiers of seats in Iimestone and cement concrete and the steps
of the staircase as well as the re-setting of the few existing original pieces;
2. Restoration and consolidation of the western parodos wall, using stone
material coming from the excavation together with coloured cement mortar;
3. Plugging of holes and cracks with crushed stone and mortar in the summa
cavea area;
4. Covering of the pipe found in the past season along the diazoma of the
cavea with thick glass panes.
AGORA -Trapezoidal room south of the eastem apse (Fig. 9)
Concerning the excavations in the Byzantine church inside the Roman agora,
research was begun in the trapezoidal room south of the eastern apse, most likely the
diaconicon of the basilica. This investigation was carried out because of the absence
of the floor pertaining to the last phase of use of the complex. The exeavation made it
possible to bring to Iight the stratum pertaining to the construction of the Roman agora
(preparation layers for the eastern outer wall and a polychrome mosaic floor fragment)
and overall traces of more ancient use of the area : food remains, fragments of potteryand lamps . one of which decorated with an erotic scene (Fig.10), a coin with a
Zeus sitting on the throne on the reverse and the Heracles club on the obverse. The
materials may be dated to between the Iate 1st century B.C. and the first decades of
the 1st century A.D. Presently this level, certainly preceding the construction of the
agora, is the most ancient evidence of this area.
AGORA -Eastem sectar (Figs. 11, 12)
Exeavation was undertaken also between the external wall of the eastern apse
of the basilica, the eastern external wall of the Roman agora, and the modern road to
define the planimetrical organization of this part of the complex.
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The total emptying of the space running in the middle of the double wall of the
apse brought to light a well-preserved section of floor in large limestone slabs, re-used
in the Byzantine building, but quite probably belonging to the Roman agora.
In the section immediately to the east of the external wall of the apse, after the
removal of many architectural fragments (including an architrave with a fragmentary
inscription), other sections of the Roman floor, pertaining to the access area to the
agora, were also uncovered.
Here is where the main entrance must have been, structured as a sort of propy/aeum with two avant-corps square twin fountains ( the southern one had been identified during the previous campaigns ). During the Byzantine age, as see n by the numerous pottery fragments, dating from between the 5th and the early 6th century A.D., this
entire area was extensively reorganized and divided into sections by walls built of
smail limestone blocks and coementicium.

AGORA - Byzantine tomb
During the 1999 campaign, the exeavation of the smail Byzantine funerary complex found last year in the northern aisle of the Christian basilica was completedv. The
second tomb, like that already excavated, was also closed with carefully carved limestone sı abs. The tomb lined with limestone slabs set on edge, contained at least three
bodies, two adults and one child. No funerary ornaments were found in it, except for a
. few gold threads pertaining to a cloth.
AGORA -Western wa/l
The consolidation of the western external wall of the agora, necessary for the
stability of the structure, was continued. The architraves of the entrance doors were
fastened to the masomy with metal clamps, mortar and cement, while two rows of the
northern section of the wall were rebuilt using the original blocks.
AQUEDUGT near the theatre
The total rebuilding of the northern arch of the aqueduct that runs along the
western side of the theatre was completed, with the setting of 17 limestone blocks. At
the top of the arch four rows of the upper rnasonry work were then rebuilt using blocks
coming from the excavation.
PUBLlG QUARTlER- Cotomıeded porticq (Fig. 13)
Another restoration intervention was undertaken on the corner pillar pertaining
to a colonnaded portico to refer to the Byzantine period which was aligned along the
urban stretch of the ancient coastal road .

a) Restoration
The structure built of large square blocks, was completely disconnected partly
due to the penetration of tree branches and was seriously slanting and therefore needed an overall action. Theretere. after numbering the blocks and charting their positions,
the structure was completely dismantled, revealing the foundations, reinforcing them,
and then recomposing the pillar, anchoring the blocks, where necessary, with metal
clamps and / or mortar.

2

See E.Equini Schneider, "1998 Excavations and Research at Elaiussa Sebaste", in 21. Kazı Sonuçları Toplantısı,
Ankara 2000, p. 240, tigs.13-15.
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b) Excavation
The restoratian of the pillar made it possible to resume, during the last days of
the campaign , the excavation in the southern part of the area, which had been interrupted in 1997 due to the dangerous instability of the structure.
This entire seeter was filled in with architectural fragments (columns, capitals,
pieces of architraves , moulded blocks of monumental proportions) probably belonging
to the great colonnaded portico whose pillar marked the south-western corner. The
removal of these brought to Iight part of a semicircular stepped structure of limestone
blocks, that had been partially obliterated by the construction of the pillar, a portian of
a f100r preparation layer of limestone pieces of various sizes, a large limestone slab
belonging to the floor itself, and two column bases in situ. The set- up of these structures, certainly pertaining to the Roman period, and their relationship with the agora
area in the urban lay-out must stili be c1arified : the next campaign's project is to
enlarge the investigations towards south, south-east, the only directian possible
because of the presence of the modern road along the other size.

NORTH-EASTERN NECROPOLlS (Fig.14)
In order to carry out a general cleaning and site reclamatian on the north-eastern necropolis area , the c1eaning and investigation of five funerary buildings of the first
sectar, each with a different layout, building technique, and burial style, was undertaken.
The archaeological data are obviously very conditioned by the reuse of the
tombs as dwellings, alteady in antiquity; such reuse continued up until recent times.
The c1eaning confirmed the constant arrangement of the funeral chamber, generally consisting of a triclinium with the beds or arcosolia, before the change of use
which came about in the Iate Byzantine age; the utilization of funerary enclosures
exclusively for the setting of sarcophagi; the apparent absence of arrangements for
funeral rites; the presence of mosaic or tiled floors inside and outside the funeral chambers; the presence of painted plaster on the internal walls and eoeciopesto on the roofs
and outside walls. In general funerary findings were very scarce, except for same oillamps, a few bronze objects, and two or three gold and glass-paste pieces. During the
next campaign, besides continuing the cleaning operations, the topographical plotting,
already in an advanced stage will be completed together with the detail survey of the
most significant tombs in view of the pubblication of this first seeter of the cemetery.
NORTH- WESTERN SECTOR OF THE ISLAND (Figs.15,16)
During the 1999 campaign, the first survey in the area of the great northern harbour basin was undertaken, particularly in its north-western seeter that the geological
prospecting carried on in the previous campaigns had indicated as being densely built
up.
The removal of a thick layer of wind-borne sand brought to light a series of structures of different kinds and functions, certainly belonging to different phases of the harbour's life.
The excavation was concentrated this year on the surface layer, therefore the
interpretation of the data that emerged is stili in a preliminary stage.
At the eastern extremity of the area, a rampart and the fortification walls of the
island have been e1early identified; .Against the defensive structures and parallel to them,
two large roorns (originally vaulted), which were probably cisterns, were uncove-red.
On the western side of the sectar, a series of walls built in opus mixtum (bricks
and opus retieulatum), can most probably be attributed to a baths complex, to which a
fragment of mosaic floaring, with a white and black geometric pattam and smail polychrome flowers, alsa belongs.
244

The programme of the next campaign foresees the large-scale enlargement of
the exeavation of the harbour along its entire western front, in order to identify and
understand the arrangement of the structures of the great harbour basin.
GEOLOGICAL PROSPECTlNG
A campaign of magnetometric measurements was carried out within the harbour
basin area.
The purpose of this new series of measurements was to search for buried metals.
The measurements revealed an environment with scarces traces , very different
from that which has appeared in 1998, when the survey was carried out around the
ancient pier at the northern side .
A smail anomalous zone was identified in the northern sector, which seems to
indicate the presence of ferrous material in the sediments fiIIing the harbour basin. The
excavation planned for the next campaign should be able to verify its existence.
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Fig. 2: Struetures pertaining to the vomitorium est

Fig. 3: North-eastern eorner of vomitorium est: the stairease leading to the ambulacrum
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Fig. 4: Plan of the baths complex partially obliterated by the theatre's
construction

248

Fig. 5: Plaster-coate
basin
pertaining to the baths
complex

Fig. 6: Baths complex: black and white mosaic floor.
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Fig. 7: Baths complex: mosaic threshold in red and black tesserae

Fig. 8: Theatre, the restoration and reconstruction of the south-western sector of the

cavea
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Fig. 9: Plan of the Christian basilica in he Roman agora at the end of 1999 campaign
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Fig. 10: Fragment of lamp with an erotic scene found in the Roman agora
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Fig. 11: Plan of the eastren seeter of the Roman agora
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Fig. 12: Remains of the main entrance to
the Roman agora

Fig. 13: The corner pillar of the colonnaded portico after restoration

Fig. 14: View of some tombs of north-eastren necropolis after site reclamation
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ELAIUSSA SEBASTE

SETTORE NORD-OVEST DEL PORTO
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Fig. 15: Plan and prospect view of north-western seeter of the main port after the first 1999

Fig. 16: Details of the main port's north-western seeter after excavations
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ROMAN MILlTARY FORTS AT ZEUGMA
(CAMPAIGN 1999)
M. HARTMANN*
C.B. RUGER
M.A. SPEIDEL
R. ERGEÇ

The third archaeological campaign investigating Roman military installations in
the vicinity of Zeugma was conducted from April 22nd to June 3rd 1999. It was again
under the direction of Dr.Rifat Ergeç of the Gaziantep Museum, and of Dr. fv'!.artin
Hartmann, Project leader of the Swiss Team. The team also included Mehmet Onal,
Prof. Christoph Rüger, Werner Rutishauser and Dr. Michael Speidel. As in 1998, our
team enjoyed a great deal of technical, as well as financial support by the Birecik Dam
construction group. Our special thanks go to Mr. Ebner, Mr. Hoelzl, Mr. Schiefer, and
Mr. Demir.
1. Objectives
Based on the observations made in 1998, it was our objective for 1999 to gain
further information on the following aspects:
a.) The precise location of the eastern rampart.
b.) The exeavation of the north-eastern corners both of the older and the
younger fortress.
2. The Campaign
In order to obtain as many answers to our questions as possible we adopted the
following procedure for the 1999 campaign.
a.) Three further trial trenches (S 10 -12) were dug to the east and to the south
of trench S 9.
b.) Two areas east of trench 10 were uncovered (F 3 + F 4).
c.) A further area (F 5) was uncovered between trenches S 11 and S 121 .
Trench S 10
In order to find the exact course of the northern ditch of the earlierfortress a
trench (S 10) of ca. 20 meters length running north-south was dug to the east of trench
S 9. The northern ditch was visible both in the eastern and in the western profiles of
Dr. M. HARTMANN, Müselstrasse 4 CH-5417 Untersiggenthal/iSViçRE
Prot. C.B.RÜGER, Beethovenstrasse 62 0-53115 Bonn/ALMANYA
Dr. M.A.SPEIDEL, Miltelweg 31 CH-4142 Münchenstein/iSViçRE
Dr. R.ERGEÇ, Müze Müdürü, GaziantepITÜRKiYE
Evidence ot illustrations: Maps:C.B.Rüger, W.Rutishauser, M.Hartmann Photos: M.Hartmann
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trench S 10, and corresponded perfectly with the earlier findings of trench S 9. The
course of the northern ditch of the earlier fortress was thereby determined, and the
search for the eastern ditch began.
Trenches S 11 and S 12
In order to find the eastern ditch of the fortresses two trial trenches, running
west-east were dug ca. 5 and 50 meters south of trench S 10. After they had been
cleaned both profiles revealed the eastern ditch. Their tillings contained some dried
mud bricks.
The positive results in the trenches S 10-12 now allowed the uncovering of larger areas in order to find the north eastern corners of both fortresses. This step began
by measuring their presumed location in the field.
Areas F 3 and F 4
Two areas of 10 x 10 meters separated by 1 meter were uncovered. In the northern area F 3 faint traces of the northeastern corner of the older fortress were observed.
The filling of the ditches contrasted with its surroundings not by colour but by texture
only. Unfortunately these traces could not be observed in area F 4, although they were
relatively clearly visible both in the northern and in the southern profile of that area.
Area F 5
This area (18 x 18 meters) was uncovered in order to find the place where the
northern ditch of the younger fortress met the eastern ditch. Only after caretut cleaning
was it possible to recognise the faint traces of both ditches in this area. A number round
shaped patches of slightly different colour parallel to the eastern ditch may indicate the
location of wall construction.
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 1999 campaign may
be useful:
1. After having identified the northern fortification (ditch and wall) of two Roman
military camps in 1998, it was possible to identify, in 1999, their eastern fortification,
again including traces of the wall construction. We are pleased to conclude that the
outlines initially detected on the satellite photograph largely correspond with the
archaeoloqical findings in the field.
.
2. The northeastern corners of both fortresses were found in the areas uncovered (F 3 and F 5).
3. As observed in the previous years, the excavations in 1999 revealed that both
Roman archaeological layers have been, over the centuries, badly damaged by erosion. Material from the archaeological layers has been washed away and, at the same
time, erosion material from the hilIs above was washed in. Both phenomena continued
to make the interpretation of the findings extremely difficult.
4.The excavated findings confirms the dating previously proposed. Both military
camps definitely belong to the first half of the first century AD, and both camps were
occupied for a very limited period of time only. The historical implications will be discussed in the final report.
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Fig. 1:

Zeugma, the position of the dam andthe area of investigations

Fig. 2: Investigation-area with position of the trenches
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Fig. 3: Trench 10: Shaped
mudbricks in the filling of the northem
ditch

Fig. 4: Trench 11: Shaped
mudbricks in the filling of the eastem
ditch
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Fig. 5: Terra sigillata from
trench 9 and 10
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SOLi/POMPEioPOLis KAZıLARı 1999
Remzi YAGCI*

Mersin, Mezitli

(Viranşehir),

Soli/Pompeiopolis

kazıları

7 Haziran-15 Temmuz

1999 ve Kasım-Aralık 1999 tarihleri arasında olmak üzere iki dönemde gerçekleştiril

miştir. Kazı ekibi, çoğunluğu Mersin Universitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bööğrencileri olmak üzere 29 kişilik bir ekipten oluşmaktaydı". Kazılar, başta Kültür

lümü

Bakanlığı olmak üzere, Mersin unlversltest, Mezitli Belediyesi, Atako Ltd. Gelbullnşaat
diğer kuruluşların katkılarıyla, ıçel Müzesi'nin başkanlığı ve Yrd. Doç. Dr. Remzi Yağ
cı'nın bilimsel başkanlığında katılımiı olarak sürdürülmüştür.

ve

1998 yılında yaklaşık 300 dönümlük bir araziyi içine alan 1. Derece Arkeolojik Sit
kent planını çıkarmaya ve toprak üzerindeki mimarı kalıntıları harita üzerinde
belirlemeye yönelik topografik harita çalışmaları tamamlanmıştı (Plan: 1). Ayrıca höyüğün üzerinde 1977 yılından beri uzun süre jandarma karakolu olarak kullanılan ve daha
sonra terkedilmiş yapı kompleksinin bakımının yapılarak kazı evine dönüştürülmesi ile2
halen askerl (Iojman) alan kapsamındaki höyükte kazı çalışmalarının başlatılabilmesi
için Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gerekli izin alınmıştı.
1999 yılında SolilPompeiopolis antik liman kentindeki kazılar, iki bölgede yürütülAlanı'nda

müştür:

i. Sali Höyük
II.Sütunlu cadde
I.Soli Höyük
22 m. yüksekliğinde ve 300 m. çapındaki Sali Höyük'te kazı çalışmaları tepede,
höyüğün en yüksek yeri olan kuzey (dağ yönü) C4 D4, D5 açmaları ile bunlara göre
daha güneyde kalan H3 açmasında gerçekleştirilmiştir (Plan: 5)3. Bunlardan C4 ile H3
yamaç açmalarıdır. Böylece arkeolojik olarak höyüğün yerleşim tarihinin tepede ve
yamaçlarda belirlenmesi amaçlanmıştır.

04 05 AÇMALARı
Sali Höyük'teki ilk kazı çalışmaları tepedeki D4, D5'te başlatılmıştır (Plan: 1). Bu
iki plankarede yüzeyin hemen altında üst üste iki sıra standart ölçülerde (lxl/2 m.)

2
3

YrdDoç.Dr. Remzi YAGCI, Mersin Üniversitesi, Fen -Edebiyat Fakültesi. Arkeoioji Bölümü. 33340 MersinrrÜRKiYE
E-mail: remziyagci@usa.net
Kazı ekibi: Doç. Dr. Suna Güven (ODTÜ),Yrd. Doç. Dr. Emel Erten (ME. Ü.), Yrd. Doç. Dr. Candan Ülkü (ME. Ü.), Yrd.
Doç. Dr. Ayşe Aydın (ME. Ü. ), Arş. Gör. Fikret Özbay (ME. Ü.), Okı' Murat Özyıldırım (ME. Ü.), Harita Müh. Seyfi
Çubuk (ME. Ü.), Mimar Nilay Keser (ME. Ü.), Mimar Esra Şahin (ODTÜ), Arkeolog Şahin Yıldırım, Aylin Koçak (E. Ü.),
öğrenciler: Esra Kanun, GÜltekin Yanbeyi (A.Ü. DTCF), Emel Ertuğrul, Fatoş Gezer, M. Hatun Vicdan, Seda Uçan,
Canan Canbek, M. Salih Koyuncu, Mustafa Aksoy, Tarık Zey1inci ve Ertan Özcan'dan oluşmaktaydı..
Projeyi destekleyen kurum ve kuruluşlar: 1. C. Kültür Bakanlığı, Mersin Üniversitesi, Mezitli Belediyesi, Atako, Gelbul
Inşaat, Coca Cola, HiltonSA'ya teşekkür ederiz.
Kazı evinin bakımı Mezilli Belediyesi tarafından gerçekleştirilmiştir.
1999 yılında Sali Höyük'ün 5x5 m.lik karelajı bır bütün olarak çıkarılana değin bu açmalara geçici olarak; SH (Sali
Höyük) I, II, III ve Teras i adları verilmişti. Bu açmaların adları; 04, DS, C4, H3 olarak değişmiştir.
259

düzgün kireçtaşı bloklardan oluşan, doğu-batı yönünde, dikdörtgen bir platform biçiminde (3.90X2.55 cm., taban kotu 20.47 m.) bir mimarı kalıntı açığa çıkarılmıştır. Söz
konusu platformun kuzey (20.53 m.) ve doğusunda (20.77 m.) çıkıntıları vardır. Bu
mimarı kalıntının (platformun) F. Beaufort'un (1812: Karamania, 249) yayınladığı ölçekli plana göre, höyüğün batı yamacına yaslanan tiyatronun arkasından geçen Roma
Dönemi sur duvarının bir parçası olup olmadığı henüz kesinlik kazanmamıştır. Bunu
anlayabilmek için yan açmalardaki gelişimini izlemek gerekmektedir. Ancak şimdiki
durumda bir sur duvarından çok anıtsal bir yapı kalıntısı (bir platform?) görünümündedir. Doğu-batı doğrultusunda, doğuya doğru uzanan bu platform, 05 plankaresinde
dere taşlarından oluşan düzensiz bir dolgu tabakası ile çevrelenmiştir. Bu dolguyu, yay
biçiminde bir sınır çizgisi izlemektedir (Plan: 2). Güneyinde onunla yöndeş iki sıra
taştan bir duvar kalıntısı gözlenmektedir. Yapının gerçek işlevi ancak gelecekteki kazılar
sonucunda belirginleşecektir.
04 açmasında yığıntı halinde, pişmiş toprak kaplara ait parçalar bulunmuştur.
Bunlar Helenistik Döneme tarihlenen çeşitli kase, tabak, amphora gibi kap biçimlerini
yansıtmaktadır.

04, 05 seramik buluntularında, Helenistik Dönem daldırma firnisli kase ve tabaklar (Resim: 1) çoğunluğu oluşturmaktadır. Ayrıca skyphos, kantharos ve kraterlere ait
mahmuzlu kulplar, siyah astar üzerine beyaz floral bezemeli kap parçaları (batı yamacı)
ile bazı kandil ve unguentarium parçaları dikkati çekmektedir.
Yine Helenistik Döneme ait piramidal ve dairesel biçimli ağırlık grubu ile potoslu
bir tanrıçayı (Kybele) temsil eden bir terra cotta figürin parçası (Resim: 2 ortadaki figürin
= SH 99. 29) 04, D5'in önemli buluntuları arasındadır.
04 buluntuları arasında cam bir kaseye ait bir ağız parçası ele geçirilmiştir. Cam
teknolojisinde serbest ütlerne tekniğinin bulunuşu öncesinde üretilen ve döküm tekniğinde yapılmış bu parça, i. O. i. yüzyıla tarihlenmektedir.
Bronz bir sikke, (Kazı Env. No: SH Ş,9. 40) 04, 05 açmaları arasındaki araba yolunun kaldırılması sırasında bulunmuştur. On yüzünde Athena başı betimlemesi olan ve
arka yüzü korozyon nedeniyle aşınmış olan bu sikke, Helenistik Döneme aittir.
Her biri 5x5 m.lik 04, 05 plankareleri arasındaki araba (servis) yolu (1 m.)
yüzeyin altında açığa çıkan platformun mimarı olarak bir bütünlük oluşturması
nedeniyle kaldırılmıştır.

C4AÇMASt
04 açmasının bitişiğinde (kuzeyinde) yer alan C4, yukarıda da değinildiği gibi bir
yamaç açmasıdır. Bu alandaki kazılar üst katın altındaki kültür katlarını açığa çıkarmaya
yöneliktL C4 açmasında 1999 yılında yüzeyden (20 m.) 18.18 m. kotuna iniimiştir. 5X5
m.lik olan bu açmanın kesitinde kuzey-güney doğrultusunda (kotu:18. 95 m.) düzensiz taşlarla örülü bir duvar kalıntısı ile kuzeybatısında, doğu-batı yönünde uzanan bir diğer duvar kalıntısı (18. 29 m.) daha açığa çıkarılmıştır. Bu duvarların birbirleriyle ya da
tepedeki platform ile olan mimarı ilişkisi şimdilik belirsizdir.
C4 açması, stratigrafik bir kontekste bağlı olmaksızın çeşitli dönemlere ait seramik buluntular vermiştir. Bu buluntular, Helenistik Dönem. v.~ daha öncesine ait erken
karakterli parçalardır. C4'te siyah, kırmızı daldırma fimisli, 1.0. ıV. yüzyıl tabak ve kaselerin yanı sıra, Tarsus Gözlükule kazılarından örnekleri tanınan daha erken döneme ait
kap -oinochoe- parçaları" saptanmıştır. Ayrıca Soli'nin ender Oryantalizan Dönem
buluntularından olan meander motifli bir Doğu Yunan kap parçası C4 buluntuları
arasında yer almaktadır. Açmada yoğun bir yerleşik yaşamı ve mimarıyi yansıtan çok
sayıda çatı kiremit parçası ile amphora ya da büyük boy küplere ait dip, ağız ve gövde
parçaları da bulunmuştur.
4

Krs Goldman 1963: Lev. 82. no. 1029. 1040; Lev.105: nO.1567
süsleme= ı.o. 7-6.yüzyll)
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C4 açmasında, dokumacılıkla ilgili olarak Helenistik Döneme tarihlenen dairesel
biçimli bir ağırşak ile kemikten yapılmış bir bız ele geçirilmiştir.

H3AÇMAS/
Soli kazı evinin kuzeybatısında yer alan H3 (Teras i) açması, 1999 Soli kazılarının
mimarı ve buluntu yönünden en verimli plankaresidir. Açmanın kuzeydoğu köşesinde
üç sıra halinde düzgün kireçtaşı bloklardan oluşan (alt: 3. 40; orta: 3. 05; üst: 2.90 m.)
bir podyum (?) ile altında yine aynı özellikte iki sıra taş basamak (krepis) saptanmıştır.
Bu basamaklar, kuzey-güney doğrultusunda, kuzeydeki kesite, batıya doğru bir kavis
yaparak girmektedir (Plan: 3; Resim: 3). Krepisin önünde onunla aynı yönde uzanan bir
temel ile duvar parçaları vardır. Bunlardan birisinin üzerinde sıva izleri (kalın kum katkılı,
kırmızı boyalı) kalmıştır. H3 açmasının kesitinde, yak. O. 70 cm. kalınlıkta yoğun bir
yangın tabakası qikkati çekmektedir. Bu yangın tabakası olasılıkla bu anıtsal yapıyı
yıkıma uğratan i. O. 70'te kenti yağmalayan ve Sol i halkını kendi başkentine göçe zorlayan Armenia kralı Tigranes'e ait olmalıdır.
1812'de Soli'ye gelen ve kentin genel bir planını çıkaran F. Beaufort'a göre, Soli
Höyük'ün batı yamacına yaslanan antik bir tiyatro vardır. Yine 1854'ten önceki bir tarihte kentin bir gravürünü çizen W. H. BartleU'de tiyatroyu temsili olarak Beaufort gibi aynı
yerde göstermiştir. Ancak Beaufort'un Karamania'sında da belirtildiği gibi bu tiyatronun
caveasına ait taşlar daha o dönemde götürüldüğündenyoğun bir yıkıma uğramıştır. Bu
nedenle höyüğün batı yamacında bulunan H3 açmasının mimarisi tiyatronun dönemi ile
ilgili fikir verebilir. Basamakların (krepisin) oturma sırası olarak dar (0.30-alt; 0.20 üst)
görülmesi ve üstünde bir podyumun bulunması bu yapının tiyatrodan farklı bir işlevinin
olabileceğini akla getirmekteyse de, bu durum ancak açma genişletildiğinde
kesinleşecektir.

H3 açmasında da , C4 açmasında olduğu gibi, bir kontekste bağlı olmaksızın, bir
dolgu içinden çeşitli dönemlere ait karışık durumda seramik parçaları ele geçirilmiştir.
Çok sayıda çatı kiremiti, büyük küp ve amphoralara ait parçaların yanı sıra, t.o.
ıV. yüzyıla ait firnisli kase ve tabaklara ait parçalar bulunmuştur. Ayrıca Kilikia'da Tarsus
Gözlükule kazılarında örneklerine rastlanan metop içinde konsantrik daireli (circle
metope) krater parçaları (Resim: 4) ile yine geometrik (dairesel) bezemeli 'cycladie'
kap parçaları i. O. 7. yüzyıla (Demir Devri) tarihlenebilecek örnekler olarak H3 buluntuları arasındadır.

H3 plankaresinde 14 adet piramidal biçimli ağırlık bulunmuştur. Piramidal formun
(Resim: 5) yanı sıra daha azınlıkta olan dairesel biçimli ağırlıklar da (üç adet) ele geçirilmiştir. Piramidal biçimli olanlarından bazılarının tepesi baskı betimlemelidir.. Miğferli
savaşçı Athena ile mızraklı bir diğer insan figürü olanlar bunlardan ikisidir. Ilginç bir
örnek de, büyük olasılıkla Milet standardında yapılmış ve üzerine kırmızı boya ile 'ıı'
işareti konularak değeri belirtilmiş olan bir ağırlıktır. Bu ağırlıklar, Helenistik Döneme tarihlenmektedir. Ayrıca yine aynı dönemden parmak damgalı ve damgalı amphora kulpları bulunmuştur (Resim: 6 5) .
D4 5 açmalarında değinilen Helenistik terra cotta figürin başıyla parallelik gösteren iki örnek, H3'te ele geçirilmiştir (Resim: 2 sol ve sağ= Eros başı)
H3 açmasında çok sayıda Helenistik Dönem pişmiş toprak kandil bulunmuştur".
Bunlardan 8 tanesi envanterlik değerdedir. Bunlar küresel gövdeli, kalın, yüksek kaidelidir. Bir diğ\')r özellikleri de ekli tutamaklarıdır. Çark yapımıdıriar. Çoğunluğu firnislidir
(Resim: 7). Içlerinden bir örnekte görülen apıike yapılmış mask ve bukranionlar arasın
daki rondel motifleri bezeme olarak diğerlerinden ayrılmaktadır. Bu kandiller, Atina agorası Tip 25B ile paralellik göstermektedirler.
H3'ün en ilgi çekici buluntuları, Arkaik Döneme tarihlenen terra cotta, kabartmalı
mimarl levhalar ve çatı elemanlarıdır. Iki parça halinde ele geçirilen ve antitetik olarak
5
6

"EIlI<pIAOKPATEYL;-EPI PHILOKRATEYS, LÖ. 240-230 Rodos". Prof. Dr Ersin Doğer'e teşekkür ederim.
i. Ö. LV. yüzyıl sonu ııı. yüzyıl başına tarihlenmektedirler.
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iki sfenksin betimlendiği levha (Resim; Ş), lotus-palmet desenli tepe kiremiti (mahya)
(Resim: 9) ile bir çörten, Soli Höyük'te 1.0. Vi. yüzyılın en önemli buluntularıdır. Anadolu'da lonya, Lidya, PQrygia'dan örnekleri bilinen bu mimari elemanlar Kilikia'da saptanan ilk örneklerdir. Uretim atölyelerini şimdiden belirlemek (örn. Rodos?) zordur.

Sütunlu Caddedeki
Sütunlu caddede

Kazı
kazı

ve Temizlik Çalışmalan
çalışmaları, 1999 yılında iki kampanya halinde

yürütülmüştür:

i. Höyükle başlatılan (7 Haziran-15 Temmuz) kazı temizlik ve rölöve çalışmaları.
ii. Kasım-Aralık ayında ikinci kez sürdürülen kazı ve temizlik çalışmaları.
Rölöve çalışmalarına 1999 yılında, sütunlu caddenin güneyinde, caddenin limanla birleştiği giriş kapısındaki mimari parçaların çizimi ile başlanmıştır. Bu çalışmaların
amacı restorasyon öncesi proje için gerekli belgeiemenin tamamlanmasıdır. Bu
çalışmanın 2000 yılında bitirilmesi tasarlanmaktadır. Bu nedenle öncelikle güney kesiminde kazı-temizlik ve belgeleme çalışmalarına başlanmıştır. Bu kesimde, 5X5 m.lik X,
A, A1, A2, Y, B, C, C1 plankarelerinde kazı ve rölöve çalışmaları gerçekleştirilmiştir
(Plan: 5). A, A1, A2 plankarelerinde oldukça tahrip olmuş bir mozaik taban açığa
çıkarılmıştır. Bu taban, çizimi yapıldıktan sonra, üzeri örtülerek koruma altına alınmıştır.
1999 yılı sütunlu cadde kazıları boyunca ele geçirilen küçük buluntular arasında,
Geç Antik Dönem emptıore parçaları, çatı kiremitleri, mozaik tabanıara ait tesserae
bulunmaktadır. Ayrıca I.S. Vi. yüzyıl ve sonrasına tarihlenen cam kadehlere ait bazı
parçalar da buluntular arasındadır.
Sütunlu caddenin limana bağlandığı güneybatı ucundan kuzeydoğuya doğru
uzanan bütün bir alan boyunca (350x30 m.) sürdürülen kazı-temizlik çalışmaları
(Resim: 10):
1. Sütunlu caddenin doğu sınırındaki karayolunun yapımı sırasında ve batı
sınırındaki tarım alanlarından Sütunlu caddeye atılan moloz taş ve toprakların alan
dışına çıkarılması. Tümüyle kaldırılamayan toprak yığınlarının düzlenerek cadde içinde
bir gezinti yolunun oluşturulması,
2. Sütunlu caddenin güneydoğu köşesinde yer alan ve 1. dönem kazıları
sırasında Mezitli Belediye'si tarafından yıkım kararı uygulanan kaçak evin yerinin ve
çevresinin yeniden düzenlenmesi,
3. Sütunlu caddenin çevresinde limanla bağlantısını ve bütünlüğünü görmeyi
engelleyen bitki örtüsü ile içindeki gezinmeyi ve yüzeyaraştırması yapmayı engelleyen
bitki örtüsünün bütünüyle temizlenmesi,
4. Sütunlu caddede yüzeydeki kazı ve temizlik çalışmalarında bulunan seramik
parçalarının ve diğer buluntuların toplanması. Bunların içinde yer alan; örneğin, kireç
taşından bir satyr heykelciği (Roma) müzeye teslim edilmiş, etütlük nitelikte yazıtlı
küçük mimarı parçalar ise ileride birleştirilerek özgün yerlerine konmak üzere kazı evinde koruma altına alınmıştır. Onarılıp bütünlenebilir nitelikte seramik parçaları da kazı
evine taşınmıştır,
5. Sütunlu caddenin taş bloklarla kaplanmış tabanının bir bölümünün kazı ve
temizliği,

ları

6. Sütunlar arasındaki 'stylobat' sevlyesinin açığa çıkarılması,
7. Yüzeyde dağınık durumdaki mimari parçaların (sütun tamburları, sütun başlık
ve diğer üst yapı elemanlarının) çevresinin temizlenmesi, şeklinde özetlenebilir.
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Plan: 2
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Plan: 4

266

1999

Plan: 5
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Resim: 1
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1999 YILI NAGiOOS (BOZYAZı) KAZı ÇALIŞMALARI

Serra DURUGÖNÜL *
Ümit AYDINOGLU
Murat DURUKAN

Bu yılki kazı çalışmalarımız, geçen yıl başlattığımız Bozyazı'nın Paşabeleni Tepegerçekleştirilmiştir (Resim: 1-10)1:
i) Nagidos çevresinin (Paşabeleni'nin batısı ve doğusunda olmak üzere) yüzey
araştırmalarını devam ettirerek;
ii) Paşabeleni'ndeki sur duvarlarının cephe çizimlerini yaparak ve planlarını çıka
rarak;
III)paşabeleni'nin doğu ve güneydoğu yamaçlarındaki nekropolde;
IV)Paşabeleni'nde üç ayrı noktadaki (O 5 c-a, Ersoy, U 26) açmalarda yoğunlaş

si'nde

tırarak.

i) Çevre yüzeyaraştırmalarındaki hedefimiz, kazımızın başlangıcında koymuş olhedeflerimizden birisi olan Nagidos'un sınırlarını belirlemek üzere yaptığımız
taramalardı. Antik Nagidos yerleşiminin yoğunlaştığı Paşabeleni Tepesi'ndeki sur duvarının hem yapı taşlarının özelliğinin hem de planının benzerliliğinin gözlemlendiği "Belen Tepesi" olarak anılan ve Paşabeleni'nin 4 km. doğusunda yer alan tepenin de antik Nagidos sınırlarına girdiğini tespit etmiş olduk. Her iki tepe arasında yer alan ve bügün çamlık olan büyük tepede ise hiçbir kalıntıya rastlamadık. Belen Tepesi'ndeki yüzeyden topladığımız seramikler de Paşabeleni Tepesi'ndeki seramiklerle (amphora
kulpları, küçük kaseler) ortak özellikler göstermektedir. Buradan ayrıca bir pişmiş toprak kadın figürininin alt kısmı bulunmuştur. Doğu yönünde geliştirdiğimiz taramalarda
çok az sayıda seramik örneğine rastladık. Ancak bugün Maraş Tepesi olarak bilinen
antik Arsinoe'ye gelmeden önceki koylarda sürdürdüğümüz liman araştırmalarımızda
Belen Tepesi'nin hemen doğusundaki koyun bir antik limana ait olabilecek özellikler taşıdığını gördük.
Doğuya doğru gelişkin ticaretin yürütülebileceği büyük bir limana rastlayamamış
olmamız, liman arayışlarımızı Paşabeleni'nin batısına yöneltmemize neden oldu. Bozyazı'nın bügün kullanılan modern limanının hemen batısında bulunan Orman Işletmesi
Tesisleri'nde dikkatimizi çeken uygun koşullar üzerine burada başıattığımız sualtı çalışduğumuz

Prof Dr. Serra DURUGÖNÜl, Öğretim Üyesi, Mersin Üniversitesi, Fen -Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, MERSiNITÜRKiYE
Ümit AYDINOGlU, Arştırma Görevlisi, Mersin ve Ege Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, MERSiNITÜRKiVE
Murat DURUKAN. Arştırma Görevlisi, Mersin ve Ege Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, MERSiNITÜRKiYE
Kazı iznimizi sağlayan T.C. Kültür Bakanlığı'na, özverili ve araştırmacı ruhuna sahip kazı temsilcimiz olan Antalya Müzesi'nden Sayın Ferhan Büyükyörük'e, çalışmalarımızı maddi açıdan destekleyen Devlet Planlama Teşkilatı'na, her
!ürlü kolaylığı sağlayan Bozyazı Kaymakamlığı'na, ayrıca Yrd. Doç. Dr. Hatice Çorbacı, öğretim görevlileri Ümit Aydı
noğlu, Murat Durukan ve Bilhan Subaşı'na, Çukurova Üniversitesi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Serdar Girginer'in çizimcisi Asena Kızılarslanoğlu'na ve Mersin Üniversitesi hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerine görev bilinçleri için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

273

malanndaa olumlu sonuçlar görülmüştür: Burada bulunan ve güney yüzeyi düzqünolan
ana kaya, gemilerin yanaşabileceği doğal bir özellik sunmaktadır. Nitekim Orman lşlet
mesi'nin verdiği bilgilere göre 3 1960'lara kadar aynı kaya, gemilerin yanaştığı ve kereste YÜkledikleri bir yer olarak işlev görmüştür. Bunun ötesinde yüzyıl başlarına kadar Alman gemileri aynı noktadan gemilerine kurşun yüklemiştir. Aldığımız bilgilere göre kurşun, 30 km. kadar kuzeyden, dağlara kurulmuş olan bir dekovii hattı sayesinde kıyıya
indirilmekteydi. Aldığımız bilgiler ve gözlemlerimiz üzerine su altında yapılan araştırma
larda da bir sütun gövdesi, bir lento ve işlenmiş taşlardan oluşan bir duvar tespit edilmiştir. Orman Işletmesi'nin yapılanması orijinaloluşumları değişime uğratmış olsa da,
uygun coğrafi koşulların her dönemde kullanıldığı gerçeği, bu alanın da antik liman olarak kullanılmış olma ihtimalini yükseltmektedir. Ayrıca Paşabeleni Tepesi'nden sonra
batıdaki ilk uygun yerin burası olması ya da diğer bir deyişle bu liman alanından sonra
doğudaki ilk üretim yapılabilen veya akropol olma özell.iğine sahip yerin Paşabeleni Tepesi olması, ikisi arasındaki ilişkiye işaret etmektedir: Ihraç edilecek olan malların Paşabeleni Tepesi'nden, belki de önce küçük tekneler yardımıyle limana taşındığından ya
da ithal edilen ürünlerin aynı yolla Paşabeleni'ne taşındıklarından, aradaki mesafe 4
km. dir.
ii) Paşabelenindeki sur duvarlarının cephe çizimlerinin yapılması ve planlarının
çıkarılması hususunda, 1998 kazı çalışmalarımız ile birlikte harita mühendisleri tarafın
dan geodimeter aracılığı ile çıkarılan Paşabeleni Tepesi'nin mülhanili ve sur duvarı işli
haritası esas alınmış, ancak özellikle iyi korunmuş olan güneydoğu taraftaki kulenin
(Resim: 1, 2; Çizim: 1,2) ve doğudaki sur uzantısının (Resim: 3, 4; Çizim: 3, 4) bir kez
daha planları çıkarılmış ve cephelerin detay çizimleri yapılrmştır. Bu çalışmadaki amacımız, detay çizimleri esnasında yapı tekniği çok daha iyi kavranabilen duvarları irdelemek ve bu çizimler sayesinde karşılaştırma örnekleri ile paralieilik kurmada daha sağ
lıklı sonuçlar alarak sur duvarını ve kulesini tarihleyebilmekti. Bu çalışmalarımız sırasın
da duvar yapımında iki ayrı tekniğin kullanıldığını ve farklı evrelerin bulunduğu qördük«.
iii) Paşabeleni'nin doğu ve güneydoğu yamaçlarındaki nekropolde'' 1, 2, 3, 6 ve
12 No.lu mezarlar ile 8 No.lu sunu yeri kazılmıştır. Mezarlar daha önce defineciler tarafından açılmıştır. 1 ve 3 No.lu mezarlar, definecilerin üstten büyük bir kaya bölümünü
kırarak girdikleri mezarlardır. 1, 2 ve 12 No.lu mezarlarda giriş bölümünden girildiğin
den kırık söz konusu değildir. Yamacın kayalık alanlarına oyulmuş bu mezarların ortak
özellikleri dramoSıu olmalarıdır. 1, 2, 3 ve 12 No.lu mezar odaları dikdörtgen planlıdır. 6
No.lu mezar oldukça dar, uzun ve dikdörtgen planıyla diğerlerinden farklıdır. 1, 3, 6 ve
12 No.lu mezarlarda dromos doğal kayanın yükselmesiyle sona erer. 2 No.lu mezarın
dromosu yoğun toprak dolgusu ve ağaçlık bir alana rastladığı için tam olarak kazıIma
mıştır. Odaların yer, tavan ve dromosu çok iyi bir işçilik göstermez. Duvarlar bazı kısım
larda tam olarak düzleştirilmemiş, kısmen girintili çıkıntılı bırakılmıştır. Ozellikle 6 No.lu
mezarın güney duvarı dramosa yakın bölümünde dışa doğru genişler. 8 No.lu sunu yeri doğal bir kayanın önce aşağıya sonra dışa doğru oyulmasıyla oluşturulmuş bir niş biçimindedir. Nişin içinde ve doğu yanında yoğun seramik parçalarına rastlanmıştır. Bir
hydranın ağız ve dip kısmı elde edilmiştir.
IV) Açma/ar

Q5
1999 yılı Nagidos kazı çalışmalarında hedeflenen amaçlar çerçevesinde
Ieni Tepesi'nin kuzeybatı yamaçlarındaki teraslarda bir açma açılmasına karar
tir.
2
3
4
5

Paşabe
verilmiş

Öğr Gör. Bilhan Subaşı'na (yüksek lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi sualtı arkeolojisinde tamamlamıştır) katkıiarı için
tesekkür ederim.
MÜhendis Nuri Bal'a her aşamadaki yardımları için teşekkürü borç bilirim.
S. Durugönül, Nagidos'un Tarihteki Yeri, Varia Anatolica (baskıda 2000).
Nekropol kazısında Sayın Yrd. Doç. Dr. Hatice Çorbacı çalışmıştır. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederim.
Açılmamış bir mezara rastlanamadığı için, nekropol çalışması, jeotizik yöntemler uygulanmak üzere diğer bir kazı sezonuna bırakılmıştır.
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05 açmasının a-c karelerinde kazı çalışmalarına başlanmıştır. Açmanın boyutla4x4 m. olarak düzenlenmiş ve yüzeyde görülen duvar, açmanın içinde kalacak şekil
de güney kenarı için sınır olarak belirlenmiştir. 05 açmasının başlangıç seviyesi, daha
önceden yapılan topografik plandaki açmanın yakında bulunan elektrik direğine dayandırılarak 53.65 m. olarak belirlenmiştir. Ancak açmanın güney kenarında seviye, duvarın varlığına ve arazinin eğimine bağlı olarak 54.16 m. olarak tespit edilmiştir.
Açmanın güney kenarı boyunca uzanan ve 01 olarak olarsık adlandırılan duvar,
açma boyunca 2.80 m. uzunluğa ve 0.60 m. genişliğe sahiptir. Ust seviyesi 54.06 m.
olarak tespit edilmiştir. Bu duvarın açmanın batısında dışarı taşarak daha da devam ettiği düşünülmelidir. Açma içinde, duvarın doğu ucunda ise duvarın taşlarının alındığı ve
alttaki taş dolgusunun ortaya çıktığı görülmektedir. Bu taş dolgunun daha alt seviyede
duvarın ön yüzü boyunca da devam ettiği izlenmektedir. Bir başka dikkat çekici özellik
ise, bu duvarın taş yapısı ve inşa tekniğinin tepenin özellikle güney yamacındaki duvarlarla benzerlik göstermesidir. Yapılan kazı sırasında, bu sur duvarının 53.46 m. seviyesinde görülmeye başlanan ve açma boyunca yayılan ana kaya üzerine oturtulduğu ve
tek sıra taşının korunduğu görülmüştür.
Açmanın kazılmasına 52.46 m. seviyesine kadar toplam 0.72 m. devam edilmiş
ve ana kayanın bütün açmayı kaplaması sonucu kazıya son verilerek asma doldurulmuştur. Kazı sonucunda elde edilen buluntunun tamamının tarım topragı ve altındaki
dolgu topraktan gelen karışık malzeme olduğu sonucuna vanlmıştrr. Ancak, tabaka yakalanmamakla birlikte, ele geçirilen buluntuların genelolarak Erken Helenistik Döneme
işaret ettikleri de söylenebilir. Bu açmadan ele geçirilen az sayıdaki sikke buluntusu da
bu tarihlemeyi doğrular niteliktedir.
Açmanın kazılmasına ve malzemesinin değerlendirilmesi sonucu elde edilen bulguları aşağıdaki gibi maddelemek mümkündür:
1. 05 açmasını kazma sebeplerimiz arasında yer alan ve açmanın güney kenarı boyunca uzayan duvarın niteliğini anlama çabalarımız sonuç vermiş ve bu duvarın,
tepenin bu yamacında, düzlük oluşturmak için yapılmış teraslar için bir teras duvarı olduğu anlaşılmıştır. Ana kaya üzerine kurulmuş olan ve sadece tek bir taş sırasının korunabildiği bu duvarın daha yüksek olduğu ve arkasında, dolguyla oluşturulmuş bir teras için kullanıldığı düşünülmelidir. Bu tür bir duvarın daha tepenin eteklerinde, müze
tarafından açılmış olan inşaat çukurları içinde de aynı paralelde ve niteliklerde var olması, tepenin özellikle bu yamacının tarımsal üretim için teraslandığını düşündürmekte
dir. Ayrıca, tepenin güneybatı yamaçlarında da bu tür duvarların olduğu daha önceden
bilinmektedir.
2. Bu teras duvarlarının izlendiği alanlarda yapılan kazılarda tabakalara ulaşıla
mayacağı, bu alanların tarım için kullanılmalarından dolayı yerleşim yeri olamayacakları düşünülmeli ve bundan sonraki kazı yeri belirleme çalışmalarında bu göz önünde turı

tulmalıdır.

3. Bu terasların ve duvarların, Paşabeleni Tepesi'nin güney teraslarında denize
kadar olan alanlarda, güneybatı ve kuzeybatı yamaçlarda ise sur duvarlarının hemen
altlarında kalan alanlarda yoğunlaştıkları görülmüştür. Dolayısıyla, antik yerleşimin
(özellikle erken dönemler için) tepenin aşağılarında ve denize yakın yerlerde aranması, tepenin bu yamaçlarında yerleşim tabakalarının beklenmemesi, bu yamaçlarda tarımsal üretimin yapıldığı ve bu amaçla buralarda terasların oluşturulmuş olduğu düşü
nülmelidir.
4. Bu yamaçlarda yerleşim olmaması sebebiyle, buralarda yapılan kazılardan Çı
kan az yoğunluktaki seramik ve diğer buluntuların, buraya teras oluşturulurken yapılan
dolgu sırasında (eğer böyleyse terasların son kullanımı için Helenistik Dönem ve sonrası bir dönem düşünülmeli) ve/veya akıntının toprakla gelmiş olduğu beklenmelidir.

Ersoy Açması
Paşabeleni Tepe'nin güney yamaçlarında bugünkü modern yerleşimierin bulunduğu alanda, Mustafa Ersoy isimli şahsa ait evin bahçesinde, 1999 sezonunda toplam
11 gün süren bir kazı çalışması gerçekleştirilmiştir.
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Kazısı yapılacak olan bu alanın topografik planda yer almaması nedeniyle arazi
sahibinin soy ismini kullanarak Ersoyolarak adlandırılan bu açmanın kazısına başlan
mıştır. Kazı yapılan terasın darlığı nedeniyle 3x3 m. boyutlarında açılan açma için baş
langıç seviyesi 25.72 m. olarak belirlenmiştir.
25.72-25.50 m. seviyelerinde kazılan tarım toprağı içinden gelen malzeme, genel olarak Helenistik Döneme işaret etmekle birlikte, karışıktır.
25.60-25.30 m. seviyeleri arasında izlenen dolgu toprak içerisinden ele geçirilen
buluntuların da tabaka vermediği görülmüştür. Bu taş katkılı dolgu toprağın altından gelmeye başlayan sert ve sıkışmış toprak ise yeni bir tabakanın habercisidir. Nitekim, gelen buluntuların homojenliği bunu kanıtlar niteliktedir. Buradan gelen bir figürin başı ve
dört bronz sikke bu tabakanın kazı envanter kayıtlarına geçen parçalarıdır. Buluntuları
na dayanarak 'Helenistik Dönem Tabakası' olarak adlandırılan bu tabaka içerisinden
ele geçirilen Seleukos ve Makedon krallıklarına ait sikkeler (bkz. Env.No. 45-46-67-6871) bu tabakanın genelolarak tarihini verirler.
25.20 m. seviyesinden itibaren açmanın batıya doğru olan 1.65 x 3 m. genişliğin
deki bölümün kazısına devam edilmiştir.
Yukarıda kazılan sert toprakü Helenistik tabakanın altında ise bir taş dolgu ile karşılaşılmıştır. Bu taş dolgunun, daha alttaki bir yerleşim katmanını kapatmak ve üstte bir
taban oluşturmak için yapıldığı düşünülmüştür. Nitekim, yapılan kazı sonucunda, bu taş
dolgunun Helenistik tabaka için bir taban niteliğinde olduğu anlaşılmıştır. 24.90 m. seviyesindeki bu taş dolgu oldukça düzgün bir yayınma sahiptir ve içerisinden seramik buluntu ele geçirilememiştir. Ancak, bu taş dolgunun tam üzerinden 24.90 m. seviyesinden ele geçirilen bir gümQş sikke (Env. No. 72) üstteki Helenistik tabaka için kesin bir
başlangıç tarihi verebilir. On yüzünde Aphrodite ve arka yüzünde Dionysos başı bulunan bu gümüş sikke, bir Nagidos kent sikkesidir ve yaklaşık 1.0. 5. yüzyıl sonu 4 yüzyıl başına işaret etmektedir.
Bu taş dolgunun altındaki ince bir toprak tabakası ise oldukça sert ve sıkışmış bir
kilden meydana gelmiştir. Bu tabaka içerisinde çok az sayıda seramik ve iki bronz sikke ele geçirilmiştir. Bu sert killi toprak tabakasının taş dolgu altındaki sıkışmış toprak olduğu ve Helenistik tabakanın altındaki taş dolgunun bir devamı olduğu düşünülmelidir.
24.64 m. seviyesinden itibaren görülmeye başlanan buluntular ise, bir üst tabakadaki Helenistik Dönem buluntularından farklılıklar göstermektedir. Başlangıç seviyesinde siyah figürlü kaplara ait olması muhtemel seramik parçaları bulunmuştur (Env.No.
77). Siyah firnisli kap parçaları ele geçirilen bu tabakadaiki adet de bronz sikke bulunmuştur. Bunlar Nagidos kent sikkesi olup önerilen tarihin 1.0. 5. yüzyıl sonları ve 4. yüzyıl başları olduğu düşünüldüğünde, kazısına yeni başlanan bu tabaka için de bu tarihler bir bitiş tarihi olarak önerilebilir. Bu tarih aynı zamanda, bir üst tabakanın önerilen
başlangıç tarihiyle de paralellik göstermektedir. Yine bu tabaka içerisinde, yukarıda sözü edilen siyah figürlü seramik parçaları ve bronz sikkelerle birlikte beyaz astar üzerine siyah bantlı seramik parçaları da ele geçirilmiştir. Daha alt seviyelerden çıkarılan siyah figür bezemeli bir kyliks tondosu ise daha erken tarihlere işaret etmektedir. Bu
kyliks tondosunun (Env. No. 79) dış yüzünde konsantrik daireler arasında siyah nokta
bezemeler vardır, iç yüzü ise siyah firnislidir. Bu parçayla birlikte ele geçirilen bir pişmiş
toprak ağırlık ise (Env. No. 78) tabakanın tarihine sahiptir.
Genelolarak 'Klasik Dönem Tabakası' olarak adlandırabileceğimiz bu tabakanın
kazısı sırasında bütün açma boyunca eğimli olarak izlediğimiz siyah döküntü toprak yı
ğını da yakalanmıştır. Bu tabaka içerisinde küçük bir alanda rastlanan bu toprak yığını
içerisinde, klasik tabakaya ait olmayan ve üst tabakalarda olduğu gibi karıştırılmış olduğu anlaşılan seramik buluntu ve bu toprak yığını her yerinde yakalanan harç parçalarıyla karşılaşılmıştır.

Açmanın kuzey kenarından itibaren çıkıntı yapmaya ve açma içine doğru yavaş
ça yayılmaya başlayan ana kayayla birlikte 24.46 m. seviyesinde bir başka taş dolguyla daha karşılaşılmıştır. Bu taş dolgunun içerisinden, az sayıda seramik buluntuyla birlikte üzerinde siyah figür tekniğiyle bezenmiş ışın demetlerinin olduğu bir seramik par-
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çası

ele geçirilmiştir (Env. No. 80). Bu ışın demetlerinin altında konsantrik daire bezemeleri arasında siyah nokta bezemeler vardır ve bu özellikleriyle, aynı tabakada daha
yukarı bir seviyede bulunan kyliks tondosuna benzer özellikler taşır. Bu tür siyah figürlü parçaların 1.0. 6. yüzyıl sonlarına tarihlendigi ve bu parsanın da kazılan klasik tabakanın bitimindeki taş dolgunun içinden geldiği düşünüldügünde, buradaki klasik tabakanın benzer tarihlerle sınırlandırılması uygun olacaktır. Yine bu taş dolgu içinden çok
bozulmuş durumda bir gümüş sikke (Env. No. 82) bulunmuştur.
Bu taş dolgunun altından ise 24.25 m. seviyesinden itibaren homojen bir şekilde
beyaz astar üzerine siyah bantlı seramik parçaları ele geçirilmiştir. Daha önce bulunanlara oranla daha büyük boyutlarda ve profil verecek şekilde korunmuş olan bu parçaların bulunduğu katmanın bir tabaka oluşturduğu düşünülebilir. Bu tabakadan çıkarılan
seramik parçaları, daha önce ele geçirilenlerden farklı olarak, formda ve üretimde yoğun yerel özellikler içermektedir. Ancak, gerek bu seramikleri tanımayışımızdan, gerekse bu tabakadan bunlar için tarihleme kriteri verecek buluntu bulunamamasından dolayı bu tabaka ve bu seramik buluntularla ilgili kesin tarihleme yapılamamaktadır. Bu seramiklerle birlikte ele geçirilen bir pişmiş toprak ağırşak da (Env. No. 83) bize tarihlemede çok fazla yardımcı olmamaktadır.
25.72-24.00 m. seviyelerinde toplam 1.72 m. derinliğinde kazısı yapılan Ersoy
açmasında bu seviyede ana kayaya rastlanması nedeniyle kazı çalışmaları bitiriimiş ve
açmanın tabaka çizimleri yapılıp fotoğrafları çekildikten sonra açma kapatılmıştır.
Ersoy açmasının kazımından elde edilen sonuçlar şu şekilde maddelenebilir:
1. Ersoy açması, buluntulara dayanılarak, temelolarak üç yerleşim katmanı altında incelenebilir. Bunların ilki, tarım ve dolgu toprağı altından çıkan ve sikke ve seramik buluntulara dayanarak, Erken Helenistik Döneme tarihlenebilecek olan tabakadır.
Ikinci tabaka ise, bu Erken Helenistik tabakanın altından çıkan ve sikke ve seramik buluntularla, bu tabakanın devamı olarak nitelendirilebilecek Klasik Dönem tabakasıdır.
Son tabaka ise, tamamlanamayan, beyaz astar i i ve siyah bantlı seramik buluntuların
çıktığı en alt katmandır.
2. Ersoy açmasında, bu üç tabaka arasındaki ayrım aynı şekilde, bir taş dolgu
sayesinde gerçekleştirilmiştir. Her yeni katmandan önce, bir önceki yerleşimin taşlarla
kapatılarak üzerinin kille düzleştirilmiş olduğu anlaşılmıştır.
3. En üst tabaka olan ve 'Erken Helenistik Dönem Tabakası' olarak adlandırdığı
mız tabaka, seramik buluntular ve sikke buluntularıyla genelolarak tarihlendirilmiştir.
Buna göre, bu tabakanın altındaki taş dolgu içerisinden ele geçirilen gümüş sikke (Env.
No: 72), üzerindeki. Aphrodit ve Dionysos başı bezemeleriyle bir Nagidos kent sikkesidir ve genelolarak 1.0. 5. yüzyıl sonuna işaret etmektedir. Böylece, üstteki Erken Helenistik tabakanın başlangıcı için bu tarih önerilebilir. Bu tabakanın bitişi için ise, içerisinde bulunan Makedon ve Seleukos krallıkları sikkelerinin tarihi olan 3. yüzyıl sonları-2.
yüzyıl başları önerilebilir.
4. 'Klasik Dönem Tabakası' olarak nitelendirdiğimiz tabaka ise, üzerindeki Erken
Helenistik tabakanın devamı olarak düşünülmelidir. Bu tabakanın başlangıç seviyesinde ele geçirilen 76 kazı envanter no.lu ve ön yüzünde sakallı Satyr başı ve arka yüzünde bir amphora bulunan Nagidos kent sikkesi için önerilen tarihin 1.0. 5. yüzyıl sonlarl-4. yüzyıl başları olduğu düşünüldüğünde, bu tabaka için bu sikkenin tarihi bir bitiş tarihi olarak önerilebilir. Bu tarih aynı zamanda, bir üst tabakanın önerilen başlangıç tarihiyle de paralellik qösterrnektedlr, Bu tabakanın altındaki taş dolgu içinde ele geçirilen
siyah figürlü parçaları 1.0. 6. yüzyıl sonlarına tarihlendirebiliriz, buna göre klasik tabakanın da benzer tarihlerle sınırlandırılması uygun olacaktır. Yine bu taş dolgu içinden
çıkan büyük boyutlu bir gümüş sikke ise (Env.No. 82) bu tabakanın bitimi için tarihleyici bir kriter olabilecekken, ön ve arka yüzlerinin okunamaması nedeniyle bir tarih önerilememektedir.
5. Beyaz astar üzerine siyah bantlı seramik parçalarının ele geçirildiği en alt seviyedeki tabakanın tarihleri için kesin kriterlerimiz yoktur. Bu seramiklerin, bir üstteki
klasik tabaka içerisinde de görüldükleri gözönüne alındığında, bunların son görüldükleri tarih için klasik tabakanın sonunu önerebiliriz.
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U 26 Açtnesı
Paşabeleni Tepesi'nde U 26 karesine rastlayan alanda (Resim: 5; Çizim: 5), kuzey-güney akslı olduğu anlaşılan ve "doğu duvarı" olarak isimlendirilen duvarın batısın
da ve yine kuzey-güney akslıolan yükseltide yani batı terası çalışmalarına başlandı.
Tarım toprağının kaldırılmasının hemen ardından doğu duvarına paralelolan ve yine büyük bloklarla yapılmış bir başka duvarın temel taşlarına ulaşıldı. Bu yeni duvar batı duvarı olarak isimlendirildi ve çalışmalar bu alana kaydırıldı.
Batı duvarı ve batı terası alanında, 58.11 seviyesinde kazılmaya başlanan alanda 57.40/38 seviyesine gelinceye kadar yoğun taş dolgu temizlendi. Batı duvarından 2
m. kadar doğuda 57.60 seviyesinde, yine kuzey-güney akslı, 78 cm. eninde ve çok daha küçük taşlarla yapılmış bir başka duvara rastlandı. Bu yeni duvara "tali duvar" adı
verildi.
Batı duvarı ile tall duvar arasında kalan koridor (!) şeklindeki ince uzun alanda
57.40/38 seviyesinde çakıl taşı, kil, ana kaya mıcırı ve yatar seramiklerden oluşan bir
döşemeye rastlandı. Bu döşeme ile aynı seviyede, üst yüzü döşeme düzleminde kullanılmak üzere traşıanmış ana kaya kütlesine rastlandı. Aynı döşeme üzerinde yatar vaziyette bulunan seramikler arasında mühürlü bir amphora kulpu parçası (Env. No. 49)
bulundu. Bu kulp, üzerindeki mühür dolayısıyla tarihlemeye yardımcı olabilecektir. Söz
konusu döşemenin kuzey yarısının kaldırılması işlemi sırasında, dalgalı ana kayadan
dolayı düzgün bir yapısı bulunmayan araziyi düzgün bir platform haline sokmak için aynı dönemde, 40 cm. civarında, kalın bir dolgu tabakasının oluşturulduğu anlaşılmıştır.
Söz konusu döşemenin altındaki dolgudan çıkan malzemeler içinde de tarihlemeye
yardımcı olabile~k bronz sikkeler (Env. No.60, 61, 62, 63) mevcuttur.
Yine aynımekanda yapılan kazıda bol miktarda çivi ve bir bronz okucu (Env. No.
59) ele geçirilmiştir. 57.20 seviyesinde hala yumuşak olan ve bol malzeme içeren toprak, bu seviyede hala dolgunun devam ettiğine işaret etmektedir. Tali duvarın güneydoğusunda rastlanan çukurda bulunan ve tondosunda hem rulet tırtırı, hem palmet baskısı olan, M.O. 2. yüzyılın 2. çeyreğine ait içki kasesi parçası ise (Env.No. 54), tali duvarın tahribine yol açan bir çukurda ele geçirilqiği için, mekanın da tahrip tarihi hakkın
da fikir vermektedir. Bu durumda mekanın M.O. 2. yüzyılın 2. çeyreğinden önce kullanılmış olduğunu söylemek mümkün olabilmektedir.
Güneydoğubölümde tespit edilen tahrip çukuru 56.70 seviyesinde üst taşları yakalanan 4 No.lu duvara (Daha sonra X duvarı olarak adlandırılacak) kadar inmektedir.
56.60 seviyelerinde toprak karakteri, yumuşak, taşlı ve siyah karakterden, açık renk,
killi ve sert bir yapıya dönüştü. 56.50-35 seviyelerinde 4 No.lu duvara ağzı dönük şekil
de, yatar vaziyette, duvara yapışmış halde, atılmış izlenimi veren bir yonca ağızlı oinochoe ele geçirildi (Env.No. 66). Daha sonra açmanın genişletildiği dönemde aynı alandan, iki amphora, bir düz dipli ve tek kulplu kapalı mutfak kabı ile bir açık renk hamurlu olpe (?) daha bulunmuştur. Muhtemelen işe yaramaz hale gelmiş olan söz konusu
kapların bu dolgunun içine atılmış olduğu düşünülebilir. Çünkü X duvarının dış yüzü olduğu anlaşılan rnekanda kazılan toprağın, 1998'de X31'de kazılan dolgu ile de aynı olduğu ve mekan i'çin bir platform yaratmak üzere oluşturulduğu anlaşılmıştır. Bu platformu oluşturmak için taşınan toprak içine de, tüme yakın bu 5 kabın üst üste atılmış olduğu tespit edilmiştir. Yatar durumdaki kapların oturma düzlemlerinin 56.35 ile 56.20
arasındaki seviyelerde değişkenlik göstermesi ve bazılarının üst üste duruyor olması da
bunların atılmış olduklarına işaret etmektedir.
Tall duvarın kuzeydoğusunda yapılan çalışmada 56.8ü'de bir taş blokaja (?) rastIanmış bunun kaldırılmasından sonra da ana kayaya ulaşılmıştır. Çok dar olan bu alandan bir sonuç alınamamıştır.
U 26'da doğu ve kuzeydoğuya doğru açmanın ebatları yaklaşık 12x8 m.ye genişletildi. 57.10 seviyesine inildiğinde tali duvara yakın olan alanda kuzeye doğru yaklaşık 2 m., doğuya doğru ise yaklaşık 1 m.si korunabilmiş ve yine,her zamanki kil topraktan oluşturulmuş bir dolgunun varlığı anlaşıldı. Tali duvarın 1 m. kadar doğusunda
ve X duvarının iç yüzündeki taşların bittiği noktaya doğru yayıldığı görülen bu dolgunun
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doğusunun

ve X duvarının iki yüzü arasındaki dolgunun bir tahribata maruz kaldığı, toprak karakterinin değişmesinden anlaşılmıştır.
57.00 seviyelerine inildiğinde daha önce çok küçük bir bölümü yakalanmış olan
ve 4 No.lu duvar olarak isimlendirilen duvarın son derece kalın ve doğu duvarı ile de
ilişki içinde bulunan bir mekanın güney dış yüzü olduğu anlaşıldı. Bu zamana kadar 4,
5 ve 6 No.lu duvarlar olarak isimlendirilen, farklı evreler ve farklı yapılar oldukları konusunda fikir yürütülen duvarların tek bir yapının kalın duvarlarına ait oldukları anlaşılmış
tır.

Bu rnekarım duvarlarının kalınlıkları güneyde 2.10 m., doğuda ise 1.60 m. olarak
ölçülmüştür. Ust taşlarının tamamen kaybolduğu ya da çevreye yayılmış olduğu anlaşı
lan mekanın duvarları, sandık duvar tekniğiyle inşa edilmiştir. Ilerleyen günlerde doğu

daki girişi ve kuzeydeki dönüşü de yakalanan mekan, ilk bakışta kareye yakın bir plana sahip olduğunu düşündürmektedir.
Bu ihtimallere daha sonra tekrar değinilecektir, ancak daha önce yukarıda sözü
edilen 57.10'daki dolgunun tall duvar ile ilişkisine değinmek gerekmektedir. Tali duvarın doğusunda ve kazılmayan alanın güneydoğusunda tespit edilen 57.50-48 seviyelerindeki küçük taşlı bir döşeme ve bunun 10 cm. kadar altından başlayıp 57.1 O'a kadar
devam eden blokajın, 57.10'daki kil dolgu ile ilişkili olduğu anlaşılmıştır.
57.50'deki döşemenin oluşturulabilmesi için aynı seviyeye kadar yükselen ana
kayanın ekarte edilmesi gerekmiş, bu sebeple de önce kil ile ardından büyük ve şekil
siz blok taşlarla ve son olarak da, daha küçük ancak döşeme için elverişli taşlarla düzlem oluşturulmuştur. Bu düzlem tali duvar ile batı duvarı arasında kalan 57.40 döşeme
si ile de seviye olarak uyuştuğu ve tali duvara birleştiği için bu duvarın çağdaşı ve oluş
turduğu mekanın doğu yönündeki uzantısının yürüme düzlemi olma ihtimali kuvvet kazanmaktadır. Söz konusu döşeme yaklaşık 1x1 m.lik alanda korumaya alınmıştır. Korumaya alınan alanın güneyinde X duvarının üzerine doğru yayılan ve sadece kil bölümü
tespit edilmiş olan aynı döşemenin dolgusunun kazıs: yapılmıştır. Buradan çıkan malzeme arasında 81 ve 92 envanter No.lu sikkeler M.O. 288-246 arasına tarihlenmekte
ve döşemenin yapılmış olabileceği en erken tarih hakkında ipucu vermektedir. Tali duvar ve batı duvarı ile çağdaş olduğunu düşündüğümüz bu döşemenin X ve Y duvarlarınca çevrelenmiş yapı döneminde kullanılmış olma olasılığı, döşemenin kil dolgusunun
X duvarı üzerine yayıldığının tespit edilmiş olmasından dolayı oldukça zayıftır.
Buraya kadar anlatılanlardan yola çıkarak, tali duvar ve batı duvarı ile iki döşe
mesi tespit edilmiş olan geç evrey'~ ait yapının işlevi konusunda henüz birşey söylernek
mümkün olamamakla birlikte, M.O. 3. yüzyılın ortalarına doğru inşa edilmiş ve M.O. 2.
yüzyılın ikinci çeyreği civarında tahrip edilmiş olduğu ileri sürülebilir.
X duvarının batı bölümünün de 56.80'lerde tahrip gördüğü, taşlarının alındığı ve
üzerinde bir çukur açıldığı anlaşıldı. Ancak bu çukur aynı zamanda geç evreye ait döşemenin kil dolgusunu da delerek aşağıya doğru inen bir çukur olduğu için, M.O. 2.
yüzyılın ikinci çeyreğine tarihleyebildiğimiz çukurun devamı gibi görünmektedir. II. Ptolemaios Dönemine ait bir bronz sikke, üzerindeki kontrmark (?) ile ilgi çekmektedir
(Env. No. 105).
Doğu duvarına yakın bölgede yapılan çalışmalarda 56.90 seviyesine inildiğinde,
daha önce sözü edilen kare planlı (!) geniş duvarlara sahip mekanın doğu ve güney duvarlarının iç yüzleri tamamen ortaya çıkarıldı. Doğu kenarın ortasına yakın bölümde
1.20 m. genişliğe sahip bir girişe sahip olduğu anlaşılan mekanın içinde kalan alanda,
açmanın büyük kısmını kaplayan bir yanık tabakaya rastlandı. Bu seviyenin bir taban
olma ihtimali bulunduğu için X duvarına birleşen küçük bir kısmı korumaya alındı.
Bu yanık tabakadan ele geçirilen malzemenin sikkeler yardımıyla M.Ö. 4. yüzyı-:
lın sonu ve 3. yüzyılın başına tarihlenmesi, yapının ilk evresi hakkında da ipucu vermektedir:
X duvarının doğu bölümündeki sağlam kesiminde yapılan kazıda ele geçirilen
malzeme içindeki 101 Env. No.lu sikke !.ie 56.90-70 seviyelerinde bulunan 97 Env.
No.lu sikke ile 107 Env. No.lu sikkeler M.O. 4. yüzyıl sonuna işaret ederler.
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Yine aynı seviyelerde bulunan 92 ve 93 Env.No.lu sikkeler M.Ö. 3. yüzyıl başına
tarihlenmektedir. Bu durumda yapının ilk evresini ıskender ya da hemen sonrasındaki
döneme tarihlemek ve 3. yüzyıl başında da kullanımının sürdüğünü söylemek mümkün" 6.
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REPORT OF THE TURKISH-DANISH INVESTIGATIONS
AT ANCIENT HALlKARNASSOS (BODRUM) IN 1999
Poul PEDERSEN*

This report relates to the field-work carried out by the Danish Halikarnassos
Project from Odense University in cooperation with Bodrum Museum of Underwater
Archaeoiogy under the direction of Oğuz Alpözen. The report concerns the period
09.07. - 04.09.99 during which the Danish team participated. The work was made possible by the generous permission of the General Directorate of Monuments and
Museums.
The major part of our work in 1999 was related to the Restoration Project of.the
ancient City Wall of Halikarnassos directed by Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu and sponsored by the companies Ericsson Türkiye and Turkcell. In addition to this, conservation
work continued on some objects from previous years.
The team consisted of the staff of Bodrum Museurn of Underwater Archaeology,
Eşref Abay and students from Ege University in ızmir and 19 participants from
Denmark including Dr. Anne Marie Carstens and Maria Berg Briese as well as conservators and students of architecture and archaeology. The project benefitted much from
the enthusiam and commitment of all persons involved.
Report of the Works in 1999
The 1999 campaign had 4 aims:
1. Investigation and documentation of selected parts of the ancient city wall (Fig. 1):
a. West side of the city wall circuit.
b. The northeast extension.
c. The free-stand ing east tower.
2. The studyand conservation of pottery and other finds from the excavations of
1998 and 1999.
3. Clearing and limited exeavation along the north side of the Ottoman shipyard
by the harbour as preparation for a restoration project for the Osmannic shipyard and
grave yard west of the present Marina.
4. Excavation of a number of rock cut tombs by the city wall north of the Myndos
Gate.
1. Investigation and Documentation of the Ancient City Wall
This work took up most of our resources in 1999. The main purpose was as
caretut an inspection of the entire city wall as possible during the time available. A nurnProt.Dr, Paul PEDERSEN, Department of Greek and Roman Studies, Odense University Campusvej 55, DK-523ü
Odense MIOENMARK
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ber of towers and stretches of wall which seemed of particular interest were selected
for more detailed drawing and documentation, requiring in a few cases some elearing
of bushes and soil. In two cases test-trenches were excavated in order to get a elear
picture of the wall trace. This study of the extant, visible remains gave very interesting
results concerning technical details as well as the unity of the entire circuit. Most of the
drawings are under preparation at present, but a few will be given in their preliminary
form.
Stairs: lt was discovered that wellbuilt staircases exist on the inner side of the
city wall elose to towers in several places. In addition to the stairs discovered during
the Myndos Gate excavation (Fig. 2), actual remains of stairs were found in two more
places. Theyare usually about 2 meters wide.
In severalother places, however, where the wall is poorly preserved or the surface hidden under bushes and maquis, it can be seen without excavation that the wall
for some distance attains a width of more than 4 meters. This is surely caused by the
fact that one half is occupied by a ca. 2 m. wide stonebuilt staircase. It now seems quite
certain that staircases were built at regular intervals leading to the wall-walk and the
second story of the towers.
Gates: In addition to the two wellknown main gates, the Myndos Gate to the west
and the Mylasa gate to the east, ancient Halikarnassos had an unknown additional
number of gates or posterns. One could be observed years ago in the valley east of
the Göktepe.
In 1999 two narrow gates were discovered or rediscovered. One is situated on
the south side of the tower on the east side of the circuit, immediately south of the modern highway. The dimensions of the wall indicates that this tower probably also had a
staircase, but it is not so well preserved. The gate, or "door" leading through the city
wall at this place is only 1,7 meters wide and in fact more like apostern. It was found
to have remains of two doorposts in green lava similar to those observed in several
places in a Late-classical building excavated during the Maussolleion project in 1970.
Only the front side of the opening was eleared.
An extremely interesting gate complex was found in the most remote part of the
north-east extension (Fig. 3). The gate opening is very narrow - less than 2 m.- and is
protected by two flanking towers. It no doubt gave access to an ancient road leading
to the important Lelegian city of Pedasa (modern: "Gökçeler") a few kms north of
Halikarnassos. Although the plan of this gate complex is quite ambitious, the dimensions are very smail, and the whole thing looks very different from the monumental
Myndos Gate. The ancient road could not be spotted on the ground surface, but its
general trace is indicated by the remains of ancient tombs, which were normally placed
along roads in Classical antiquity. A simple plan of this gate exists in the British Library
among the unpublished papers of the British archaeologist CT Newton who must have
seen this gate in 1856. 8ince then it has been forgotten until rediscovered last year.
We had the impression until last year, that this remote area in the north-east extension
had never been inhabited and did not form part of the city area. However this gate, the
ancient tombs and in some places also accumulations of ancient pottery sherds on the
surface just outside the north wall indicates that this picture is not totally correct.
Following these discoveries the possibility must be left open that severalother
smail gates and "posterns" may exist in the huge un excavated parts of the city wall of
Halikarnassos. This question is important for the understanding of siege- and defence
techniques in the late-Classical period, but can only be answered by excavation of testtrenches in the future.
Towers: Our study of the remains of the citywall revealed, that there are many
more towers than realized until now (Fig. 4). The British plan of Halikarnassos from
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1862 in some places records every single tower, but in other places omits more than
half. The distances between the towers vary much no doubt according to the character of the landscape. In some places on level ground, the distances are only 50-55 m.
In others much more.
The towers vary very much both in size and technique. The size is between 50
and 100 squaremeters except for the large east tower, which is almost 200 squaremeters.
Only the flanking towers of the "Pedasa" -Gate have been noticed to have rooms
at floorlevel. In allother cases (where it is possible to study this feature) the ground
floor seems to have had a solid fill of rubble and stones, sometimes stabilized by crosswalls dividing the interior into two or four compartments. In three or four cases at least,
the interior of the towers have been destroyed by treasure hunters probably mistaking
the wellbuilt towers for tombs.
Although the towers differ very much in technique there seem to be some main
types, but it is difficultto decide whether these types belong to different periods or perhaps were built in different ways for other reasons. Some examples:
West Bide of the City Wall Circuit
The two towers of the Myndos Gate are the largest on the west side. An inner
wall of soft white andesite runds east-west and continues in the large connection wall,
which is bonded to the main city wall (Fig. 5). The Myndos Gate complex is wellplanned and all parts are bonded to each other.
The next tower southwards is constructed of soft, white andesite ashlars - the
same sort of stone as the main wall at this spot (Fig. 6). The north, west and south
walls are well built, but the east wall is poorly constructed, and not carried down to
bedrock. The existence of the east wall, however, indicates that the tower was not
bonded to the main wall.
The second tower south of the Myndos Gate is beautifully built of strong limestone ashlars (Figs. 7, 8). At this place the main wall has totally disappeared and this
provides us with a rare possibility for studying the back wall of the tower. Like the previous tower this one also constitutes an entity of its own independent of the citywall. It
is Cıearly seen that the back wall is much less well constructed because it was originally built against the citywall and not meant to be visible. As amatter of fact this tower
illustrates what would happen if the curtain wall collapsed during siege: The tower
would remain standing.
A few hundred metres further south a different kind of tower is situated. At this
place the main wall is constructed of polygonal masonry of hard Iimestone. The tower,
however is constructed of fine ashlars af reddish andesite. In spite of the. different types
of rnasonry this tower - somewhat surprisingly - is bonded to the citywall, which must
have caused some practical difficulties for the builders.
The long series of towers north of the Myndos Gate starts with a tower inside the
modern graveyard and the character and rnasonry of this is not known.
The second tower is situated in the very busy square, where the main street,
Turgut Reis Caddesi enters Bodrum. The road constructors have made aciean cut
through the wall and provided us with an instructive section showing both the foundation cutting for the wall as well as the emplekton technique of the wall (Fig. 10). The
tower and the wall are built of very soft white andesite like the first tower south of the
Myndos Gate and as the major part of the Myndos Gate itself.
From here 6 further towers follows up to the smail fortification on top of the
Göktepe HilL. Some of these tower are built of hard andesite, some of soft andesite,
and some of hard grey-blue Iimestone. Some are bonded to the citywall, some are not.
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The Northeast Extension
The northeast extension has two interesting towers in addition to those flanking
the Pedasa Gate. One is a fine ashlar Iimestone building connected to the main wall.
Part of the interior has at some unknown period been emptied for most of its original
filling of field stones. It has thereby become possible to see the interior crosswall running east-west inside the tower. This crosswall is of a surprisingly poor quality compared to the huge ashlar crosswalls inside the Myndos Gate towers. Its purpose may
have been to support a catapult on the first floor.
The next tower southeast of this is remarkable for its extremely smail buiIding
stones.
The Free-Standing East Tower
From the northeast extension of the main circuit one can look across the precipitous ravine eastwards to the hill commanding the entrance of the Milas road to the
Halikarnassos coastal plain.
This hill carries a large free-standing tower of almost 200 squaremetres built of
huge Iimestone boulders in an almost "CyCıopeian" type of masonry. The distinct corner drafting clearly indicates a date in the Late-Classical/Hellenistic period however,
and there are no obvious reason to doubt its contemporanity with the main city wall.
The tower has an interior arrangement of rooms providing shelter for a guard as
well as a cistern of unknown date (Fig. 10). The tower probably had a special function
as watch tower, and due to this it differs quite a lot from the usual citywall towers.
"Indented trece": In two places, both in the northeast extension, the trace of the
wall suddenly changes its course about 2 m. This kind of indented trace is seen in
many places of the wall of Priene, and is often regarded as an early feature thus supporting the dating of the Halikarnassos wall to the time of Maussollos.
Wa/l-techniques: The masonry techniques of the fortification wall of
Halikarnassos vary very much from one place to arıother. This has by some authorities
been taken as a sign that the different parts of the wall have been erected at different
periods or that different parts of the wall has been repaired at different periods.
Although this may be true in some cases this is probably not the reason in generaL. Details in technique, for instance drains through the wall are found both in the
Myndos gate yard and several hundreds m. further north. There seems to be a close
correspondance between the type of masonry applied and the type of stone available
for building at the different parts of the wall. Thus a soft volcanic andesite is easily cut
to square ashlars and this is predominant in the area of the Myndos Gate. The hard
blue Iimestone in the area of the northeast extension is better suited for polygonal technique as is normally seen in that area. In a few cases huge boulders have been used
in an almost "Cyclopeian" masonry style as in the large east tower. In same cases
(northwest corner) fine ashlar work of hard blue Iimestone has been applied for parts
that were especially exposed to enemy attack, even if soft andesite was most normal
in that area. Type of stone was applied with a sharp eye for economy and necessity in
a way that evokes much respect and admiration by us who study this marvellous monument to-day.
Repairs: At the Myndos Gate several repairs of the wall can be noticed. On the
wall south of the gate mortar has been used for some of the repairs indicating that the
wall was repaired in a rather Iate period. In severalother places the joints between the
single building stones has been filled with mortar at some unknown period. While some
of these mortar fillings may have to do with a Iate re-use of some towers as houses,
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this cannot be the explanation in other cases. There is reason to believe that some
mortarfillings were applied at some early date when the entire citywall was stili in use.
Roof-tifes: At a number of places fragments of roof-tiles were noticed on the surface next to the towers. In some cases these may come from later re-use of towers, but
in other instances there is reason to believe that the roof-tiles are part of an original
ancient roofing of the towers. A roof was necessary to protect the catapults and arrow
shooting machines kept in thetowers during war. Samples of the roof-tiles were taken
to the laboratory for study by the pottery team directed by Mrs. Maria Berg Briese.
Conclusion: The surveyand study of the city wall in 1999 revealed a more rich
and detailed picture than we had expected. The city wall of Halikarnassos is surprisingly uneven concerning materials and rnasorıry styles. However, some technical
details, like the drains as well as the general coherence of the entire circuit stili speaks
in favour of a single lay-out and construction date, with only minor later repairs and
alterations. Further cleaning and exeavation can without doubt give many more details
on this monument, which will stili constitute an important study object for future
research as we have only had possibility to investigate a smail fraction of this huge
monument.

The Studyand Conservation of Pottery and Other Material from the
Excavations of 1998 and 1999
These works took place in the depot at the Maussolleion area, and were carried
out by the conservators and a team of Turkish and Danish students under the leadership of Maria Berg Briese during 7 weeks. About 8000 thousand sherds of pottery originating from the Myndos Gate excavations, the Ottoman Arsenal excavation and the
excavation of the rock cut tombs by the GIMA market were studied and documented
for publication. Work on this material has been continued by Maria Berg Briese after
the end of the field work. Conservator Benni Berg and his assistants have worked on
the pottery, the cleaning of bone material, conservation of glass fragments and coins
as well as conservation of marble and mosaics in continuation of previous yearsf work.
Investigations at the Site of the Ottoman Arsenal on the West Side of Bodrum
Harbour
Clearing and limited excavation was carried out as preparation for the Turkish
restoration project for the Ottoman shipyard area, the so-called "Arsenal" by the Marina
west of the harbour of Bodrum. The daily supervision and documentation was carried
out by Anne Marie Carstens and Eşref Abay in cooperation with staff from Bodrum
Museum. The work took place along the northwest wall of the Arsenal fortification and
the adjoining tower. The purpose was to remove large amounts of rubbish in order to
identify the Ottoman surface level as the overall objective of this project is to restore
and exhibit this highly interesting Ottoman complex. After removal of the recent rubbish
layers it appeared that the foundation level of the 18th century Ottoman walls was
found immediately under the modern rubbish. This indicates that either there has been
no accumulation of soil on this spot since the 18th century, or that the soil which accumulated here has been removed for some reason in the 20th century.
As the Ottoman level was met immediately below the layer of modern rubbish
there was no need to do further cleaning and excavation with one exception: Inside the
gate of the Ottoman tower traces of wall were visible on the surface. As they seemed
to be symmetrically arranged in relation to the Ottornan gate it was determined to excavate the walls. They proved however, to be of Roman date and without any relation to
the Ottoman remains. The remains are part of a comparatively well-constructed
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Roman building with remains of a hypocaust heating system. Unfortunately the
remains are not very well preserved.
On the outside west of the Ottoman tower and the adjoining wall the area was
also eleared of modern earth fill and rubbish under the supervision of our Turkish eellegue. Among the recent soil accumulated here was a dump containing some ancient
pottery sherds and other material believed to originate from the foundation excavations
for a modern, neighbouring house. The only remarkable result in this area was the
stray find of a gold stater of the time of Alexander the Great. The eleaning operations
in this area continued after the departure of the Danish team.
The testtrenches in the area of the Ottoman Arsenal has confirmed that this area
like most other areas inside the ancient city wall contains ancient remains.
Excavation of Helienistic and Roman Rock-out Tombs at the GIMA Supermarket
Site (ca. 200 m. North of the Myndos Gate)
The purpose of these works was the elearing of some tombs situated immediately on the inside of the city wall approximately 200 metres north of the Myndos Gate.
One large tomb has previously been excavated by Bodrum Museum and is now exhibited in situ inside the Gima supermarket.
Actual field work on this site took place 2.08.99. -13.08.99 and was followed up
in the following week by measuring and photographic documentation. As allother
works these excavations were carried out in collaboration with the staff of Bodrum
Museum. The daily work was led by and recorded by Christoph Briese, assisted by
Bahadır Berkaya, Poul Pedersen and Thomas Kristensen.
Work was initiated by the removal of recent garbage and eroded bed rock, debris
and soil, originating partly from recent building activities, partly produced by extensive
tomb-Iooting during decades or more probably centuries.
The primary aim was to elear two chamber tornbs (Tombs i and II). Tomb II is
completely rock-out, and was originally elosed by a stone slab stili found Iying at the
entrance. Inside there are two large rock-cut sarcophagi each covered by 4 rectangular slabs of stone of which several were stili in place (Fig. 11). Both tombs were completely robbed-out and contained a mixture of soil, bones and a few archaeological
stray finds right down to the rock surface. Remains of mortar along three sides of the
chamber, indicates that the two sarcophagi after elosing probably were sealed by a
thick layer of mortar. Tomb i is bigger and has benches forming a triclinium along three
sides of the chamber (Figs. 12 and 13). A well-built but mostly destroyed wall constituted the entrance side of the chamber. Both the walls of the chamber and the triclinium
were originally covered with plaster of which extensive remains are stili in place.
The entire area investigated is about 100 squaremeters and is delimited partly
by the Gima market, the parking place and partly by the natural rock, which once carried the city wall immediately west of the tomb-area. The tomb area is probably part of
alarger ancient cemetery and remains of 6 smailer tombs could be seen in addition to
the chamber tombs i and ii. All tombs have been thoroughly looted. The finds from
tomb I, ii and Viii can with some probability be regarded as coming from objects originally deposited in these tombs. All other finds are part of a general distribution over the
entire area, and can not be connected to any single tomb.
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Fig. 1. Map of Halikarnassos
1. City wall,
3. Göktepe fortification,
5. "Pedasa Gate",
7. Large, free-standig East Tower,

2. Myndos Gate area
4. "Northeast extension"
6. Tower and gate south of modern highway
8. GIMA tombs and tower

Fig. 2: Stairs at Myndos
Gate

Fig.3: "Pedasa Gate" in
northeast extension

Fig. 4: Myndos Gate and
west side of Göktepe with approximate location of
13 towers
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Fig. 5: South tower of Myndos
Gate from east

Fig. 6: Plan of first tower south of Myndos Gate
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Fig. 7: Second
tower
south of Myndos
Gate, south face

Fig. 8: Second tower south
of Myndos Gate,
eastface

Fig. 9: City wall and second tower north
of Myndos Gate.
Section
form
south
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Fig. 10: The large, free-stand ing east tower. Plan
(iIMA Kaya Mezarlar
GlMA Rock-out Tombs

Tomb Il, Plan

,
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Fig. 11: GIMA tomb II. plan
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Fig. 12: GIMA tomb I.

GIMAKaya Mezarlar
(jIMA

Ro~k-cuı Tornbs

Tornb I, Plan.

Fig. 13: GIMA tomb i. Plan
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LAGiNA HEKATE TEMENOSU 1999 YILI ÇALIŞMALARI
Ahmet A. TlRPAN*
Bi/al SÖGÜT

Lagina Hekate temenosu 1999 yılı kazı ve restorasyon çalışmaları 1 Temmuz-1O
Eylül tarihleri arasında yapıldı". Bu sezon kazı, restorasyon ve katalog çalışmasını; tapı
nak, propylon ve tapınak ile altar arasındaki yolalarak üç ayrı bölümde gerçekleştirdik.
TAPıNAK ÇALIŞMALARI

ilk olarak tapınak ve çevresinde yetişmiş olan ot ve çalılar temizlendi. Temizlik
sonrası ortaya çıkan mimarı elemanlara envanter numarası verilerek vaziyet planına
geçirildi. Çizim devam ederken diğer bir grup da tapınağın kuzeydoğusu ve kuzeyinde
bulunan moloz taş ve mermer parçalarının temizlik ve tasnif çalışmalarına başladı.
Temizlik çalışmaları bitirildikten sonra, tapınağın batısında bulunan mimarı blokların kolay kaldırılabilmesi için etrafı kazılarak tamamen açığa çıkarıldı. Ortaya çıkarılan mimarı
blokların plana işlenmesinden sonra vincin yardımıyla tapınağın batı stylobatı, naos,
pronaos ve batı krepisleri üzerinde bulunan mimarı bloklar batı stoaya taşındı. Bu
çalışma süresince naos ve pronaosta ortaya çıkarılan mimarı bloklara yeni envanter
numaraları verilerek, 1/50 ölçeğindeki vaziyet planına qeçlrlldl-. Mimarı bloklar kaldırıl
dıktan sonra tapınağın batı pteronu tamamen açığa çıkarıldı ve 5x20 toplam 100 stylobat bloku tespit edildi. Her sıra kendi arasında eşit genişliğe sahipti. Böylece toikhobattan itibaren stylobat genişliğinin 4.76 m. olduğu belirlendi (Resim: 1).
Batı pterondaki mimarı bloklar kaldırıldıktan sonra bu kısımdaki stylobat bloklarının üst yapı elemanlarının düşmesinden dolayı kırık ve çökük olduğu ve ortalama
0.24 m. dışa doğru kaydığı belirlendi (Resim: 2). Çökmüş olan kısımların onarımı ve
belirlenen kaymayı giderebilmek amacıyla batı anta kaidesinden kuzeye üç sıra (toplam
15) kırık stylobat bloku yerlerinden çıkarıldı. Orijinal stylobat kotuna ulaşmak için
kaldırılan blokların alt kısımlarına toprak ve taşlardan dolgu yapıldı ve bloklar tekrar yerlerine yerleştirildi. Çıkarılan stylobat bloklarının altındaki toprak elendi ve toplam 15.
adet sikke ile iki adet renkli fal taşı bulundu.
Prot.Dr. Ahmet A. TIRPAN, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Eski
Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı, KonyafTÜRKiYE
Yrd. Doç. Dr. Bilal SÖGÜT, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü, Denizli!
TÜRKiYE
Kazı ekibi: Prof.Dr, Çetin Şahin, Yrd.Doç.Dr, Asuman Baldıran, Yrd.Doç.Dr. Osman Kunduracı, Yrd.Doç.Dr. Celal
Şimşek, Arş.Gör. Mehmet Okunak, doktora öğrencileri Coşkun Daşbacak ve Erdem Yılmaz, yüksek lisans öğrencileri
Murat Ufuk Kara, Nergiz Yücekaya, Arkeolog Serdal Mutlu, M.Ayşen Tarhan, Selçuk Universitesi Klasik Arkeoloji
lisans öğrencileri: Zeliha Şakar, Ersan Yavuz, Nurhan Karaca, Azime Ergen, Şenay Öcal, ilkay lşkar, Hacer Turan,
Çiğdem Yıldırım, Ayşen Özyurt, Nedime Özçalık. Müjdat Demir, Kürşat Koçer, Hayati Uğur, Sanat Tarihçisi Neşe
Söğüt, Yasemin Tok, Elif Sezgin, Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi lisans öğrencileri: Yeşim Gökdemir, Hülya Diriik,
Yaşar Koç, Restoratör Murat Karadağ, Milas Yüksek Okulu Restorasyon Bölümü öğrencileri: Canan Duman, Necla
Aktaş'tan oluşmuştur.

2

Kazımızı maddi olarak Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Muğla Özel idare Müdürlüğü
desteklediler. Özellikle hem kazı hem de restorasyon aşamasında Yatağan Termik Santrali'nin teknik ve manevi
yardımları kazımız için son derece faydalı oldu. Ayrıca Turgut ve Yatağan Belediyeleri imkanlan ölçüsünde katkıda
bulundular. Tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz.
Mimari bloklara envanter numaraları verilirken; pronaos için PN, naos için N, pteron için PT harfleri idogram verildi.
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Tapınağın pronaos kısmındaki mimarı blokların kaldırılmasından sonra yüzeydeki ve döşeme bloklarının arasındaki toprak temizlendi ve 6 adet sikke bulundu. Bu
sikkelerden 4 tanesi korozyona uğramıştı. Temiz olan sikkelerden bir tanesi her iki
yüzünde de gül motifi bulunan bir Rodos sikkesidir. Diğer sikkenin ön yüzünde bir
portre bulunmaktadır. Arka yüzü belirsizdir. Bu kısımdaki çalışmalar esnasında ayrıca
bir bronz iğne, bir pişmiş toprak kolye ucu ve iki adet renkli fal taşı ele geçirildi.
Tapınağın naos kısmında zemin üzerinde çok sayıda mimarı parça yer almaktaydı. Mimarı bloklara envanter numarası verilerek plana işlendi. Bloklar kaldırıldığı
zaman taban döşemesinin büyük kısmının düşen mimarı blokların ağırlığı nedeni ile
kırılmış ve çökmüş olduğu görüldü. Naos döşemesi, süpürgelik profiline sahip ve tek
sıra blok olarak çepeçevre naos içini dolanmaktadır. Yalnız kuzeybatı köşe bloku eksiktir. Naos ortasında ise hiçbir döşeme bloku yer almamaktadır. Ayrıca tapınağın
kuzeyinde 1.19xO.73 m. ebatlarında bir blokun kenar bloklarından ayrı olarak durduğu
görüldü. Blok, orta kısımda kaba yonu, kenarlarda ince yonu olarak yontulmuş olup
kuzeybatı köşesinde 0.25xO.25 m. ebatlarında kare formunda ve 0.005 m. derinliğinde
oyuk bir kısım vardır. Bu blokun kısmen kaba yonu olarak kuzey kenar döşeme blokları na birleşen parçaları mevcuttur. Bu kült heykelinin kaide parçası olmalıdır.
Naosun orta kısmı yer yer döşeme altı bloklarıyla kaplıdır. Fakat bunlar gerek kot
bakımından gerekse aralarındaki bağlantı bakımından çok kopuktur. Aralarına moloz
taş ve toprak doldurulmuştur. Kenarlarda in situ olarak duran döşeme bloklarının alt
kısımlarında görüldüğü kadarıyla döşeme bloklarının bunlara oturduğu anlaşılmaktadır.
Bilhassa doğu cephesindeki döşeme bloklarının altında, bu döşeme altı blokları düzgün
bir sıra halinde ortaya çıkarıldı.
Dö~eme blokları ince yonu yüzeylidir. Orthostatlarla birleşen kenarlarında 0.145
m. genişliginde,0.07 m. yüksekliğinde süpürgelik profili yer almaktadır. Süpürgelik profili; orthostatla, birleştiği noktada, üstte 0.028 m. genişliğinde düz profil oluşturmakta
(bu profil tatlı bir eğimle sona erdiği noktada 0.048 m.lik bir derinliğe sahiptir.) ve buradan oval bir profille 0.032 m. daha inerek ince yonu döşeme yüzeyine ulaşmaktadır.
Naosun döşeme blokları süpürQ.elik hariç ortalama 0.96 m. genişliktedir. Uzunlukları ise
1.05 m. ile 1.10 m. arasında degişmektedir. Döşeme bloklarının yüksekliği güney cephesinde 0.32 m., doğu cephesinde 0.255 m., kuzeybatı cephesindeki iki blok 0.275 m.,
bunlara bitişik kuzeydoğu cephesindeki iki blok ise 0.255 m. yüksekliğe sahiptir. Batı
ucundaki ilk blok yüksekliği 0.275 m., ikincisi 0.215 m., üçüncüsü 0.265 rn., dördüncüsü
0.255 m., beşincisi 0.25 m.dir.
Kapı eşiğine gelen döşeme bloklarında süpürgelik bulunmamaktadır. Kapı eşiği
3.08 m. uzunlugundadır. Eşik önünde üç döşeme bloku yer almaktadır. Sadece yarılar
daki blokların uç kısımlarına süpürgelik profili işlenmiştir. Döşeme altı blokları poligonal
bloklardır. Çeşitli büyüklüktedir. Döşeme altına gelen yüzeyleri, bir murçla düzeltilmiştir.
Böylece pütürlü bir hale getirilip, üstüne yerleştirilen döşemenin kaymasını önlemek ve
aynı zamanda düzgün bir yüzeyelde etmek amacıyla yapılmış olmalıdır. Bu yüzeylerde
hemen hemen aynı ebatlarda 0.07m. uzunluğunda, 0.02m. genişliğinde, 0.02m. derinliğinde zıvanalara rastlanmaktadır. Bunların çoğu birbirine göre belirli bir geometride
düzenlenmiştir. Çeşitli ebatlardaki bu döşeme altı bloklarının yükseklikleri de farkiıdır''.
Bu döşeme altı blokları orijinalinde düzgün bir şekilde naosun zemin döşemesi altına
yerleştirilmiş olmalıdır. Daha sonra naosta meydana gelen bir tahribatın tamiri için bu
taşlar kırık parçalar halinde ve düzensiz olarak yeniden kullanılmış olmalıdır.
Tapınağın pteron kısmındaki stylobat döşemeleri altında aynı tip taş bloklarının,
aynı tip zıvanalarla ve aynı tip murçla düzeltilmiş olarak kullanıldığını gördük. Bu da
savımızı güçlendirmektedir. Böylece naosun döşeme altı düzleminin orijinalde tamamen bu tip taşlarla kaplı olması gerekir. Naosta yapılmış olduğunu tahmin ettiğimiz
tahribat sonrası naos döşemesinin tekrar düzeltilmesi gerekmiş, eski döşeme altı
taşları bu düzeltme esnasında tekrar gelişigüzel dağıtılarak kullanılmıştır. Bugünkü
görüntüsü ile son derece parçalanmış moloz taşlar, küçük taş kırıkları kullanılmak
suretiyle döşeme altı düzlemi oluşturulmaya çalışılmıştır.
3

Döşeme altı bloklar 0.32 m., 0.31 m., 0.26 m., 0.46 m.. 0.25 m., 0.22 m., 0.17 m., 0.32 m., 0.25 m. yüksekliğindedir.
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Naos içinde kenarlardaki döşeme taşlardan başlamak üzere kuzeydeki döşeme
ucundan kuzey-güney istikametinde 3.60 m., doğu-batı istikametinde ise 4.05 m.lik
bir açma yapıldı. Bu açmada naosun zemin döşemesinin üst seviyesinden yaklaşık 1.20 m.
derinliğe kadar inildi. Döşeme altı bloklarının altında 0.75-1.00 m. arasında orta büyüklükte düzensiz taşlardan bir dolgu tespit edildr'. Bu yontulmamış taş dolgu aralarında
nisbeten daha küçük ebadında taş, moloz mermer kırıkları ve toprak dolgu vardır
(Resim: 3). Bu açmanın güney kenarında ve batı döşeme kenarından 3 m. mesafede
yaklaşık genişliği 0.60 m., uzunluğu 0.60 m. ebatlarında bir kül yığıntısı bulundu. Bu kül
yığıntısı içinden çeşitli kemikler ve bir figürün başı bulundu. Çukurun qeneline dağıtılmış
olan ve büyük bir kısmı döşeme altı bloklarının altında yer alan, M.O. 2.yüzylla ait bir
kitabe ele geçirildi. Bu kitabe 0.55 m. genişliğinde, 1.40 m. yüksekliğinde bir steldir. Diğer parçaların bulunması için buradaki sondaj çalışmalarına devam edildi.
Naosun zemin blokları altındaki blokların altında, kenarlardaki naos zemin blokları hizasında, batıda 3.60 rn., kuzeyde 1.05 m.lik kısmı görülebilen bir duvar bulunmaktadır (Resim: 4). Kuru duvar ince uzun, dikdörtgene benzer, kenarları düzeltilmemiş ve düzensiz kenarlı poligonal ve yamuk taşlardan örülmüştür. Duvarda belirli bir
derz sırası yoktur ve örgü taşları aralarında kalan boşluklar küçük taş parçaları ile.
kapatılmıştır. Bu basit duvarın taşıyıcı bir özelliğinin olduğunu söylemek zordur. Naosta
yapılan açma ve temizlik çalışmaları esnasında 30 adet sikke (Resim: 5, 6), 28 adet
renkli fal taşı (Resim: 7), çeşitli altın süs eşyası parçaları (Resim: 8), kemikten yapılmış
süs eşyası parçaları (Resim: 9), üç adet figürün başı, iki adet unguentarium (Resim:
10), seramik ve sırlı cam parçaları bulunmuştur. Bulunan sikkelerden 24 tanesi korozyona uğramıştır. Bulunan sikkelerin 17 tanesi Helenistlk, 9 tanesi ise Roma Dönemine
aittir. Bu sikkelerin en erkeni iii. Alexandros'a (M.O. 336-323) aittir.
Daha sonraki aşamada tapınağın kuzey ve kuzeydoğusunda bulunan mimarı
bloklar tapınağın kuzeydoğusunda bulunan boş araziye taşındı. Naosun doğu duvarı ile
pronaosun doğu duvarına ait bazı bloklar yerlerine yerleştirildi. Ayrıca tapınağın anta
duvarları arasındaki iki lan sütunundan doğudaki sütuna ait alt tambur in situ kaidesi
üzerine yerleştirildi.
En son tapınağın genel temizliği yapıldı. Bu temizlik esnasında tapınağın
kuzeyinde stylobat blokları arasında iki adet sikke bulundu. Bu sikkeler korozyona uğ
radığı için üzerindeki figürlerin ne olduğu tespit edilemedi. Bu çalışmalar esnasında 203
adet kitabe parçası ele geçirildi. Bunlar için stoada özel bir bölüm ayrıldı, her birine
envanter numarası verildi (Resim: 11).

taşlarının

TAPıNAK NA OS UNDA Ki SONDAJDAN ALINAN POLEN ÖRNEKLERi
Tapınak

naosunda yapılan 1.20 m. derinliğindeki sondajın alt orta ve üst
seviyelerinden Prof. Dr. P.S. Geyer tarafından 5 ayrı polen örnekleri (1B, 2B, 3B, 4B,
5B) alınmış, analizleri yapılrruştrrö. Bu örnekler üzerindeki incelemeler sonucunda 21
ayrı polenin varlığı tespit edilmiştir. Bunların arasında en çok görülenler arpa, buğday,
üzüm, meşe körnürü, anason ve değişik ot polenleridir.
1B ile 4B arasındaki örneklerde en çok görülen %32 ile arpa polenidir. Tahrip
edilmiş tabaka zeminin üstünden alınan tek örnekle (5B) temsil edilmiştir. Bu kül konteksinden oluşmakta ve bu örneğin (5B) burada ne olduğunu gösterdiğine inanıImak
tadır. Bu örnekteki polen toplamı zeminden ve zeminin altından alınan örneklerden
daha yüksektir. Buradaki arpa poleni %51'dir. Arpadan sonra en çok görülen ise buğ
daydır. Bu arpa ve buğday taneleri yakındaki arazilerde yetiştirilmekte ve sonuçta
tapınak kalıntısında örneklere rastlanmaktadır. Tapınağın zemininde bulunan tanelerin
yüksek konsantrasyonunun varlığı bu ekinlerin düzenli esaslara dayanak taşındığını ve
uzun bir dönem bu işlemin devam ettiğini göstermektedir. Bunlar üç temel yolla;
4

5

Bu blokları O.S3x0.44xO.34 m.; O.S8xO.60xO.22 m.; O.SOxO.SSxO.30 m.; O.SOxO.62x0.42 m.; 0.40x0.42xO.30 rn.:
O.30xO.70x0.40 m.; O.39xO.76xO.16 m.; O.SOx0.40x0.40 m. ölçülerindedir.
Alınan örneklerin analizleri ve sonuçlarının değerlendirilmesi, Prof. Dr. P.S. Geyer tarafından yapılmıştır.
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yakındaki arazilerden rüzgar yoluyla, ambarlarda toplanması ve bağış yoluyla tapınak
alanına gelmiş olabilir. Belirtilen her üç unsur da tapınak yapısının tarımsal arazilerle
çevrildiğini göstermektedir. Çünkü ekin taneleri merkezi bir durumdadır. Bunun, gösterdiği en mantıklı açıklama şudur: Yerel çifçiler politik ve dinl görüşleri doğrultusunda
bu tapınağın ekonomik desteğini sağlamışlardır.

ve arpa desteğinin belirlenmesi çimenlerin ve diğer yabani
seviyesini belirlemektedir. Çimenin yüksek yüzdesi, burasının belirli bir dönem
ekilmek için sürüldüğünü, fakat ekilmediği için yeniden bitkiyle kaplandığını göstermektedir.
Hububat ve ot parçalarının tamamının ortalaması %30 civarındadır. Örnek 5B'de
görülen arpa lstisnai bir durumdur. Bu arpa stokunun M.O. 40 yılında Labienus'un istilasına karşı koymak amacıyla yapıldığı düşünülebilir. Eğer istilacrlar yaz ayının erken
dönemlerinde gelselerdi, buğday ürünü fazla olurdu fakat arpa ürününün fazla olduğu
görülmektedir. Böylece, istilaya karşı sadece arpanın stoklandığı anlaşılmaktadır. Sonuçta Hekatev tapınağı savaş süresince tahıl ambarı olarak kullanılmıştır.
Hububat, zeytin ve şarap örnekleri Doğu Akdeniz besinleridir ve bunların üçü de
Lagina'ya yapılan ekonomik yardımlar arasında yer almaktadır. Alınan örnekler
arasında üzüm polenlerine en az kül tabakasında rastlanmıştır. Şarap tapınağa pişmiş
toprak kaplar içinde getirilmekteydi. Bu durum polen kalıntısına göre iki farklı yolla
kanıtlanmıştır. Birincisi, tanrıçaya adak için şarabın tapınak zeminine dökülmesidir.
Tapınak zemininden alınan örneklerdeki çok az polen tortusu bunu doğrulamaktadır.
Ikincisi, sıvı sunular şarap ile yapılmakta ve tapınak bunlarla yıkanmaktadır. Zeytin,
meyve ve yağ ekonomik destek ürünü olduğu için yüzdesi daha az olarak, şarap/üzüm
ve hububat gibi kalıntılarının arasında bulunmuştur.
Tamamen siyahlaşmış olan sedir poleni büyük miktarda taneden oluşmasına
rağmen, bir bölümü tanınmadan önce yok olmuştur. Katran, kül örneğinde toprağa
yerleşmiş minerali belirtmektedir ve zeminin altındaki malzemenin miktarındaki düşüşü
göstermektedir(3B ve 4B).
Örnekleri belirtilen ağaçlara özgü materyallere bakarsak, tapınağın etrafında
bulunan ve kullanılan ağaçlar hakkında bilgi edinebiliriz. Ağaçların birçoğu, zeytin ve
meşe ağacı dahil, yüzde olarak düşük sayıdadır. Bunlar (söğüt, küçük çalı, fıstık ağacı
ve sedir ağacı) diğer tahıl ürünlerine yapışmış olan polenlerden anlaşılmaktadır.
Böylece bunlar ekonomik veya arka plandaki polen yerine, doğal polen olarak
adlandırılmıştır. Benzer polenler doğal çevrede azalan veya artan etkileri ayarlamak için
kullanılmış ve zamanla birikerek kabuk kaplamıştır. Ekonomik polenler arasında fıstık ağacının bulunması tartışılacak noktadır. Fakat zeytin yüzdesiyle karşılaştırılırsa, bunlar
sıvı olarak bağışlanamazıardı ve temel bağış olarak kabul edilemezlerdi.
Büyük yüzdelerde en fazla meşe ağacı polenlerinin olması daha fazla açıklama
yapılmasını gerektirmiştir. Bunlar tapınağın iç tarafındaki zemininde bulunmuştur. Meşe
ağacıyla ilgili üç açıklama yapılabilir. Birinci ve en önde geleni tapınağa bitişik ekilen
kutsal aqaçlardır? Uzun bir süre boyunca bu ağaçların polenleri tapınağa taşınmıştır.
Ikincisi, mangal kömüründe bulunan meşe polenleri: tapınağın iç kısmının mangaıla
aydınlatıldığını ve ısıtıldığını göstermektedir. Uçüncü olarak da meşe çelenklerinin
tapınağın süslemesinde kullanılmış olmasından kaynaklanıyor olabilir.
Anason, ephedra ve artemsiadan oluşan bitkiler tapınakta yeterli ölçüde bulunmaktadır. Bunlar tapınakta tedavi amaçlı kullanılmak için tapınak personeli tarafından
istenmiş olabilir. Kedi kuyruğu ve zambak rutubetli zemin bitkileridir ve bataklık bölgede
bulunur. Tapınak çevresinde de bu tür yerler vardır.
Polenler arasında az miktarda da keten mevcuttur. Burada ketenin oranı
düşüktür". Yalnız burada benzer önemli bir ürünle birlikte incelenmesi gereklidir. Keten
atların

6
7
8

Tapınağa buğday

Demeter ile birlikte "Hasat tanrıçası" olarak da bilinmektedir.
G.E. 6ean, Turkey Beyand The Maeander, 19?1, 94-98.
Genellikle %2'den az olan herhangi bir oran statik olarak önemsiz kabul edilmektedir.
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Akdeniz Bölgesi'nde soğuk havalarda kullanılan giysilerin yapımında yaygın bir şekilde
kullanılmıştır. Keten bölgede yetiştirilmektedir. Keten çalı süpürgesi ile birlikte elbise
üretiminde kullanılmaktadır. Çalı süpürgesinin polenlerine de burada rastlanmıştır. Ikisi
birlikte değerlendirildiğinde, yüzde artmaktadır. Keten önce sadece rahiplerin ve kralların elbiseleri için kullarulrruştırv. Tapınak personeli, istekleri ve bağışlar doğrutusunda
tören elbiseleri için bundan az miktarda elde etmişlerdir.
PROPYLON ÇALIŞMALARI
Propylonun batıdaki yarım yuvarlak giriş kısmında 4.20 m. yüksekliğindeki toprağın her sene yaklaşık 1.50 m.si kaymakta ve toprak içindeki mimarı bloklar açığa
çıkmaktadır. Bu sene buradaki yağmur sularının getirdiği çöküntü toprak temizlendi ve
iki sütun tamburu ile iki arşitrav bloku açığa çıkarıldı. Propylonun doğusundaki 10
basamaklı kısmın bitiminde ve buradaki heykel kaidesinin ön kısmında bulunan altar ve
doğru devam eden yol döşemesini tamamen kaplayan çamur tabakası da temizlendi.
Ayrıca bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarında propylonda bulunan ve propylonun
güneydoğusundaki boş araziye taşınmış olan mimarı elemanların tasnif edilmiş durumunu gösteren bir vaziyet planı çıkarıldı.
Propylondaki alt yapı inşa sistemini belirlemek amacı ile kırık taban döşeme bloklarından üç tanesi kaldırılarak sondaj çalışmasına başlandı. Bu sondaj kapı eşiğinin iç
tarafından 2.30 m. kuzeydoğuda, güneybatı orthostat blokunun iç tarafından 0.98 m.
kuzeybatıda başlamaktadır. Kaldırılan, taban döşeme bloklarının hemen altında ince
plakalar halinde ve küçük ebatlarda döşenmiş Mol Mehmet taşı (kayrak taşı)
parçalarının oluşturduğu bir taban açığa çıkarıldı. Kayrak taşlarının arası daha küçük
ebatlarda taş parçaları ve toprakla doldurulmuştu. Böylece oluşturulan düzgün yüzeyin,
döşeme taşlarının belirli bir kota yerleştirilmesini sağlamak için düzenlenmiş olduğu
anlaşılmaktadır. Sondaj için kaldırdığımız döşeme taşlarına bitişik olan doğudaki bir
döşeme bloku mevcut değildi. Bu blokun bıraktığı boşluğu erozyon toprağı doldurduğu
için dolgu toprağını temizleyerek döşeme altı düzeyinden daha derine iniidi. Döşeme
üst düzeyinden 0.80 m. derinlikte, düzensiz kenarlı taşların üst yüzleri ortaya çıkarıldı.
Taş bloklarının araları daha küçük ebatta taş parçaları ve toprakla doldurularak
sıkıştırılmıştı. Sondaj çalışrnarruzı daha geniş alana yayarak ana toprağa kadar inip alt
yapı konusunda daha detaylı bilgi edinmek amacıyla bu seneki çalışmayı durdurduk.
Çünkü dar bir alanda daha derine inmek mümkün olmuyordu (Resim: 12). Sondaj
çalışmasında üç adet sikke, bir adet cam süs eşyası, bir adet kemikten yapılmış silindir
şeklinde boncuk ele geçirildi. Bulunan sikkelerin hepsi korozyona uğradığı için,
üzerindeki figürlerin ne olduğu tespit edilemedi.
Propylonun güneydoğu cephesinde, propylon ile peribolosun bağlantısını
araştırmak için 1998 yılında yaptığımız bir sondaj çalışmasında kesin bir bağlantıya
rastlayamarruştrktv. Aynı sondaj açmasında kazıya devam ederek propylonun euthynteria seviyesindeki yol ilişkisini, güneydoğu duvarının, arazinin orijinal eğimine göre
konumunu ve bu duvarın temellerini ortaya çıkararak altyapının nasıloluşturulduğunu
araştırmayı hedefledik (Resim: 13).
Yol aramasına euthynteria önünde, doğuya doğru propylonun güneydoğu duvarı
boyunca devam edildi. 6.25x4.35 m. ebadındaki açmada orthostatların taban
seviyesinden 1.24 m., euthynterianın üst seviyesinden 0.40 m. aşağıda moloz taş, mermer karışımı bir blokaj düzlemi ortaya çıktı. Bu blokaj üzerine yol döşemesi oturuyor
olmalıydı. Bu döşeme euthynteriaya 6.25 m. mesafede bir duvar ile kesilmektedir.
Duvar kuzeyden doğu istikametine doğru devam ediyor. Yol da bu duvarı takiben doğuya doğru dönüyor olmalıdır. Açmanın devamı olan doğu uçta mevcut olan krepislerin
10. basamak seviyesine kadar inilerek krepisler önünde kenarları mermer, orta kısmı
Mol Mehmet taşından yol döşeme blokları ortaya çıkarılmıştı. Doğu uçtan itibaren
9
10

Z. SaIrei, The Eeonomy of Roman Pa/estine, London: Routledge, 1994; P. S. Geyer, Bethsaida/Ju/ias and the Politics,
Religion and Eeonomies of Roman Syro-Pa/estine (4 BCE-33 CE). MA Thesıs, Arizona State University, Tempe, AZ:
A. Tırpan-B. Söğüt, "Koranza Kazısı 1998",21. KST-2. 2000,153.
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açmayı bu yol seviyesi altına indirerek krepislerin altındaki alt yapıyı ve bu seviyede
güneydoğu duvarına paralelolan herhangi bir yapılanma olup olmadığını araştırdık.
Buradaki açmamızın ölçüleri 6.20xO.95 m.dir. Doğu uçtan 4.50 m. sonra açmayı
genişleterek 1.50 m.ye çıkardık. Burada kot orthostat alt seviyesinden 2.60
Krepisler altında toplama taşlardan bir dolgu tabakası bulunmaktadır. Dolgu
kenarlarından itibaren ortalama 0.40 m. dışa doğru taşkınlık yapmaktadır.

m.dir.
krepis

Propylonda diğer çalışmamızı kuzeybatıdaki antanın dış kısmında yürüttük.
güney duvarının anta hizasına kadar olan kısmı açığa çıkarıldı. Duvar batı
istikametine doğru devam etmektedir. Anta blokunun iç kısmından itibaren 1.05 m.
mesafede propylon kuzey duvarına bağlanan bir duvar bulundu. Bu duvar iki bloktan
oluşmaktadır. Duvar uzunluğu 1.85 m.dir. Mermer bloklarının dış yüzünün ince yonu
olması, propylon giriş cephesinde bu kısmın açık olduğunu, yapıyı temenos duvarı ve
stoa mımarlsiyle bütünleştirmek ve arka kısımda yer alan dolguyu kapatmak amacıyla
yapıldığını göstermektedir.
Propylonun üst yapısını oluşturan orthostat üzerine gelecek olan duvar bloklarının derz yüksekliklerini belirlemek amacıyla kitabeli blokların üzerindeki yazıtlara
göre kitabeli blokların hangi sırada duvara yerleştirileceği konusu incelenmeye
başlandı. Bu çalışmalara gelecek yıl devam edilmek üzere ara verildi. Genelde yazıtiı
duvar blokları 0.34-0.55 m. arasında değişen yüksekliklere sahiptir.
Propylonun güneydoğusundaki mimarı bloklar ile altarla tapınak arasındaki
büyük kitabe blokları propylonun güneydoğusundaki araziye taşındı. Ayrıca bu arazide
bulunan ve daha önceki senelerde buraya taşınan bloklar, mimarısine göre yeniden
düzenlendi. Ayrıca propylon zeminindeki ve orthostatların üzerindeki kazıma metodu ile
yapılmış haç motifleri incelendi ve çizime geçirildi. Bu haçların bazılarının Erken Hıris
tiyanlık Dönemine ait oldukları belirlendi.
Stoanın

ALTAR iLE TAPıNAK ARASıNDAKi YOL ÇALIŞMALARI
Tapınak ile altar arasındaki çalışmalara, tapınağın güneyinde bulunan iki bahçe
arasındaki sınırı oluşturan moloz ve mermer parçalarının temizliği ile başlandı. Temizlik
esnasında bulunan profilli, profilsiz ve bezemeli mermer parçaları gruplarına göre
ayrıldı. Taşların temizlenmesinden sonra tapınağın giriş yönüne doğru kazı çalışmasına
başlandı. Kazılar sırasında farklı heykellere ait elbise kıvrımı parçaları, parmağında
yüzük bulunan bir el parçası ile bir Oor arşitravı, üç adet sütun tamburu, in situ durumda olan iki adet sütun kaidesi, iki adet Oor başlığı açığa çıkarıldı. Toprak üst seviyesinden yaklaşık 1 m. derinlikte yol döşemesinin devam ettiği görüldü. Altarın kuzeyinden
başlayıp tapınağın giriş yönüne doğru kuzeye devam eden yolun mermer
döşemelerinin bazıları devşirme malzemedir. Yolun batısında yer alan ve yol üzerine
sonradan yapıldığı, döşeme üzerine yapılmış temelden anlaşılan kısım, altarın önünden
itibaren devam etmektedir. Yolun döşemeleri üzerine oturmakta ve bu temel üzerinde
mermerden yapılmış stylobat döşeme blokları yer almaktadır. Stylobat blokları üzerinde
plinthoslu sütun kaideleri ile bu kaideler üzerine yerleştirilen alt kısmı yivsiz sütun tamburları vardır. Oor başlıkları ve Oor arşitravları sağlam olarak bulundu. Portikli caddenin
güneyden kuzeye doğru yükselerek devam etmesi altar ile yolun birleştiği yerde
deprem esnasında bir çöküntünün olduğu izlenimini vermektedir. Altar yapısında da bu
çöküntü görülmektedir. Bilhassa altarın doğu cephesinin açık bir şekilde depremde
çöküntüye uğradığı ve döşeme bloklarının arasının açıldığı görülmektedir (Resim: 14).
Geçen yıl altarda bulunup altarın doğusuna taşınan bloktanrın gruplandırma ve
tasnifine başlandı ve büyük bir kısmı tamamlandı.

11

A. Tırpan-B.

Söğüt.

agm., 154-156.
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Resim 1:

Tapınak

genel

görünüş

Resim 2:

Tapınak

stylobat ve naos

kısmı
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Resim 3: Naosta

yapılan

sondaj

Resim 4: Naos sondajrnda bulunan duvar
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Resim 5: Naasta bulunan sikke

Resim 6: Naasta bulunan sikke
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Resim 7: Naosta bulunan fal

taşları

Resim 8: Naosta bulunan elbise süs

parçaları
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Naosta bulunan
süs eşyaları

Resim 10: Naosta bulunan
unguanterium ve
terrakota figürin

Resim 11: Tapınağa ait mimari parçalar
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Resim 12: Propylon podyumunda yapılan
sondaj açması

Resim 13: Propylon stylobatı
nın yan tarafındaki
kazı çalışmaları

Resim 14:
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Tapınakla altar
arasındaki yol

KELENDERis KAZISI 1999 YILI ÇALIŞMALARI
Levent ZOROGLU'
Nurettin ARSLAN
Mehmet TEKOCAK

Kültür Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi'nin ortak projesi olan Kelenderis kazılan
1999 yılı çalışmaları 02-31 Ağustos tarihleri arasında qerçekleştlrildi, Çukurova Universitesi Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erkin Erten, Oğretim Görevlisi Yük. Mimar
Ayşe F.Köse 1999 yılı kazılarımıza bilim heyeti üyesi olarak katılmış, Kültür Bakanlığı'nı
Antakya Müzesi'nden Faruk Kılıç temsil etrniştirt.
Kelenderis'te "Mozaikli Alan"ın istirnlakiyle ilgili işlemlerin henüz tamamlanmaması nedeniyle bu yıl da burada herhangi bir çalışma yapamadık; kazı alanı içinde yalnızca küçük bir temizlik çalışması yaptık, mozaiğin durumunu inceledikten sonra üzerini yeniden kapattık".
Kelenderis'te 1999 yılı kazı çalışmalarını yine kentin batı mezarlığında yoğunlaş
tırdık (Harita: 1). Bu bağlamda öncelikle 1998 yılında başladığımız KI 106 plankaresindeki (399 numaralı parsel) mezarların temizliğini sürdürdük. Ayrıca, yine batı mezarlığı
nın bir diğer parçasını oluşturan ve .geçmişte Orman Işletme Şefliği'nce odun deposu
olarak kullanılan alandaki (KE-KF 104-105 plankareleri) (Resim: 1) soyulmuş mezarların temizliğini yürüttük. Mimar ekibimiz de bir yandan bu mezarların plan ve rölöve çalışmalarını yürütürken, diğer taraftan geçen yıl başlattığımız rölöve çalışmalarını bu yıl
da sürdürdü.
nın

K/1DB PLANKARESiNOEKi ÇALIŞMALAR
Geçen yıla ait rapordan anımsanacağı gibi, 1998 yılında içel iı Özel idare Müdürlüğü tarafından Orman Işletme Müdürlüğü'nden satın alınarak kaymakam lojmanı yapıl
mak istenen 397-398-399 parsellerdeki tonozlu mezarların temizliği tamamlanmış, buradaki bazı kaya mezarlarının temizliğine de başlanrnıştıe. Burada bulunan kayalık alanda geçen yıl temizlediğimiz kaya mezarları dışında üç mezarın daha varlığı saptanarak
temizlenmiş ve planları çıkarılmıştır.
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Prof.Dr.Levent ZOROGLU, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, KonyafTÜRKjVE
Yrd.Doç.Dr. Nurettin ARSLAN, 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, ÇanakkalefTÜRKjVE
Arş.Gör.MehrnetTEKOCAK, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Faküitesi, Arkeoloji Bölümü, KonyafTÜRKiVE
Adlarını saydıgımız bu kişilere değerli yardım ve katkıları için en içten şükranlarımızı sunarız. Kazı çalışmalarımızın her
safhasında büyük bir sabır ve gayretle çalışan Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri Sedat Akyol, Fatih
Şahin, Alper Yalçın, Öznur Kuş, Şenay Telatar, Çukurova Üniversitesi Mühendisiik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
öğrencileri S. Özkal Vüreğir, Özlem Şenyiğit, Kıvanç Kılınç, Selda Yıkar, Nesiihan Öngen'e ve Bakanlık temsiicisi
Faruk Kılıç'a teşekkürü bir borç biiiriz.
Kelenderis ve çevresini yıllardır büyük bir özveriyle denetlemekte olan ören yeri bekçisi Ali Koç'un yaz ortalarında
emekli olması, Kelenderis ve çevresindeki kalıntıların artık denetlenemez duruma gelmesine neden olmuştur. Bu sorunun en kısa zamanda çözüleceğini ve Aydıncık ile yakın çevresinin korunması için en az iki bekçinin atanacağı umudumuzu burada belirtmek isteriz.
L.Zoroğlu, "1998 Vıiı Kelenderis Kazı Çalışmaları", KST, XXI-I!, Ankara, 2000, s.323-325.
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K.99 BN i - Dromoslu Mezar (Resim: 2)
Kelenderis'te en yaygın mezar tipini temsil eden ve bir dromos ve kalker zemine
açılan bir mezar odasından oluşan bu tip mezarlardan Kelenderis kazılarında önceki yıl
larda çok sayıda ve sağlam örnekleriyle bulrnuştuk-. K.99 BN-I mezarının üst örtüsünün büyük bir kısmı ile girişin tümü defineciler tarafından yok edilmiştir (Resim: 2). Zemini düzgün olmadığından, dromosun rampalı mı, yoksa basamaklı mı olduğu tam olarak belli değildir. Dromosun uzunluğu 1.92 m., genişliği ise 1.17 m.dir. Mezar odasının
genişliği 2.20 m., derinliği ise 2.17 m. kadardır ve üst örtüsünün günümüze ulaşan biçimine bakarak bunun çok düzgün olmadığı, aynı zamanda oldukça alçak olduğu anlaşılmaktadır. Cesedin konduğu yer, girişin sağındadır ve herhangi bir seki yapıımamıştır.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi mezar tahrip edilmiş ve soyulmuş olduğundan, mezarın tarihini söylemek olanaksızdır, bu arada, bu tipin geç Arkaik Çağdan Roma Imparatorluk Çağına kadar kullanılmış olduğunu da anımsatmak isteriz.
K.99 BN /i - Çukur Mezar (Resim: 3)
Bu mezar tipi de önceki yıllarda karşımıza çıkan ve "çukur mezar" olarak adlandırdığımız tiplerden pek farklı değildir S . Ancak cesedin yatırıldığı yerin üst örtüsü, cesedin üzerini tam olarak kapatacak biçimde olmayıp, oldukça kısadır. Bu yüzden, bu mezarı çukur mezarların değişik bir örneği olarak kabul ediyoruz.
Mezar, yukarıda sözünü ettiğimiz kaya kütlesinin güney ucuna yakın yerde, kuzeydoğu-güneybatı yönünde açılmıştır (Resim: 3). Yaklaşık 2.09 m. uzunlukta olan çukurun derinliği 0.75 m.dir. Mezarın genişliği ise, kuzeydoğu yönünde 0.78 m. güneybatı yönde ise 0.55 m.dir. Mezarın zemini içbükeydir.
Bu mezar da daha önce soyulmuştur. Ancak dolgu toprağının içinde parçalar halinde bir Attik siyah astarlı vazolar grubundan bir tuzluk (K.99 BN 11/1) ele ,geçirilmiştir 6
(Resim: 10/1). Bu küçük buluntudan dolayı söz konusu çukur mezarı M.O 4. yüzyılın
sonlarına tarihlemek olasıdır.
K.99 BN /II - Dromoslu Oda Mezar (Resim: 4)
Yukarıda tanımladığımız BN ii numaralı mezarın yaklaşık 1.70 m. kadar güneyindedir. Daha önce soyulduğu anlaşılan mezarın içi moloz taş ve diğer döküntü toprakla
dolu olduğundan, çalışmalarımızın başlangıcında önce bunlar temizlendi. Bu temizlik sı
rasında bir amphora ya da hydriaya ait olması gereken ağız parçası ile diğer bazı kaplara ait gövde parçaları bulundu. Mezarın içine dolan asıl dolgu toprağı ise oldukça sert
ve kırmızı renkte bir kilden oluşmaktadır. Mezarın olası dromosu buradaki kaya kütlesinin bitimine rastladığından ve geri kalan kısımda zeminin toprak olması nedeniyle mezarın belki de çok kısa bir dromosa sahip olduğu söylenebilir. Diğer taraftan, asıl mezar
odasının girişi ve tavanın ön bölümü de daha önce defineciler tarafından tümüyle parçalandığından, bu bölümün rmmarisi hakkında bir bilgi veremiyoruz. Mezar odasının biçimi ancak odanın dip tarafında kalan kısımdan anlaşılmaktadır. Buna göre mezar olasılıkla kısa dromosludur ve mezar odasında da tek seki bulunmaktadır. Bu haliyle mezar odası 2.55 m. genişlikte, 2.90 m. uzunluktadır ve zemini düzdür. Yüksekliği ise 1.25

m.

kadardır.

Mezar odasında yürütülen temizlik çalışmaları sırasında Attik bodur lekythos parçaları bulunmuştur. Bunlardan uygun olanların yapıştırılmasından ve tamamlanmasın
dan sonra iki adet figürlü bodur /ekythos ortaya çıkmıştır. Bunlardan birinin üzerinde
(K.99 BN 111/1) kırmızı figür tekniğiyle yapılmış bir kuğunun alt kısmı ve bunun önünde
bir dal motifi bulunmaktadır (Resim: 10/2). Diğer /ekythosun (K.99 BN 111/2) üzerinde ise
bir sfenks veya grifon betimlemesinin bir kısmı bulunmaktadır (Resim: 10/3). Bu /ekyt4
5
6

Bu tip mezarlar için bak. L. Zoroqlu, Kelenderis I, Kaynaklar. Kalmlılar. Bulunlular. Ankara 1994, 33-38. Res. 20-25;
L Zoroğlu, "Kelenderis Nekropolü", OLBA IIi, Mersin. 2000.121-125. lig. 3.
A.g.e., 38-40. Res. 27-29; a.g.m., 120-121, lig. 1.2.
karş. B. Sparkes-L. Talcolt, The Alhenian Agora XII. 1970, 136-137, PI. 34, No. 922-938.
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hosların sağlam benzerleri önceki yıllarda Kelenderis'te kaçak kazılar sırasında bulunmuş", 1997 yılı kazıları sırasında kuzey mezarlığında açtığımız mezarda da tarafımızdan
kontekstiyle birlikte bizim de bulduğumuz bu lekythoslar, J. Beazley taranndan Mina
Ressamı'na atfedilmiştirs. Bu veriler ışığında söz konusu BN III mezarını M.O. geç 5.
veya 4. yüzyılın ilk yarısına tarihlemek istiyoruz.

KE-KF 104-105 PLANKARELERiNOEKi ÇALIŞMALAR
Yukarıda belirttiğimiz gibi, bu plankareler Orman işletme Şefliğinin odun deposu
olarak kullandığı alandır (Harita: 1; Resim: 1)9. Söz konusu bu alanda 1987 yılından beri çeşitli mezarlar temizlenmiş ve bir gezi alanı oluşturulmuştur. Bu yıl temizlediğimiz
mezarlar da yine önceki yıllarda bulunanlarla aynı nitelikleri taşımaktadır.
K.99 BN LV- Çukur Mezar (Resim: 5)
Mezar kuzeydoğu-güneybatıyönlüdür ve KE 104 plankaresinin G ve H alt karelerinin her ikisinin de içindedir. Uzunluğu 2.15 m., genişliği 1.50 m., derinliği de 0.60 m.
kadardır. Buradaki eğimli araziyi biçimlendiren teraslardan birinin hemen altına yapıldı
ğı için, mezarın biçimi, bir bakıma, kendiliğinden oluşmuştur. Başka bir deyişle üst terasın kenarı, mezar odasının üst örtüsünü oluşturmuş olup, alt terasın üst terasın altına
gelen kısmı 0.60 m. kadar oyularak üst örtü tamamlanmıştır.
Bu mezar daha önce soyulduğu için tam bir iskelete rastlanmamıştır. Ancak mezarın kuzeydoğu köşesinde ve olasılıkla gömü yapılan kısmın dışında kafatasına ait
birkaç parça ile, bunun iki yanında, iri bir kaya blokunun altında iki adet iğ biçimli /ekythos (K.99 BN LV/1, 2) bulunmuştur (Resim: 10/4, 5). Söz konusu bu lekythosların benzerlerine önceki yıllarda bu tipe ait mezarlarda rastladığımız gibi, Kelenderis'te yapılan
kaçak kazılar sırasında da, bunlanrı yakın örnekleri ele qeçirilrniştirtv. Bu buluntular sayesinde söz konusu mezarı M.O. 6. yüzyılın sonlarına ya da erken 5. yüzyıla tarihlemek
istiyoruz.
K.99 BN V - Oromoslu Mezar (Resim: 6)
Bu mezarda KE 104 plankaresinde olup CH alt karelerinin her ikisinin de bir bölümünü kaplamaktadır. Mezarın dromosu tahrip olmuş, özellikle dromosu oluşturan iki
yan duvarın üst bölümleri parçalanmıştır. Oromosun ortalama uzunluğu 1.85 m., geniş
liği 0.85 m.dir. Giriş kapısının sağ tarafının altı sağlam kalmıştır, diğer taraf ve üst bölüm tamamen parçalanmıştır. Mezar odası 2.10 x 2.00 m. ölçülerindedir. Mezarın üst örtüsünden yalnızca geriye doğru kavis yapan üst örtüsünün bir bölümü günümüze ulaş
mıştır. Girişin karşısında 0.90 x 0.45 m. ölçülerinde bir çukur açılarak, mezar odasında
üç seki oıuşturulmuştur.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu mezar da defineciler tarafından soyulduğu
için, mezarın tarihini verecek herhangi bir veri bulunmamaktadır.
K.99 BN V/- Çukur Mezar (Çizim: 1)
KE 104 B plankaresinde yer alan bu mezarın da üst örtüsü parçalanmıştır. Mezarın yönü kuzeydoğu-güneybatıdır ve cesedin yatırıldığı bölüm mezarın kuzeybatı kenarında yer almaktadır. Mezarın uzunluğu 1.45 m. olup genişliği yaklaşık 1.00 m.dir.
Mezar çukurunun içindeki dolgu toprağının temizliği sırasında mezarın tarihini verecek
kayda değer herhangi bir buluntu ele geçirilmemiş olsa da, yukarıda ele aldığımız benzer mezar tiplerinden dolayı, K.99 BN VI mezarının da onlarla aynı zamana yerleştiril
mesi gerektiği düşüncesindeyiz.
7
S
9
10

Söz konusu bu vazoların kataloğu Kelenderis i! başlığı altında yayına hazırlanmaktadır.
ARV 2 , 1366-67.
İçerisinde ı. ve ıı. Derece Sit Alanlarının bulunduğu bu koruluğun tamamının ı. Derece Sit Alanı olması yönünde
yaptığımız girişimler ne yazık ki, sonuçsuz kalmaktadır.
L. Zoroğlu, "Kelenderis 1990 Yılı Çalışmaları", KST XIII-I!, Ankara, 1992,249, Resim 5.
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K.99 BN Vii - Dromoslu Mezar (Resim: 7)
1989 yılında temizlediğimiz ve içerisinde M.Ö. 5. yüzyıla ait buluntuların ele
geçirildiği KF 105 P plankaresinde bu mezar ölçüleri alınmak ve planı çıkarılmak üzere
yeniden temizlenmiştir.
K.99 BN VIII- Dromoslu Mezar (Resim: 8)
KE 104 E plankaresindeki mezarın dromosu çukur biçiminde açılmıştır. Derinliği
1.05 m., genişliği ise, 1.00 m.den başlayarak, mezar odasının kapısına yakın yerde
1.15 m.ye ulaşmaktadır. Mezar odasına giriş kapısının üst bölümü defineciler tarafından
parçalanmıştır. Kapının genişliği 0.65 m., yüksekliği 0.70 m. dolayındadır. Şimdi kaybolmuş olan kapak taşının konduğu zemin yaklaşık 0.15 m. alçaltılarak, kapak taşının daha iyi oturması için bir yatak yapılmıştır. Mezar odası dikdörtgen biçimli olup, genişlik
1.45 m., derinlik 2.40 m., yükseklik ise, ortalama 1.10 m.dir. Mezar girişinin solunda bulunan seki 0.65 m. genişlikte ve normal zeminden 0.10 m. daha alçaktır.
Mezar dromosunun temizliği sırasında Mısır Kralı Ptolemaios i. Soter'e ait bronz
bir sikke ele geçirildi. Mezarın içindeki dolgunun temizliği sırasında ise, birbirine yakın
konumda bir Attik kase ve bir de küçük testi bulduk (Resim: 10/6, 7). Her ne kadar dromosta ele geçen Ptolemaios sikkesi M.O. erken 3. yüzyıla tarihlenirse de, mezar odasında bulduğumuz M.O erken 5. yüzyıla ait Attik kase mezarın asıl tarihini vermektedir.
Ayrıca bu mezarda ele geçirilen birkaç omuzlu lekythos parçası da kasenin tarihi ile ör-

tüşmektedir.

K.99 BN iX - Çukur Mezar (Resim: 9)
KE 104 E plankaresi içerisindeki mezarın üst örtüsü tamamen parçalanmıştır.
Mezar çukurunun her iki yanında birer çam ağacı bulunduğundan, bunlara zarar vermemek için, bu kısımlarda mezarın yan duvarları tam olarak ortaya çıkarılmamıştır. Mezarın şu andaki uzunluğu, 2.15 m., genişliği ise, 1.40 m. olup çok az belirgin olan sekinin genişliği 0.50 m.dir.
Çukurun içini dolduran moloz içerisinde bir tane piramit biçimli pişmiş toprak dokumacı ağırlığı, mat siyah astarlı vazo parçaları ele geçirilmiştir. Bu buluntular genelde
Erken Helenistik çağa tarihlenebilir. Ancak yukarıda ele aldığımız ve önceki yıllarda açtığımız bu tipe giren mezarlarda ele geçirilen buluntular bize daha erken bir tarihi işaret
etmektedir. Bu bakımdan şimdilik bu mezarın tarihi hakkında bir şey söylemek istemiyoruz.
K.99 BN X - Dromoslu Mezar (Çizim: 2a)
KF 104 N plankaresinde yer alan mezarın dromosu düzgün değildir; ilk basamakta genişlik 0.70 m. iken, mezar odasının giriş kısmına yakın yerde, genişlik 1.20
m.ye ulaşır. 3 basamaklı dromosun tüm uzunluğu 1.70 m.dir. Dromosun basamakları
kaba ve düzensizdir. Mezar odasının girişinin (stamion) önündeki sekinin ölçüleri
0.70xO.70 m. olup mezar odasına doğru hafifçe eğimlidir. Mezarın giriş kapısının bir tarafı ve üst bölümü daha önce defineciler tarafından parçalanmıştır. Yamuk biçimli bu
mezar odasının uzunluğu 2.00 m., genişliği ise 1.25 m.dir. Mezar odasının içinde, girişin kuzeybatısında, yani sağında, üzerine cesedin yatırıldığı, 0.90 m. genişliğinde bir
seki bulunmaktadır. Mezar odasının diğer yan duvarı dromosun bir uzantısı gibi devam
ettirilmiştir. Mezar odasının zemini oldukça engebelidir. Tavanı ise hafifçe kavis yapmaktadır.

Mezar odasının temizliği sırasında bazı seramik parçaları ele geçirilmiştir.
mezarın tarihini belirlemekten oldukça uzak olsa da, bulduğumuz bir bantlı kase
sına dayanarak, mezarı Klasik Çağa yerleştirebiliriz.
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K. 99 BN XI- Dromoslu Mezar (Çizim: 2b)
KF 104 Q plankaresinde bulunarı mezarın basamaklı dromosu doğu-batı yönlü
olup, yaklaşık 2.67 m. uzunluktadır. Ilk basamakta genişlik 0.86., mezar adasının girişi
ne yakın yerde ise üstte 1.16 m., altta ise, buradaki kaya tam yontulamadığı için, 0.90
m. olarak ölçülmüştür. Basamaklar oldukça dardır ve yüzeyleri düzgün değildir. Ayrıca
her birinin genişlikleri ile yükseklikleri belli bir düzen göstermez. Mezar odasına giriş kapısının üst kısmı defineciler tarafından parçalanmıştır. Kapak taşı yerindedir ve kapının
kırık kısmı ile kapak taşı arasında yaklaşık 0.30 m. kadar bir açıklık bulunmaktadır. Mezar odası 2.05 m. uzunlukta ve 1.73 m. genişliktedir. Içerisinde cesedin yatırıldığı bir seki yoktur. Mezar adasının tavanı oldukça düzdür ve sırt duvarına doğru hafifçe kavis
yapmaktadır. Ayrıca odanın yan duvarlarının köşeleri tam bir dik açı yapmamaktadır.
Mezarın kapak taşı ilk bakışta oynatılmamış gibi görülmekteyse de, mezar odasının temizliği sırasında herhangi bir buluntuya rastlamamış olmamız, ne yazık ki, bu
mezarın da tümüyle soyulmuş olduğunu ortaya koymuştur.
K.99 BN XII- Dromoslu Mezar (Çizim: 3)
KF 104 F plankaresindeki bu mezarın yerini geçen yıl saptamış, ancak sezon sonuna geldiğimiz için çalışmalarımızı bu yıla ertelemiştik. Mezarın dromosunun tümüyle
toprakla örtülmüş olması bizi bir parça umutlandırmış olsa da, benzeri durumlarla sık
ça karşılaştığımız için, yine de bir kuşkumuz bulunmaktaydı. Bu kuşkumuz, mezarın temizliği sonunda gerçeğe dönüştü ve bu mezarın da defineciler tarafından soyulmuş olduğu anlaşıldı.

Mezar kuzeydoğu-güneybatı yönlü olup, dromosun genişliği ilk basamakta 0.70
m., mezar girişine yakın yerde ise 0.95 m. dir. 4 basamaklı dromosun basamakları düzensizdir ve son basamaktan sonra, 0.70 m. uzunlukta kapı önü sekisi bulunmaktadır.
Mezar odası girişinin genişliği 0.45 m. olup üst ve yan duvarları kırılmıştır. Mezar odası
2.00x2 -.QO m. ölçülerindedir. Mezar odasının özellikle güneydoğu duvarında çöküntüler
vardır. Ust örtü de tam düz olmayıp yanlara doğru eğimlidir. Mezar odasının zemini girişin önündeki seki ile aynı seviyededir ve düzgün değildir; ancak herhangi bir seki de
belli değildir.
Mezar soyulmuş olmasına karşın, defineciler geride mezarın tarihini verebilecek
küre karıniı bir lekythos bırakmışlardır (Resim: 10/8). Benzerleri daha önce de bulunmuş olan bu tip lekythoslar Attik bodur lekythosların yerel gir taklldir!' ve büyük bir olasılıkla Kelenderis'te üretilmiş olmalıdır. Eseri bu yüzden M.O. 5. yüzyıl sonlarına veya 4.
yüzyılın ilk yarısına tarihlemek istiyoruz.

11

L. Zoroğlu, "Kelenderis Mezar Buluntulan", Anadolu Areştırmelen X, istanbul, 1986. s.463, Levha III, Resim 8.
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FORSCHUNGEN IN DAllCHE 1999
Rifat ERGEÇ*
A.Schütte MAISCHATZ
Engelbert WINTER

Durch den Fund zweier Mlthraen in den Jahren 1997 und 1998 1 am FuBe des
antiken Siedlungshügels von Doliche (heute: Dülük) (Abb. 1) wurde die religionsgeschichtliche Bedeutung dieses Siedlungszentrums in der südlichen Kommagene,
bislang als Heimat des lupiter Dolichenus bekannts, bestatiqt,
Die Mithraerı von Doliche sind die ersten gesicherten Mithraen im kommagenischen Raum3 . Sie gehören zu den gröBten im Imperium Romanum. Bemerkenswertist
vor allem die Tatsache, daB die beiden Mithraen - von denen jedes für sich schon in
seiner Monumentalltat beeindruckt - nebeneinander mit jeweils eigenem Kultrelief in
natürlichen Höhlen angelegt wurden-. Eine solche Situation ist sinqular und findet im
gesamten Imperium Romanum keine Parallelee.
Mit dem Neufund dieser beiden Mlthraen in Kommagene, wo die Verehrung des
Gottes Mithras im Rahmen des hellenistischen Herrscherkultes auf eine lange
Tradition zurückblicken karın", darf die Hoftnung verbunden werden, Lösungen für

2

3

4

5
6

Dr. Rital ERGEÇ, Universitat Gaziantep, GaziantepfTÜRKiYE (e-mail: ergec@gantep.edu.tr)
Dr. A. Schütle- MAISCHATZ, Forschungsstelle Asia Minor im Seminar tür Alte Geschichte der westtauscrıen
Wilhelms-Universitat Münster, Georgskommende 25, 48143 Münster/ALMANYA
Hochschuldozent Dr. Engelbert WINTER, Forschungsstelle Asia Minor im Seminar tür Alte Geschichte der
Westtalischen Wilhelms-Universital Münster, Georgskommende 25,48143 Münsterl ALMANYA (e-mail:
ewinter@uni-muenster.de)
E. Winter, Ein historisch-topographischer Survey in Kommagene 1997, in: XVi. Araştırma Sonuçlan Toplantısı,
Ankara 1999, S. 365 tt. und R. Ergeç/A. Schütle-Maischatz/E. Winter, Doliche 1998, in: XVII. Araştırma Sonuçlan
Toplantısı, Ankara 2000 (im Druck).
J Wagner, Neue Denlemaler aus Doliche, BJb 182 (1982), S. 133 If.; M. Hörig/E. Schwertheim, Corpus Cultus tovis
Dolictıetıi (CCID), Leiden-New York-Kobenhavn-Köln 1987 und E. Schwertheim, lupiter Dolichenus, der Zeus von
Doliche und der Kommagenische Königskult, in: Studien zum antiken Kleinasien. F.K. Dörner zum 80. Geburtstag
gewidmet, Bonn 1991 (Asia Minor Studien. Bd. 3), S. 29 tt.
Neben dem erst kürzlich entdeckten Mithras-Kultreliet in Perge (S. Şahin, IvPerge i [IK 54] Nr. 248) gehören sıe zu
den wenigen Hinweisen aut die Existenz von Milhrasmyslerien im gesamten kleinasiatischen Raum. Vgl. auch M.
Arslan, Roma Dönemi Kilikya Şehir Sikkelerinde Mithras Kültü, Qlba ii 2 (1999), 425 If.
Die Anzahi der Mithraen, die in natürlichen Höhlen angelegt wurden, ist auüerst gering. Zu unlerscheiden ist hier zwıs
chen jenen, die den Fels lediglich als Traqer tür das Kultbild nutzen und den eigentlichen Tempel vor die Felswand
setzen (vgl. hierzu z.B. das Mithraurn in Schwarzerden [Vermaseren ii 1280]; in Bourg-Saint-Andeol [Vermaseren i
895] und in Jayce [Vermaseren 111901]), und jenen, bei denen eine Grotle oder Höhle Bestandteil des Tempels ist
(vgl. hierzu z.B. die Mithraen von Angera [Vermaseren i 716]; Epidaurum [Vermaseren ii 1882] und Casteltum
Tidditanum [Vermaseren i 162J. Vgl. M.J. Vermaseren, Corpus Inscriptionum et Monumentorum Religionis Milhriacae
(CIMRM) 1-11, Den Haag 1956-1960.
Vgl. auch A. Schütle-Maischatz/E. Winter, Kulıstetten der Milhras-Mysterien in Doilctıe, Antike WelL. Sondemummer
Kommagene 2000 (im Druck).
Vgl. E. Schwertheim, Monumente des Milhraskulles in Kommagene, Antike Welt. Sondernummer 6 (1975), S. 63 If.,
H. Schmeja, Iranisches und Griechisches in den Milhrasmysterien. Innsbrucker Beilrage zur Sprachwissenschaft 13
(1975); F.K. Dörner, Mithras in Kommagene, in: J. Duchesne-Guillemin (Hg.), Etudes Mithriaques, Acles du 2e congres internationaL. Acta Iranica 17. First Series. Bd. 4, Leiden 1978, S. 123 tt.; J, Duchesne-Guillemin, Iran and
Greece in Commagene, in: ebd., S. 187 tt. und ders.. Iran und Griechenland in der Kommagene, Konstanz 1984 (=
Xenia 12).
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einige der zahlreichen, in der Forschung kontrovers diskutierten Probleme, insbesondere zu den geographischen und zeitlichen Ursprüngen dieses Mysterienkultes zu
finden". Durch die Erforschung der beiden Kultstatten salı ferner der Frage nach einer
spezifisch kleinasiatischen beziehungsweise kommagenischen Auspraqunq der
Mithrasmysterien und der Kultstatten des Gottes nachgegangen werden. Nachdem
1998 die Vermessung des 1. Mithraums abgeschlossen wurde, konzentrierten sich die
1999 fortgesetzten Arbeiten auf die Vermessung des 2. Mithraurns sowie auf die
Grabungsarbeiten im 1. Mithraurn (Abb. 2)8.

A. Grabungstt:Wgkeit in den Mithraen von Oaliche
Ziel der Grabungskampagne war es, neben Datierungskriterien nanere
Aufschlüsse über den architektonischen Befund der Kultstatte zu gewinnen, da die
gesamte Anlage stark verschüttet ist. Der Schwerpunkt der Grabungsarbeiten lag im
nordöstlichen Teil des Kultraumes des ersten Mithraums, und zwar in unmittelbarer
Nahe zum Kultbild (Abb. 3)9.
Im Vorjahr wurde an der NW-Ecke des Kultraumes bereits eine kleine Sondage
vorgenommen. Die stark verdichtete Kalkschicht, die auf einem durchschnittlichen
Niveau von 905,90 m. zutage kam, lieB zunachst daran denken, das Bodenniveau der
Kalksteinhöhle schon erreicht zu haben. Bei der VergröBerung des Schnittes wurde
jedoch deutlich, daB der gewachsene Fels erst ca. 0,50 m. tiefer ansteht. An der
NW-Ecke des Kultraumes betraqt die Höhe vom gewachsenen Fels bis zur Decke jetzt
ca. 7 m.
Durch die Grabunqstatiqkeit konnte für den hinteren Teil des Kultraumes eine
Stratigraphie gewonnen werden. Oberhalb des gewachsenen Felsbodens befindet
sich eine bis zu 0,80 m. starke Schicht aus kleinteiligen Kalksteinen und Kalkstaub, die
keinerlei Funde aufwies (Abb. 4). Es ist zu vermuten, daB sie bei der Bearbeitung der
Felswande und der Decke entstand. Möglicherweise wurde sie mit Wasser verdichtet
und als Laufhorizont des Mithraums genutzt.
An der NW-Ecke des Kultraumes kamen oberhalb der Kalkschicht die Überreste
eines menschlichen Skeletts zutage, dessen Lage jedoch gestört war (Abb. 5)10.
Deutlich erkennbar ist auch eine schmale Brandschicht, die sich in NW/SO-Richtung
quer durch den Kultraum zieht und als Zerstörungshorizont anzusprechen ist. Der
darüber befindliche Verschüttungskegel weist eine Starke von bis zu 1,50 m. auf.
Neben verschieden groBen Kalksteinen finden sich hier insbesondere zahlreiche
Fragmente römischer Gebrauchskeramik, Ziegelfragmente, Tierknochen sowie einige
7

Vgl. aus der Vielzahl der Uteratur die den Stand der Forschung spiegelnden Arbeilen von J.R. Hinnels (Hg.). Mithraic
Studies. Proceedings of the First fnternational Congress of Mithraic Studies. 2 Bde., Manchester 1975;
Duchesne-Guillemin (Anm. 6); R. Beck, Mithraism since Franz Cumont, ANRW ii 17.4 (1984), S. 2002 tl.: J.R.
Hirınels (Hq.), Studies in Mithraism, Roma 1994 (= Storia delle Religioni9), R. Beck, The Mysleries of Milhras; A New
Account of their Genesis, JRS 88 (1998), S. 1 lt. sowie zutotzt B. Jacobs, Die Herkunft und Enlslehung der rörnischen Mithrasmysterien. Überlegungen zu den astronomischen Hinlergründen der Kultlegende, Konstanz 1999 (Xenia
43).

8

9
10

Die mil Milteln der Deulschen Forschungsgemeinschaft, des Histcrtsch-Archaoloqischen Freundeskreises Münster
eV und der Förderergesellschaft der Wesltaıischen Wilhelms-Universitat Münster zu dem Thema "Untersuchungen
zur Religionsgeschichle Kommagenes in hellenislisch-römischer Zeit' durchgeführten Sludien in der Südost-Türkei
fanden in der Zeil vom 12.09.1999 bis zum 10.10.1999 statt, Unser Dank gill der \ürkischen Anlikendirektion, die den
beantraglen Arbeilen mil Schreiben vom 26.04.1999 die Erlaubnis erteilte. Teilnehmende Wissenschaftler waren Herr
Hochschuldozent Dr. Engelberi Winter, Frau Dr. Anke Schütte-Maischatz, die Sludentinnen Yvonne Besuden und
Margherita Facella, die Sludenten Sven Kielau und Michael Blömersowie der öffentlich bestelite
Vermessungsingenieur Herr Dipl.-Ing. Raif Wirtz. Die Arbeiten in Doliche standen unter der Leitung des Museums von
Gaziantep. Vor allem Fatma Bulgan danken wir tür ihre wohlwollende Unlerstützung unserer Arbeilen, ebenso tür sein
Engagement Dr. R. Ergeç von der Universitat Gazianlep.
Bei dem hier varliegenden GrundriB handelt es sich lediglich um einen vortauüqen, der ersten Orientierung dienenden Plan. Die Auswertung der durch die Vermessung gewonnenen Dalen dauerrı zur Zeil an.
Die im Osteologischen Instilut der Universitat Tübingen durchgeführte anthropologische Unlersuchung erqab, daB es
sich bei dem Toterı aller Wahrscheinlichkeil nach um einen Mann miltleren (20-40 Jahre) Allers handel!. Die
Ergebnisse der C 14-Analyse, die durch das Institul für Teilchenphysik der Eidgenösssichen Technischen Hochschule
in Zurich durchgeführt wird, stenen noch aus.
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Bruchstücke von Glas und Terra Sigillata. Der zeitliche Rahmen der Keramikfunde aus
der Verschüttungsschicht reicht von der hellenistischen bis in die byzantinische Zeit.
Dem bisher ermittelten architektonischen Befund nach wurde die Kalksteinhöhle
nicht erst von den Mithrasanhangern genutzt. Die Abarbeitungen an der NW-Wand
des Kultraumes reichen bis an den FuB der Felswand und stammen vom Bruch
gröBerer Steirıblöcke. Hinzu kommt, daB auch der gewachsene Felsboden zum Teil in
die Tiefe gehende Bearbeitungsspuren aufweist (Abb. 6).
Die Freilegungsarbeiten var dem Kultrelief ergaben, daB sich die bis dahin sichtbaren drei Stufen nicht geradlinig in die Tiefe des Raumes fortsetzen (Abb. 7). Der
Bereich var der untersten Stufe ist als eine Art leicht abfallende Plattform gestaltet.
Denkbar ist, daB hier Opferzeremonien ader Initiationsriten unmittelbar var dem
Kultbild stattfanden. Die Plattform ist über drei niedrige Stufen an der NW-Seite zu
betreten.
Ungewöhnlich ist, daB in beiden Mithraen die sonst für diese Kultstatten typischen Merkmale wie etwa die Podien zu beiden Seiten des Kultraumes fehlen. Auch
fehlt bislang jeder Hinweis auf eine Ausstattung mit ephemerer Architektur. Die
Kultbilder befinden sich zudem nicht wie sonst üblich in der Mitte der rückwartiqen
Wand, sondern sind seitlich versetzt in den Fels gearbeitet. Das Fehlen des für
Mithraen qanqiqen architektonischen Konzepts laBt sich nicht mit der Wahl des
Kultortes - in einer natürlichen Höhle - beqründen!'. Möglicherweise Iiegt hierin ein
erster Hinweis tür eine frühe Datierung der Mithraen von Doliche. Einen weiteren
Hinweis bietet eine zwischen Kalk- und Brandschicht im Kultraum des 1. Mithraurns
gefundene hellenistische Bronzemünze Antiochos iX. Kyzikenos (s. ausführlich hierzu
Kap. C).
Die im vorderen Bereich des Kultraumes begonnenen Sauberunqsarbeiten
gestalteten sich zunehmend schwieriger. Je mehr man sich dem Eingangsbereich der
Höhle naherte, desto gröBer war die Gefahr, daB das Verschüttungsmaterial
nachrutschte. Der Versturz, der von NW nach SO bis var das Kultbild im 2. Mithraurn
führt, laBt vermuten, daB der ursprüngliche Höhleneingang auf einer Weite von etwa
10 m. otten war und daB der Zugang zum 2. Mithraum in der Breite etwa diesem
Höhleneingang entsprach. Die Vermessungsarbeiten (siehe hierzu Kap. B) zur
Erstellung eines Gesamtplanes, die 1999 weitgehend abgeschlossen werden konnten,
bestatiqen diese Annahme.
Geht man davon aus, daB der Laufhorizont auBerhalb der Höhle auf einer Höhe
mit dem Bodenniveau im zweiten Mlthraurn lag, hatte man von auBen einen freien
Blick auf das Kultbild gehabt, eine Vorstellung, die mit einem Mysterienkult nicht zu
vereinbaren ist. Es ist damit zu rechnen, daB man den Zugang zur Höhle in irgendeiner Weise architektonisch gestaltet hat, um den Blick ins Mithraurn und auf das Kultbild
zu verdecken.
Ein Hinweis darauf findet sich im Eingangsbereich, oberhalb des Zugangs zum
2. Mithraurn, Die dort sichtbaren Balkenauflager (Abb. 8) deuten darauf hin, daB es
einen Vorbau gegeben haben muB. Möglicherweise ist auch mit einem separaten
Eingang ins zweite Mithraurn zu rechnen, da der hintere Bereich des Kultraumes ebenfalls so stark verschüttet ist, daB das Verschüttungsmaterial nur von auBen eingedrungen sein kann.
B. Vermessungsarbeiten 12
Hauptaufgabe der diesjahriqen Arbeiten war es, das 1998 entdeckte zweite
Mithraum vermessungstechnisch durch GrundriB, l.anqsschnitt und Querschnitte zu
11

12

Vgl. das ebenfalls in einer Höhle angelegle Mıthraurn in Saarbrücken. "Als die MithrasanMnger des Saarbrücker
Römerdorfes im 3. Jahrhundert darangingen, sich am Halberg ihre Kultstatte elnzurichten, vernetten und verbreilerlen
sie die in der Felswand vorhandene Nalurhöhle entsprechend den archilektonischen Gesetzen, die der Rilus dieser
orienlalischen Religion vorschrieb" (R. Schindler, Die Milhrashöhle von Saarbrücken, 2. Auflage Saarbrücken 1989,
S.6).
Vgl. auch die Bemerkungen in Anm. 9.
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erfassen. Der Wandbereich des Kultbildes wurde gesondert aufgenommen, um hier
zusatzllch eine Aufsicht zu erstellen. Die Aufnahmen sollten so angelegt werden, daB
sie mit den 1998 durchgeführten Vermessungen im ersten, 1997 entdeckten Mithraum
in Zusammenhang gebracht werden können.
Nach Herstellung des Anschlusses des zweiten Mithraums an das erste wurden
zunachst die Grundrisse des Bodens und der Decke im zweiten Mithraum erfaBt.
Aufgrund des angeschütteten Bodenmaterials war der ursprüngliche Laufhorizont an
keiner Stelle sichtbar. Da sich der aufgemessene BodengrundriB durch mögliche
spatere Grabungen verarıdem kann und um zusatzllch die Schraqlaqe der
Seitenwande dokumentieren zu können, ist ebenfalls der unverandert bleibende
DeckengrundriB vermessen worden.
Neben dem anschlieBend erfaBten l.anqsprofil wurden zusatzllch 6 Querprofile
gemessen. Diese sind teilweise so plaziert worden, daB die stellenweise bis zur Decke
reichenden Anschüttungen mit dokumentiert werden können. Der Wandbereich des
zweiten Mithraurns, in dem sich das Kultbild befindet, ist vollstandiq dreidimensional
aufgemessen worden. Somit können GrundriB und Ansichten in gewünschten
MaBstaben und in variablen Projektionsebenen dargestellt werden.
Im AnschluB an die Vermessungsarbeiten im zweiten Mithraurn wurde der zwischenzeitlich durch die Grabungstatigkeit im ersten Mithraurn veranderte
BodengrundriB aufgemessen. Die angelegten Grabungsschnitte wurden lage- und
höhenmaBig erfaBt. Analog zu den Arbeiten im zweiten Mithraum sind auch im ersten
Mithraum Wandbereiche (NW- und NO-Fassade mit Kultbild) dreidimensional
aufgemessen worden.
Der Eingangsbereich zu den Mlthraen wurde ebenfalls durch Grabungen im
GrundriB verandert. Auch diese Veranderungen sind im Zuge der AnschluBmessungen
an die auBerhalb der Höhle liegenden Festpunkte mitdokumentiert worden. Durch die
gleichfalls vorgenommene Aufnahme der Decke des ersten Mithraurns und des
Eingangsbereiches zum Kultraum des ersten Mithraums konnte die Anbindung des
Planes des ersten Mithraums an den des zweiten qewahrleistet werden.
In einem letzten Schritt sind die var dem Höhleneingang bestehenden
Felsformationen erfaBt worden, um hinsichtlich der Eingangssituation zu beiden
Mithraen neue Erkenntnisse zu gewinnen.
Der auf diesem Wege erzielte AufriB der auBeren Eingangssituation der
gesamten Höhlenanlage dient gleichfalls der Klarung des topographischen Kontextes
der Höhlenanlage und der Anbindung an den im Jahr 2000 zu erstellenden
topographischen Plan von Doliche 13 .
Sarntliche Vermessungsarbeiten sind analog zum Jahr 1998 mit dem elektronischen Tachymeter SOKKIA SET 6 in Verbindung mit dem elektronischen Feldbuch
SDR 33 durchgeführt worden. Für die Auswertung der gemessenen Rohdaten sind die
Dateien des SDR 33 mit dem qeodatischen Programm Geo 6.6 der Firma Geosoft in
dreidimensionale Koordinaten umgewandeıt worden. Mit diesen werden über das
graphische Programm GEOgraf der Firma HHK die digitalen Bestandsplane erzeugt.
Insgesamt sind ca. 2500 Punkte aufgenommen worden, die sarntlich mit den Daten
des Jahres 1998 in Zusammenhang zu bringen sind.
C. Neufund einer hellenistischen Münze im 1. Mithraum
Zwischen Kalk- und Brandschicht im Kultraum des ersten Mithraumswurde eine
hellenistische Bronzemünze gefunden (Dm 2,0 cm; D 0,3 cm; Gewicht: 5,86 g) (Abb.
9-10). Auf der Rückseite der Münze sind die Legende BAnAE[DL] ANTIOX[OY]
[C[)IA]OnATOPOL sowie ein geflügeltes Blitzbündel mit fünf Blitzen erkennbar.
Aufgrund vergleichbarer Exemplare ist die Zuweisung eindeutiç!-. Es handelt sich um
13
14

Ersle vorarbeiten wurden schon 1998 mil der Vermessung des Westabhangs des Keber Tepe geleislet.
Vgl. BMC. Seleucid Kings of Syria, 92 I., Nr. 15-19 und Tal. XXV 3; SNG Kopenhagen 35 (Syria: Seleucid Kings) Nr.
406 I. und PI. XII 407; SNG Milano XII 1, 406 If. sowie jetzt SNG Israel I, Tat. 171, N3. 2681 If.
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eine Bronzemünze des Seleukiden Antiochos iX. Philopator Kyzikenos aus der
Münzstatte Antiocheia. Der Erhaltungszustand der Vorderseite der sich im Museum
Gaziantep befindlichen Münze erlaubt zum jetzigen Zeitpunkt keine sichere Aussage.
Vermutlich harıdelt es sich um die Darstellung des nach rechts gewandten herrscherlichen Kopfes mit Diadem.
Zeitgenosse Antiochos iX. war der kommagenische König Mithridates i.
Kallinikos (ca. 100-70 v. Chr.), der die Tochter des Seleukidenkönigs Antiochos Viii.
Grypos, Laodike, geheiratet hatte. Auch auf seinen Münzen finden wir ein geflügeltes
Blitzbündelte. Offensichtlich orientierte sich Mithridates in seiner Münzpraqunq an den
machtiqeren Seleukiden, um seine eigene Position aufzuwerten. Die in Oaliche gefundene Münze ist zweifelsohne ein weiterer Beleg für die bekannten engen Beziehungen
zwischen dem seleukidischen und kommagenischen Herrscherhaust".
Anzumerken ist, daB der Fund einer Münze Antiochos IX., gepragt zwischen
114-112 v. Chr. in der syrischen Metropole Antiocheia am Orontes!", in Doliche nichts
Ungewöhnliches ist, da auch nach der politischen Loslösung Kommagenes vom
Seleukidenreich die Münzen aus dem syrischen, kappadokischen und armenischen
Raum in Kommagene im Umlauf blieben und weiterhin als Zahlungsmittel dienten.
Dieses Faktum dürtte die kommagenischen Herrscher dazu veranlaBt haben, auf eine
eigene aufwendige Gold- und Silberpraqunq zu verzichten. Von ihnen sind bislang fast
ausschlieBlich eher unscheinbare Bronzemünzen bekanntıs, was angesichts der
bedeutsamen epigraphischen Zeugnisse und Baudenkrnaler für den kommagenischen
Herrscherkult auf den ersten Blick eher verwundert.
Der Fund weist auf einen frühen Zeitpunkt der Nutzung dieser Kultstatte durch
die Mithrasanhanqer hin, auch wenn zunachst nur eln terminus post quem gewonnen
wird. Selbst wenn man eine langere Laufzeit von 100-150 Jahren für diese Münze postulieren würde, befande man sich spatestens in der Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr.

15
16

17

18

Vgl. H. Seyrig, Tresor rnonetaire de Nisibe, RN 1955, S. 91, Nr. 31 und PI. 1131;femer M. Alram, Nomina propria irenica in nummis, Wien 1986 (=Iranisches Personennamenbueh IV), S. 83, Nr. 243.
Vgl. generell R.D. Sullivan, Die Slellung der kommagenischen Königsdynaslie in den Herrscherfamilien der hellenislisehen Slaalenwell, Sonderheft AW 6 (1975), S. 31 tt.; ders., The Dynasly of Commagene, ANRW ii 8 (1977) S. 732
tf.; ders., Dynaslic Propaganda in Commagene, in: Proceedings of the Xth International Congress of Classical
Archaeology 1(1978), S. 295 tt.
Vgl. in diesem Zusammenhang aueh C. Oman, The Chronology of lhe Coinage of Anlioehos IX of Syria, NumChron
4. Ser. XIX (1919), S. 201 tt.; A. Houghlon, The Portrailot Anliochos IX, Antike Kunst 27 (1984), S. 123 tt.; R.
Fleischer, Sludien zur seleukidischen Kunst. Bd. 1: Herrscherbildnisse, Mainz 1991, S. 82 tt.; A. Houghlon, The
Reigns of Anliochus VIII and Anliochos IX al Anlioeh and Tarsus, SNR 72 (1993), S. 87 tt.
Vgl. O.A. Tahyürek. Die Münzpragung der Könige von Kommagene, Sonderhefl AW 6 (1975), S. 42.
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Abb.1: Karte Kommagene (aus. J. Wagner, Kommagene. Heimat der Götter, 2. Auflage
Dortmund 1988, s. 101.)

Abb. 2: Kultraum Mithraum 1
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Abb. 3: Grundriss Mithraum 1 und 2

Abb. 4: Schnitt 3 an der SO-Wand
des
Kultraumes
von
Mithraum 1
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Abb. 5: Schnitt 1 an der NW-Ecke des Kultraumes von Mithraum 1 mit Lage des
Skeletts

Abb. 6: Schnitt 1 an der NW-Ecke des Kultraumes von Mithraum 1. Bearbeitungsspuren auf dem gewachsenen Fels
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Abb. 7: Bereich vor dem Kultbild im
Mithraum 1

Abb. 8: Balkenauflager oberhalb des Zugangs zu Mithraum 2
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Abb. 9: Hellenistisehe 8ronzemünze Antioehos iX Kyzikenos (RV)

Abb. 10: Hellenistisehe 8ronzemünze Antioehos iX
!<yzikenos(RV). Umzeıehnung
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SiDE TiYATROSU'NDA KAZı VE KORUMA ONARıM
HAZıRlıK ÇALIŞMALARI 1999
Ülkü iZMiRLiGiL *
Reha GÜNAY

1982 yılından beri sürdürdüğümüz Side Tiyatrosu'nun onarımına yönelik
çalışmalar teknik olanaklarımızın yetersizliği ve ödenek sıkıntısından dolayı çok yavaş
ilerlemekteydi. 1999 yılında Efes kazı başkanlığı tarafından geçici bir süre için verilen
kule vincin yardımıyla, tiyatronun sahne binasının doğu tarafında ve parodosta yapılan
kazıda yaklaşık 4-5 tonluk bloklar kaldırılarak 15 yıldan beri kazısı yapılamayan yerler
Kültür Bakanımızın sağladığı rnaddi destekle açığa çıkarılabilmiştir. Bu vesileyle Sayın
Istemihan Talay'a, Efes kazısı başkanı Sayın Prof. Fritz Krinzinger'e ve bu konuda
gayretlerini esirgemeyen Genel Müdür Yardımcısı Sayın Kenan Yurttagül'e teşekkürü
borç biliriz.
1999 yılı çalışmalarımız 27 Ağustos-4 Aralık tarihleri arasında 3 ay sürmüştür.
Çalışma grubu Prof. Dr. Reha Günay, Arkeolog Ayşe Ozkan, Arkeolog Dr.Hüseyin Sabri
Alanyalı, Arkeolog Dr. Mustafa Büyükkolancı, Mimar Aydın Uçar, Mimar-Arkeolog Leyla
Gültekin, Arkeolog Yusuf Polat, Hesterasyon Meslek Yüksek Okulu'ndan 3 öğrenci ve
Restorasyon Teknisyeni Abdurrahman Ozkan'dan oluşmuştur.
Çalışmalarımıza gösterdikleri yakın ilgi ve katkılardan dolayı Manavgat
Kaymakamı Sayın Mehmet Çapraz'a, Side Belediye Başkanı Abdülkadir Uçar'a, Side'yi
Güçlendirme Vakfı'na ve Side Eğitim ve Kültür Vakfı'na teşekkürlerimizi sunarız.
1999 yılı çalışmaları sahne binasının doğu tarafında ve doğu parodosta (P2)
yoğunlaşmıştır. Ayrıca, üst caveanın diazomaya bakan alt oturma sıralarında meydana
gelen çöküntü için acil önlem almrruştır.
Tiyatro sahne binası kazısına başlamadan önce agora ve çevresindeki alanda
düzenleme yapılarak, çıkacak olan mimarı blokları yerleştirmek için açılan alana mıcır
dökülmüştür. Kazıya sahne binası ön cephesinin doğusundan başlanmış 5. ve 6.
aediculalar ve parodostan (P2) alınan mimarı elemanların düşüş yerleri belgelenerek
numaralanmış ve kule vinç ile alınarak agorada gruplanmıştır. Muhtemelen zelzele
sonucu yıkılmış olan konglomera bloklar ise agora dışında belirlenen bir alanda,
onarımda kullanılmak üzere toplanmıştır.
Sahne binası 63 m. uzunluğunda ve 9,20 m. genişliğinde dikdörtgen şeklinde
olup önünde 6 m. genişliğinde ve 3 m. yüksekliğinde bir taş platform (logeion veya pulpitum) yer almaktadır. Sahne binasının doğusunda 5. aedicula ve batısında 2. ve 3.
aediculada yapılan çalışmalarda kule vinç yardımıyla alınan dolgu toprak, yapı elemanları, mimarı parçalar sahne binasının kuzeyinde yer alan agoraya taşındıktan sonra
onarımıarı, çizimleri ve restitüsyon etütleri yapılmaya başlanmıştır.
Ülkü iZMiRLiGiL, Arkeolog-Mimar, Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü, 34400
Sultanahmet - islarıbulfTÜRKiVE
ProfDr. Reha GÜNAV, Yüksek Mühendis Mimar, Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü.
34400 Sultanahmet - istanbulfTÜRKiVE
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Kazı çalışması sonucu sahne binası cephesinde (scaenae frons) daha önce
kesin olarak bilinmeyen sütun yükseklikleri Dr. Mustafa Büyükkolancı tarafından incelenerek, ikinci kat 4.80 m. olarak, üçüncü kat ise 3.60 m. olarak tespit edilmiştir. Arşitrav
ve kaset ilişkileri incelenerek Dr. Hüseyin Alanyalı tarafından kasetler 1. katta tanrı
betimlemeleri (Kybele, Athena, Apolion, Arbis, Demeter), 2. katta geometrik, 3. katta ise
Musa betimlemeleri olarak belirlenmiştir. Scaenae fronsun podiumunu süsleyen yüksek kabartma frizde, Dionysos sahnelerinin kesilerek devamında gigantomakhia sahnelerinin yer aldığı görülmektedir.
Podium frizi parçalarının çok kırılmış olması acil küçük onarım gerektirmiştir. Bu
durumda, küçük parçalar toplanarak numaralanmış ve Dr. Alanyalı denetiminde restorasyon teknisyeni Abdurrahman Ozkan tarafından onarılmıştır. Daha önce bu friz kabartmalarının orkestraya bakan cephelerinin yeknesak bir şekilde yontulması veya
kısmen ortadan kaldırılması tiyatroyu açık hava tapınağı olarak kullanmış olan Blzanslı
ların uygulaması olarak yorumlanmaktaydı. Ancak, kazı sırasında, podiuma ait friz parçalarının durumu, üstten düşen büyük blokların darbesiyle parçalanmış olması daha
çok deprem olasılığını akla getirmektedir. Nitekim kapıların önünde içeriye doğru girinti
yapan kısımlardaki kabartmaların oldukça iyi durumda kalmaları da buna işaret etmektedir. Bizans Döneminde bu yıkıntı tamamen kaldırılmadan devşirme parçalarla inşaat
yapıldığı anlaşılmaktadır.

Sahne binası önünde yer alan platformun yan kısımları temizlendiğinde alt cavea
oturma sıralarının istinat duvarı (analemma) ile arasında yer alan parodosta orkestra
kodundan yukarı çıkan bir merdiven ortaya çıkmıştır. Buradan bir kapı ile iç içe yüksek
tonozlu iki mekana geçilmektedir. Bu mekanların üzerinde ise loca yer almaktadır.
Burada, kırık halde bulunan söve parçası onarılarak yerine konmuştur.
Kazı ilerledikçe alt cavea oturma sıralarının istinat duvarı (analemma) ile sahne
binası arasındaki parodosun (P2) alt yapısında yer alan tonozlu galeride Bizans
Döneminden kalma bir şapel ortaya çıkarılmıştır. Tiyatronun alttan ilk beş basamağı ve
analemma duvarının taşları kullanılarak inşa edilmiş olan bu şapel, daha önce
Ord.Prof.Dr. A. M. Mansel tarafından, LS. 5. yüzyılda tiyatronun dini bir mekan olarak
kullanıldığı, orkestranın doğu ve batı uçlarında yapılan değişikliklerden bilinmekteydi.
Ancak, şapelin içi bu seneki kazı sırasında ilk defa açılmış ve planı belirlenmiştir.
Şapelin tonozla örtülü doğu duvarında bu döneme ait bir fresk yer almaktadır.
Freskin yüzeyi kireçli bir tabaka ile örtülü olduğundan ancak üç figürün varlığı
seçilebilmektedir. Onarım için mevsim uygun olmadığından, bu mekan üstü örtülerek
koruma altına alınmış ve çelikten destek ve parmakiıkiı giriş yapılmıştır.
Kazı sonucu analemma duvarı temizlendiğinde, 1971 yılında projesiz ve ihale
yoluyla yapılan onarımdaki hatalar bir defa daha görülmektedir. Analemma duvarının
kazısı bitmeden, hatta duvarın varlığı bile bilinmeden
betondan yapılan oturma
kademelerinden 6-9 sıranın analemma duvarının üzerine inşa edildiği tespit edilmiştir.
Bu durumda, sıraların yerleri, dolayısıyla tiyatronun planı değişmiş bulunmaktadır. Bu
geri dönüşü olmayan bir hata olup analemma duvarının onarımını da güçleştirmektedir.
1998 yılında tekrar ziyarete açılmış olan tiyatroda ziyaretçinin belirli bir parkur
üzerinde tiyatroyu izlemesi hem ziyaretçi güvenliği, hem de yapının tahribatını önleme
bakımından olumlu olmuştur, Ziyaretçi alanının sınırlanması nedeniyle daha önce
yapılmış olan demir basamaklar 199~rda kaldmlrruştır. Yıldız Universitesi Mimarlık
Fakültesi Restorasyon Ana Bilim Dalı Oğretim Uyesi Prof. Dr. Reha Günay tarafından
yapılmış olan projede olup da henüz uygulanamayan ziyaretçinin bekleme ve bilgilenme mekanlarının donanımı 2000 yılında tamamlanırsa, proje amacına ulaşmış olacaktır.
Çalışmalar sırasında ziyaretçinin dolaşım alanında üst caveanın diazamaya
bakan 1. oturma sıralarının alt kısımlarındaki harçların tümüyle veya kısmi olarak
boşalması nedeniyle tehlike göstermekteydi. Bu nedenle diazamaya bakan alt oturma
sıraları -b-k arası- tonoz üstleri desteklenmiştir. Bu çalışmada özgün harç analizi
Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı tarafından yapılarak bu oranlara
uygun bir karışım hazırlanmış ve ilk oturma sıralarının altları desteklenmiştir. Ancak
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henüz çalışmalar tamamlanmadan J-I tonoz ayakdolgu duvar, üst iki oturma sırası taşı ile birlikte çözünerek çökmüştur.
Bu durumda, ek proje yapılarak burası özgün malzemeye uygun harçla tekrar örülmüş
tür.
Son günlerde ülkemizde meydana gelen deprem hareketleri göz önüne alınarak
üst caveanın seyir terası üzerindeki e-k tonozları arasında yıpranmadan dolayı
oluşabilecek hareketlenmeyi kontrol altına almak için, çelik askılar ve payandalar
yapılmıştır. K tonoz girişine birbirine bağlı çift askı, f tonozuna ise ek olarak konsol üst
oturma sırasını destekleyen çelik dikme yapılmıştır. J-I, I-H dış tonoz ayaklarını
destekleyen çelik payandalar yan tonoz askılanrıa bağlanarak devamlılığı sağlanmıştır.
Tiyatroda geçici olarak yapmayı uygun bulduğumuz bu çelik sistemin, ödenek yetersizliğinden köklü bir onarıma başlanamaması nedeniyle sürekli olarak kalması eleştirilere
yol açmaktadır. 2000 yılında konuyla ilgili onarım yönteminin tartışılması için uzman bir
ekibin burada bir araya getirilmesi düşünülmektedir.
2000 yılında, Efes kazı başkanlığı tarafından kule vincin sağlanmasıyla kazı alanımız tiyatro sahne binasıyla sınırlanmıştır. Ancak kazının yanı sıra mimarı parçaların
tiyatro cephesindeki yerleri etüt edilerek restitüsyon çalışmaları da sürdürülmekte ve
diğer bölümlerde sağlamlaştırma ve onarım projeleri hazırlanmaktadır.
Pamphylia bölgesinin en görkemli tiyatroları arasında yer alan Side Tiyatrosunun korunması ve onarımı, teknik imkanların tanınması, uzman bir ekibin sürekli kılın
masıyla ve daha uzun sürelerle çalışılabilmesi için qerçeklere dayalı bir onarım bütçesinin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir.
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Resim 1: Sahne binası kazısı

Resim2: Sahne binası, podiumun doğusu
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Resim 3: Parodos (P2) üzerindeki loca

Resim 4: Parodos (P2) ve alt
alan şapel
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Resim 5: Parodos (P2) söve
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Resim 6: Parodos (P2) analemma duvarı ve onarım sonrası söve
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arşitrav parçası

1999 YILI DEMRE-MYRA Aziz NiKOlAOS xıusesl
KAZISI
S. Yıldız ÖTÜKEN*

16 Ağustos-12 Eylül 1999 tarihleri arasında Kültür Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi adına yürütülen Demre'deki Aziz Nikolaos Kilisesi kazı çalışmaları gerçekleştiril
di. Kazıya Bakanlık temsilcisi olarak Istanbul Arkeoloji Müzesi'nden Arkeolog Rahmi
Asal, Hacettepe Universitesi Sanat Tarihi Bölümü öğ.retim üyelerinden Dr.Sema Alpaslan, Araş.Gör.Dr.Macit Tekinalp, Çanakkale 18 Mart l)niversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nden Araş.Gör.Ayşe Türker, Antakya Mustafa Kemal Universitesi Resim Iş Bölümü'nden
Araş.Gör.Ebru Fmdrk, ayrıca Hacettepe Universitesi Sanat Tarihi Bölümü yüksek lisans
öğrencilerinden Ozgü Çömezoğlu, Ozlem Çelik ve lisans öğrencilerinden Mete Mimiroğlu, Esra Kıvanç ve Ozmen Ozdemiroğlu katılmışlardır.
Kazı iznini ve ödeneğini veren Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne, maddi
katkısından dolayı Rahmi M. Koç'a, Bakanlık temsilcimize ve özverili bir çalışma yürüten kazı ekibime ve işçilerimize teşekkür ederim". Demre'deki kazımız 1999 yılında 10.
yılını doldurdu, bu anlamlı günü bizimle paylaşan Demre Belediye Başkanı Adnan
Genç'e ve başta Yusuf Şahin ve Zühtü Bayraktaroğlu olmak üzere tüm Demre'li dostlarımıza minnettarız.

Kazıda Ortaya Çıkan Mimarı Veriler
1999 yılında kazıya kilisenin kuzeyinde yer alan B yapısı (piskoposluk ikametgahı) içinde ve batısındaki avluda, ayrıca kiliseyi kuzeyden kuşatan arkadın batıdaki son
odasında (K6 mekanı) devam edilmiştir (Çizim: 1).

A.

i. Kilisenin Kuzeyindeki B Yapısındaki Çalışmalar
1999 yılında piskoposluk ikametgahının üst katındaki kuzeyodalarda kuzeye
doğru üç açma bitirilmiştir; kazı sonucunda yapının kuzey-güney yönünde uzunluğu içte 14 m., dışta 14.65 m.ye ulaşmıştır. Yapının doğu-batı yönünde genişliği ise içte 14.75
m., dışta 16.30 m.dir (Çizim: 2).
B yapısının batı mekanının kuzeyodasında yapılan açmalarda, batı duvarının kuzey ve güney duvarlara bitişen 2.49 ve 2.41 m. yükseklikteki iki ucu ortaya çıkmış, ancak orta kısımda büyük çapta harap olduğu görülmüştür (Resim: 1).
B yapısının doğu mekanının kuzeyodasında yapılan açmada kuzeydoğu köşede
zemin döşemelerinin kısmen insan eliyle söküldüğü tespit edilmiştir; zemin üstünde devProf.Dr. S.Yıldız ÖTÜKEN. Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Bizans Sanatı Anabilim
Dalı, 06532 Beytepe-AnkaraITÜRKjYE
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne sunduğumuz 06.12.1998 tarihli kazı başvurumuzda faaliyetlerimizi iki aylık bir
süreye göre planladığımızı ve 130 işçi Ücretleri Harcama Kaleminden 4.000.000.000 T.L. öngördüğümüzü belirtmiş
tik. 1999 kazısına Bakanlık bütçesinden 2.228.346.000.T.L. tahsis edilmiş; Vehbi Koç Vakfı 500.000.000 T.L. katkıda
bulunmuştur. Bu ödenekler 28 günlük bir kazı ile bunun içinde 2 günlük bir değerlendirme çalışmasını karşılamıştır
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rik vaziyette bulunan mermer sütun bu mekarun arkadıa sınırlandırılan bir teras olabileceğini düşündürür. 1996 kazı sonuçları tebliğinde belirttiğimiz diğer bir mimarı unsur - orta mekanın kuzeyodasının buraya bir pencere ile açılması - bu düşüncemizi destekiere.
B yapısının orta mekanının kuzeyodasında eksende kuzey-güney doğrultusun
da uzanan duvar malzeme ve teknik incelemelerimize göre geç döneme aittir (Resim:
2). 1996 yılından itibaren B yapısı üst kat odalarında ortaya çıkan küçük buluntular mekanların 12.yüzylla kadar kullanıldığını belgeler; bu yılorta mekanda bulunan bir bakır
sikke de II.Basileios (976-1025) Dönemine ait olması açısından önem taşır (bkz.Acara,
Maden buluntular). Aynı imparatora ait sikke buluntularımızın üçe çıkması, daha önceki yayınlarımızda II.Basileios'u ikinci yapının banisi olarak tanımlamamızı destekiers.

1/. Kilisenin Kuzeyindeki Avluda Yapılan Çalışmalar
B yapısının batı duvarı dışında yapılan çalışmalarımız kilisenin kuzeyarkadının ve
B yapısının cephelerini topraktan arındırmaya, kuzeyavlunun bütünüyle açılmasını sağ
lamaya yöneliktir.
1999 yılında bu alanda iki açma bitiriimiş, pir açma ise yarım bırakılmıştır. B yapısının batısında ana toprakta ortaya çıkan sikke Imparator Herakleios (613-641) Dönemine ait olup 615-16 arasına tarihlenir (bkz.Acara, Maden buluntular). Myra kazısında
bugüne kadar bulunan sikkeler arasında en erken tarihli Bizans sikkesidir; onu izleyen
sikkeler 9.yüzyll sonundan 12.yüzyllın sonuna kadarki sürece aittir". Herakleios Döneminden sonra sikke buluntularımızdaki yaklaşık bir buçuk yüzyıllık boşluk, Myra'nın
7.yüzyll başlarında kuzeydeki Pers egemenliği ve daha da önemlisi 646 itibarı ile Akdeniz kıyılarını tehdit eden Arap istilalarından etkilenmesinden kaynaklanır. 807 yılında
Harun Reşid'in komutanlarından Hümeyd ıbn Mayuf'un doğrudan kutsal addedilen Nikolaos'un mezarına yönelik saldırısı, Myra kentinin ekonomik ve savunma açısından
zayıflığını qösterirö. Likya bölgesindeki Ksanthos, Dereağzı ve Limyra'da Herakleios
Dönemi sonrasına ait sikke buluntularında benzer bir boşluk dikkati çekers.
Myra kenti ve Nikolaos Kilisesi'nin 7.yüzylldaki durumu hakkında bilgilerimiz sı
nırlıdır, bu yüzyılın başlarında Myra Metropolitine bağlı 36 piskoposluk merkezi vardır;
arkeolojik veriler eşliğinde Myra Kalesi'nin 2.dönemi 7.yüzylla tarthlerur": kazıda bulunan Herakleios sikkesinin yanı sıra kentin piskoposları Anastasios ve Theodoros'a ait
kurşun mühürler mevcutturs.
1/1. Kilisenin Kuzey Arkadımn Batıdaki Son Mekanlnda K6'da Yapılan Çalışmalar
1998'de 5.52 m. kottan başlanarak açılan K6 mekanında 1999'da toprak kapı eşi
ği kotuna, 1.16 m.ye kadar temizlenmiş, ancak bu kotta herhangi bir taş döşeme ortaya çıkmamıştır; 1999'da 1.16-0.96 m. kot arasında bulunan altı büyük ahşap parçası bu
mekanın 3.yapl döneminde ahşapla döşenmiş olabileceğini düşündürür (Çizim: 3).
1998 ve 1999 kampanyalarında K6'da tespit ettiğimiz küçük buluntu sayısının
zenginliğini 2156 sırsız seramik, 1131 kemik, 499 cam, 2~7 maden belgeler. Mekanın
kullanım süresi açısından değer taşıyan sikke buluntumuz Imparator ii. Basileios Dönemine aittir (976-1025) (bkz.Acara, Maden buluntular).
2
3
4
5
6

Pencere açıklığı ve teras işlevi için bkz. S.Y.Ötüken, XX.KST 111998 (1999) 484.
ll.Basileios için bkz. S.Y.Ötüken, "Demre-Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı ışığında Yeni Değerlendirmeler". II.Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı-Araştirmalan Sempozyumu, Konya 1998, 21-50, biL. 21-23.
Demre kazısında bulunan 9.yüzylla ait en erken tarihli ve 12.yüzylla ait en geç tarihli sikkeler için bkz. S.Y.Ötüken.
XVIII.KST 111996 (1997) (M.Acara, Maden buluntular) 479-480.
Pers istilaları için bkz. C.Foss, "The Lycian Coast in the Byzantine Age", OOP 48 (1994) 1-52, bi1.11. 646 ve 808 yıl
ları için bkz. Ötüken a.g.e. 1998 (not 3) biL. 21-23.
Ksanthos için bkz. H.Metzger, "Campagne de 1972 Au Letoon et a Xanthos", TAD 21-2 (1974) 133 vc.: Dereağzı için
bkz. J.Morganstern, The Byzantine Church at Dereağzı, Tübingen 1983, 204 levA8.5; Limyra için bkz. J.Borchardt,
Die Steine von Zemuri, J.Gorecki 123-136, biI.135.; Patara ve Arykanda kazılarında bulunan Ortaçağ sikkeleri yayın
lanmamıştır.

7
8

Myra Kalesi ve Metropolitliği için bkz. U.Peschlow, RBK "Myra" mad. (baskıda).
Mühürler için bkz. G.Zacos-A.Veglery, Byzantine Lead Seals, Basel 1972, 12758,1.31665 nO.2941.
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K6 kuzey bölümünde 1.16 m. kotundan 0.00 m. kotuna inilmiştir. Bunun nedeni
K5 mekanında 1998'de ortaya çıkan 0.06 m. kottaki opus tesselatum tekniğindeki mozaik döşemenin ve bu döşemeyi kuzeyden sınırlayan duvarın batıya, K6 rnekanma doğ
ru devam ettiğini tespit etmernizdirv.
Bu düşüncemizin doğruluğu K6'daki kazıda ortaya çıkmıştır: En yüksek kotu 1.14
m. olan doğu-batı yönündeki eski duvar, 3.yapl döneminde inşa edilen kuzeyarkadın
ahşap zemini altında kalmaktadır. Malzeme ve teknik açısından t.yapı dönemine tarihleyebileceğimiz bu duvar K6'nın kuzey kapı eşik ve zemin döşeme kotuna yani 1.16
m.ye uyumludur. Daha önceki çalışmalarımızda kuzeyarkadın batıdaki diğer mekanlarında (K3,K4,K5) benzer eşik ve zemin kotları tespit etmiş ve eski temellerin kuzey arkadın inşası öncesi burada var olan kilisenin beşinci nefi olduğunu belirtrnlştiktv,
B. Küçük Buluntular
Mermer- Taş Buluntular

Sema ALPASLAN
1999 yılında ele geçirilen toplam 489 taş eserin 476'sının türü tespit edilmiştir; 1Tsi
mimarı öğe (5 pencere şebekesi, 4 sütun, 1 eşik taşı, 4 sütun başlığı parçası, 1 söve, 1
arşitrav, 1 kemer kilit taşı), 1Tsi liturjik öğe (15 levha, 1 kabartmalı parça, 1 templon payesi parçası), 318'i opus tesselatum, 68'i mermer yer döşemesi, 13'ü mermer kakma levha, 28'i tuğla opus sectile, 8'i mermer-taş opus sectife, Tsi kırık mermer taş bloktur.
Bu yıl, K6 mekanında ana toprakta ele geçirilen arşitrav (HN99/4156), kıvrık dallar arasında acanthus yaprakları, altta yumurta ve ok ucu frizi ile Erken Dönem motif ve
üslubunu yansıtmaktadır. Kiliseyi 19.yüzyll sonunda ziyaret eden Ch.Texier'in yayının
daki çizimde benzer motif ve kornpozisyon içeren bir arşitrav verilmiştir; bu parça ilk yapi dönemine ait ve muhtemelen templonda kullanılmış olabilit" (Çizim: 4a-b).
Ön yüzünde kakma tekniğiyle bezenmiş haç motifinin bir kolu görülen, beyaz
mermer levha (HN99/4256) kaliteli bir işçilik sergilemektedir (Resim: 3). Geometrik biçimli boşluklara değerli taşların yerleştirildiği, paralel örneklerde 5.-6. yüzyıllarda karşı
mıza çıkmaktadırta. Kilisede 1963-65 yılları çalışmalarında bulunan ve galeride korunan
levha kakma tekniğinin farklı bir uyqulamasıdrrt".
Çok zengin bir buluntu grubu, geçen yıllarda ele geçirilen ve bu yıl da K6 mekanında bulunan delikli levhalardır. Geometrik, bitkisel ve balık pulu biçimli çeşitlemeleri
kiliselerde liturjik işlevde templon veya kriptalarda ayırıcı levhalar olarak s.yüzyüda karşımıza çıkart-.

Geçen yıllarda B yapısında yoğun olarak bulunan, bu yıl da B yapısının batısın
daki açmalarda ele geçirilen yuvarlak delikli ve delik kenarları profilli pencere şebeke
leri geçen yıllarda bulunan şebekelerle biçim, boyut ve profil açısından birleşmektedir.
Daha önceki yayınlarda belirttiğimiz gibi profilli ve kaliteli işçilikte olan bu grubu ikinci
yapı dönemine, 9.-1 O.yüzyıla tarihlemekteyiz 15 .
K6 mekanında üst kotiarda bulunan başak motifli levhanın benzer motif ve üsluptaki çeşitlemeleri önceki yıllarda ele geçirilmiştir. Motif ve üslup hem Likya bölgesinde
hem de Akdeniz kıyılarında 6.-7.yüzylldan itibaren karşımıza çıkrnaktadrr" (Resim: 4).
9
10
11
12
13
14
15
16

K5 mekanı ve döşeme için bkz. S.Y.Öıüken, XXIXSTil 1999 (2000) 351-372, biI.353-354, çiz.4.
Ötüken a.g.e. 1998 (1999) (not 2) 484-485, dipnoI.11-13.
Ch.Texier, Deseription de L'Asie Mineure, Paris 1849, lll, lev.222.
Kakma tekniğindeki örnekler için bkz. S.YÖtüken, "Demre Aziz Nikolaos Kilisesi'nde Mekan ve Küçük Buluntu ilişki
si", IVOrtaçağ ve Türk Kazı-Araştırmalan Sempozyumu (S.Aipaslan, Mermer-taş buluntular), Van 2000 (baskıda).
O.Feld, Die Innenaussattung der Nikolaos Kirche in Myra, (ed.J.Borehardt, Myra) Berlin 1975, 360-428, biI.377,
lev.122A.
Ötüken a.g.e. 1996 (1997) (not 4) (S.Alpaslan, Mermer-taş buluntular) 475-476, biL. 476.
Ötüken a.g.e. 1998 (not 3) (S.Alpaslan, Mermer-taş buluntular) 26-29, bi1.27.
YÖtüken, XIX.KSTII (S.Alpaslan, Mermer-taş buluntular) 1997 (1998) 546-549, bi1.548; ayrıca bkz. S.Alpaslan, "Arenitsetural Sculpture in Constantinople and the Inlluences of the Capital in Anatolia", Workshop-Byzantine Constantinople: Monuments, Topography and Everyday Life, istanbul 1999 (baskıda),
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Cam Bu/untu/ar
Şeniz ATiK
Özgü ÇÖMEZOGLU

1999 yılında toplam 547 parça cam bulunmuştur; bunlardan 540'1 Erken Hıristi
yan ve Bizans Dönemine; Tsi ise Bizans sonrası döneme tarihlenir. Buluntuların 235'i
pencere camı, 53'ü ağız, 20'si kaide, 6'sl kulp, 6'sl çubuk, 183'ü gövde, 1'i bileziktir; 36
parça incelenmektedir..
Camlar renk ve teknik olarak önceki buluntularımız ile uyum sağlamaktadır!",
1999'da ele geçirilen çok sayıda kandil ve pencere camı üfleme ve kalıba dökme tekniğiyle yapılmıştır. Bu yılortaya çıkan örnekler arasında dikkati çeken bir kadeh kandil
paralelleri yardımıyla 6.-7.yüzylla tarlhlenebilirte.
Kenarı kalınlaştırılmış veya katlı, ortası bombeli pencere camları çok sayıda çık
mıştır; ayrıca ilk yapıya ait olduğunu düşündüğümüz ızgara tipi şebekelerde kullanılan
döküm tekniğiyle yapılmış pencere camları bulunrnuşturtv.
Süsleme tekniklerinde, önceki yıllardaki gibi lif bağlama tekniği yoğundur; kazı
ma tekniğindeki parçalar arasında çift sıra şeritler içeren bir gövde parçası değişik bir
örnektir; paralelleri 4.-11.yüzylllar arasında karşımıza çıkar20 (Resim: 5).
Bu yılortaya çıkan kalıba üfleme tekniğindeki, kaide ile spiral kaburgalı gövdesi
bulunan bir kase, Fustat'taki 8.-9.yüzyll camlarıyla benzerlik gösterir21 . Gövdesi yivli dip
parçası, yuvarlak formu, 9 cm. lik gövde çapı, 1.5 cm. lik hemyüz kaidesi ile Demre camlarına yenilik getirmektedir. Şişe ve kaseterde görülen bu formdaki kabımız, bulunduğu
tabakaya göre 9.-12.yüzylla tarlhlendlrlleblllr-".
Bu yıl cam veya sır yapımında hammadde olarak kullanılan, parlak, bozunmaya
uğramış cam parçalarının benzerleri kazılarda genelde cam yapım atölyeleri çevrelerinde ele geçirildiği için, Myra'da da benzer bir üretim olduğunu düşündürürs'.

Seramik Bu/untu/ar
Meryem ACARA
1999 yılında 60'1 Geç Roma, 2374'ü Bizans ve 259'u Bizans sonrası döneme ait
olmak üzere toplam 2693 seramik bulunmuştur.
Geç Roma Dönemine ait 60 seramikten 27'si kırmızı astarlı, 19'u boyalı, 8'i terra
sigillata ve 6'sı kandil parçalarıdır. Geç Roma-Erken Hıristiyan Dönemine ait kırmızı as17
18

19

20

21
22

23

Eski butuntutar için kş\. YOlcay, Antalya'ntn Demre (Kale) ilçesi'ndeki Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı 1989-1995 Yıllan
Cam Buluntulan. Hacettepe Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1997.
J.NLemaire-J.Ch.Balty, l'Eglıse a Atrium de la Grande Colonnade, 1969,34; M.A.G. Hanfmann, "A Preliminary note
on the glass found at Sardis", JGS 1(1959) res.2; J.Jones, The Glass, Roman Frontier in Central Jordan, (ed. S.Th.
Parker) 1987, 621-653; A.H.S.Megaw, "Excavations at Saranda Kolones, Paphos", RDAC (1971), 131-132, res.5; önceki yıllarda bulunmuş kandiller için bkz. Olcay a.g.e. 1997 (not 17).
Benzer örnekleri için bkz. D B.Harden, "New Light on Roman and Early Medieval Window Glass", Glasteehnisehe Berıctıte. V International Glaskongress, Frankfurt 1959, 9-16; şebekeler için bkz. Ötüken a.g.e. 1997 (1998) (not 16)
(S.Alpaslan, Mermer-taş buluntular) 547-549, res.9.
Bkz Ötüken a.g.e. 1998 (1999) (not 2) (Y Olcay, Cam buluntular) 487-488. Pisidia ve Apameia Kibitos'ta (Dinar) bulunmuş 4.yüzyllın ilk yarısına ait aynı teknikteki bir kase için bkz. D.B. Harden, Glass of the Ceasars, Milan 1987, 183.
213/112; Serçe Limanı'nda bulunmuş olan üzeri kazıma şeritli sürahiler, 9.-10.yüzyıl Pers etkilerini yansıtır, bkz.
G.J.Bass ve F.H.Van Doorninck, Jr. "An 11th Century Shipwreck at Serçe Limanı, Turkey", IJNA 7 (1978) 128-129
R.H.Pinder-Wilson, G.\.Scanlon, "Glass Finds from Fustat", JGS (1973) 12-30, res. 13-15.
9.-12.yüzyll örnekleri için bkz. A.Özet, Dipten Gelen Panitı, Ankara 1998, 169; erken örnekler için bkz. D.Barag, "Hanita Tomb XV of the 3rd - early 4th Century", Atiqot XIIi (1978) 26-27. Ayrıca kş\. C.Lightloot-M.Arslan, Anadolu Antik Camlan, Ankara 1992; A.von Saldern, London 1980, nO.124.
Bkz. G.R. Davidson, "A Medieval Glass Factory at Corinth", AJA 44 (1940) res.4; G.D. Weinberg, Exeavations at Jelame, Columbia 1988, XVII; Demre'deki cam parçaları ile ilgili bilgi için Prof.Dr. Ömür Bakırer'e teşekkür ederiz.
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tarlı seramiklerde s.yüzyı: sonu-ô.yüzyıl başı ve 6.yüzyll sonu-7.yüzyıl başına
kırmızı astarlı kase ve tabak formlarının yoğun olduğu görüıür 24 .

ait

Kıbrıs

Bizans Dönemine ait 2374 seramikten 2305'i sırsız, 69'u sırndır. Önceki kampanyalarda biri monogramlı olmak üzere birbirine benzer formda örnekleri bulunan unguentariumlara bir dip eklenmiştir. Roma Döneminde ilaç kabı Bizans Döneminde ise kutsal yağ şişesi (ampul/ea) olarak kullanılan bu kaplar özellikle monogramların yardımı ile
6.-7.yüzylllara tarihlenir25 . Sırsız seramiklerde bu yılın buluntuları arasında pişirme kapları, testi ve amphoralar yoğundur. Yeni örnekler hamur niteliği, form, tür ve işlev açı
sından önceki yıllara ait 11.-12.yüzylla tarihlediğimiz kaplar ile benzerlik gösterir 26 .
Sırlı seramikte 1999 öncesine ait 14 kabın yeni parçaları ile bazı kapların türü ve
işlevi bellrtenmiştire". Bu yılın buluntuları ile 18 yeni kase oluşturulmuştur. Sarı, yeşil,
kahverengi sırlı, süslemesiz ya da sgraffito, slip ve sıraltı akıtma teknikleri ile bezenmiş
seramikler 11.-12.yüzylllara tarihlediğimiz Demre üretimine aittir 28 .
Bizans sonrasına ait 259 seramikten 215'i sırsız, 44'ü sutıdır: bunlar arasında
18.-19.yüzyllda üretilen Çanakkale ve Dimetoka işi tabak ve kaseler dikkati çeker 29
(Resim: 6).

Maden Buluntular

Meryem ACARA

1999 yılında 405'i Bizans ve 130'u (85'i 1998 yılı Aralık ayında gerçekleştirilen dış
narteks üstü toprak temizliğinde ortaya çıkmıştır) Bizans sonrasına ait olmak üzere 535
maden bulunmuştur3 o .
Madenierin 523'ünün türü tespit edilmiştir; 4'ü sikke, 78'i şebeke parçası, 38'i
levha parçası, 29'u çivi, 367'si cüruf, 1'er adeti röliker haç, asma kilit köprüsü, cezve,
çengel, bıçak ve çandır.
Madenler arasında üç Bizans v~ bir Osmanlı Dönemine ait sikke bulunmuştur.
Bizans sikkelerinden en erken tarihlisi Imparator Herakleios Dönemine aittir. Herakleios ilk eşinden olan oğlunu tahtın varisi yapmak için kendi imparatorluk döneminde oğ
lu Herakleios Konstantin'i Augustus ilan etmiştir. Bakır slkke, üzerindeki tasvirlerin yardımıyla 615-616 yıllarına tarihlenir. Sikkenin ön yüzünde Imparator Herakleios ve oğlu
ayakta tasvir edilmiştir, başlarının üzerinde ve sağ ellerinde birer haç bulunmaktadır
(Resim: 7). Arka yüzde, basım yeri "CON" (Konstantinopolis'in kısaltması) ve basım yı
Ii yer alır3 1 .
24
25
26
27
28
29

30
31

Önceki yıllarda bulunan kırmızı astarlı seramikler için bkz. S.Y.Ötüken, XVI/. KST 1/1995 (1996) (M.Acara, Seramik
buluntular) 380-381.
Myra unguentariumları için bkz. Ötüken a.g.e. 1996 (1997) (not 4) (M.Acara, Seramik buluntular) 479, dipnot 25.
Sırsız seramiklerde işlev ve form için bkz. S.Y.Ötüken, XVi. KST 1/ (M.Acara, Seramik buluntular) 1994 (1995) 369,
dipnot 33-34.
Sırlı kap formları için bkz. Ötüken a.g.e. 1997 (1998) (not 16) (M.Acara, Seramik ve Maden buluntular) 553, çiz.4.
Süsleme teknikleri ve tarihlendirme için bkz. s.Y.Ötüken, "Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısının Ortaçağ Araştırma
larına Katkıları", I.Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazılan Sempozyumu, 9-11 Nisan 1997, izmir, Sanat Tarihi Dergisi iX
(1998) (M.Acara, Seramik buluntular) 99-100.
Demre'de bulunan Çanakkale seramikleri için bkz. Ötüken a.g.e. 1996 (1997) (not 4) (M.Acara, Seramik buluntular)
479, dipnot 27; Dimetoka seramikleri için kşl. V.François, "Byzantine Ou Oltomane? Une Ceramique Peinte A L'Angobe Decouverte en Mediterranee Orientale, Anatolia Antiqua III (1995) 203-217.
Sikkeler ve röliker haçı Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi laboratuvarında temizleyen kişilerin tümüne ayrı ayrı teşekkür ederiz.
Bkz. A.R.Bellinger-P.Grierson, Catalogue of Byzanline Coins in the Dumbarton Oaks and Whittemore Cotlectiorı,
Washington 1973, 11/1, 226, lev.XII, 81b.

349

Anonim sikkelerin A2 sınıfında değerlendirilen ve II.Basileios ile VIII.Konstantin
dönemlerinde kullanılan (976-1030/35) iki bakır sikkenin bir yüzünde haçlı haleli Pantokrator Isa, diğerinde dört satırlık "lhSYS XRISTYS bASIlEY bASIlE" yazısı yer alır
(Resim: 8)32.
Kuzeyarkadın batıdaki son mekanı (K6) içinde ortaya çıkan 35 kaplama levha
parçası daha önceki kampanyalarda aynı mekanın dışında bulunan, kabartma çiçek bezemeli ya da bezemesiz ince levhaların malzeme ve işçilik açısından benzerleridir.
Kaplama levhaları olarak kullanıldıkları kenarlarındaki küçük çivi deliklerinden anlaşıl
maktad i r33.
1999'da bulunan bronz röliker haçın bir kapağı üzerinde kazıma t~kniği ile tasvir
edilmiş figürün başının üzerindeki "ic XC" harflerinden çarmıha gerilmiş Isa olduğu anlaşılmaktadır (Resim: 9). Uslup benzerleri 10.-12.yüzylla tarlhlenlr>.
Osmanlı Dönemine ait sikkenin arka yüzünde dua cümlesi vardır: "Azze nasruhO duribe ff Konstantiniyye sene 12.." ("Onun yardımı yüce olsun ıstanbul'da 12.. senesinde basıldı"). Tarihin tamamı mevcut olmamakla birlikte 1200'lü yıllara (1785-1881) ait
olduğu anlaşılmaktadır. On yüzündeki tuğra bir darbe nedeniyle tahrip olmuştur; bu nedenle hangi padişaha ait olduğu tespit edilernernektedireö,
Bizans sonrası döneme ait madenler arasında muhtemelen bir şebekeye ait
bronz üzerine altın yaldızlı, 78 parçadan oluşan eser dikkati çeker (Resim: 10). Ağzın
dan üzüm salkımları çıkan ejder başları ile sonuçlanan, aralarında acantus yaprakları
bulunan kıvrık dallardan oluşan parçaların benzerlerine 18.yüzyll, yoğun olarak 19.yüzyılda ahşap ikonostasislerde, maden haçlar ve şamdanlarda rastlanır. Demre'de bulunan parçalar, yapıda Ruslar tarafından 1858-1868 yıllarında gerçekleştirilen temizlik, ek
yapılar ve onarım çalışmaları dönemine ait olrnalıdır-".

32
33
34
35
36

Daha önceki sikke için Ölüken a.g.e. 1998 (1999) (not 2) (M.Acara, Maden buluntular) 489, dipnot 40, res.13
1997'de bulunan levhalar için bkz. Ölüken a.g.e. 1998 (1999) (not 2) (M.Acara, Maden buluntular) 490.
Üslup benzerleri için bkz. S.Atasoy-E.Parman, Anadolu Medeniyet/eri II, istanbul 1983, C.46,47.
Sikkenin çözümlenmesinde yardımcı olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Yrd.Doç.Dr, A.Tülekçioğlu'na teşekkür
ederiz
Benzer örnekler için bkz. A.D.Kominis (ed.), Patmos. Treasures of the Monastery, Athens 1988, katholikonun ahşap
ikonostasisi: maden haçlar için kşl. K.A.Manafis, Sinai. Treasures of Monastery of Saint Catherine, Athens 1990,
res.41,43; Rus dönemi onarımı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. S.V.Ötüken,"Myra-Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı (19891993)", Lykia i (1995) 117-118, dipnot 20-24.
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DEMRE. H.NiKOLAOS KiliSEsi
1999 YILI B YAPıSı PLANI
M. TEKiNALP, N-ÇORAGAN

K

Çizim 2: 1999 B yapısı planı (Çizen: N. Çorağan, M. Tekinalp)
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Çizim 4a: HN 99 MT-4156 arşitrav (Çizen: M. Tekinalp)

Çizim 4b: Arşitrav (Ch. Texier 1849, lev. 222)
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Resim 1: B yaJJısı batı mekanı, kuzeyoda,
batı duvar

Resim 2: B yaJJlsı orta mekanı, kuzeyoda,
k-g yönündeki duvar

Resim 3: HN 99 MT-42561evha
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HN 89-99 başak motifli levhalar

Resim 5: 1999 camlarında süsleme teknikleri

Resim 6: HN 99 Dimetoka seramiği
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Resim 7: HN 99 M-1653 Herakleios sikkesi

Resim 8: HN 99 M-1421 ve 1520 anonim A2 sikkesi
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Resim 9: HN 99 M-1531 röliker haç

Resim 10: HN 99 M-1339-1416 bronz şebe
ke parçaları
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NiGDE-ANDAVAL (AKTAŞl'DAKi KONSTANTiN-HELENA
xlusasl 1999 ÇALIŞMALARI
Sacit PEKAK*

Niğde Merkez ilçe'ye bağlı Aktaş Kasabası'nın Yeniköy Mahallesi sınırları içinde
kalan ve araştırmacılarca Erken Bizans Dönemine tarihlendirilen Konstantin-Helena
Kilisesi'nde (Resim: 1) 1996 yılından beri sürdürülen kurtarma kazısına 1999 yılında da
devam edllmlştirt.
Niğde Müzesi Müdürü Sayın Erol Faydalı başkanlığında yürütülen 1999 yılı
çalışmaları 02.08.-20.08. 1999 tarihleri arasında toplam 19 gün sürmüştür. 27.04.1999
tarih ve 003294 sayılı yazı ile kazı iznini veren Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü'ne teşekkür ederim. Çalışmalara maddt destek, Türk-Ingiliz Kültür Derneği
Arkeoloji Grubu, Niğde Rotary Klüp üyeleri, Vasco Turizm Yatırım Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi taratmdan.sağlanrruştrre. 1999 yılı çalışmalarına çeşitli üniversitelerden
öğretim görevlileri ile öğrenciler katnmıştır".
Önceki yıllarda olduğu gibi, 1999 yılı çalışmaları da "Koruma", "Temizlik ve Çevre
Düzenlemesi" ve "Kazı" başlıkları altında toplanabilir.

1.KORUMA

1996 yılından bu yana, kilisenin gunumüze gelebilmiş beden duvarları ile
buralardaki duvar resimlerini doğanın olumsuz koşullarından korumak amacıyla inşa
edilen çatının (Resim: 1) sağlamlaştırılmasına bu yıl da devam edilmiştir. Ancak, son
derece kısıtlı malı ve teknik olanaklarla, profiller üzerine oluklu saclar kaplayarak oluş
turduğumuz bu çatının yapıyı artık daha fazla koruyamayacağı tespit edilmiştir. Kilisenin, Kayseri-Niğde arasındaki, özellikle kışın çok sert rüzgarlara açık bir boğazda inşa

2

3

Doç.Dr, M. Sacit PEKAK, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Beytepe-AnkarafTÜRKiYE
Konstantin-Helena Kilisesi hakkındaki mimari değerlendirme ve belli başlı yayın tanıtımıarı için bkz.:S. Pekak, "Niğde
Andaval (Aktaş)'dakl Konstantin Helena Kilisesi", Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Dergisi iX, (I. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazilan Sempozyumu) 9-11 1997, izmir 1998, 103-117; S. Pekak, "Niğde-Andaval (Aktaş)'daki
Konstantin -Helena Kilisesi", Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmalan Merkezi, VI/. Milli Selçuklu Kültür ve
Medeniyet/eri Semineri (1/. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Araştırmalan Sempozyumu Bildirileri), Konya 1998, 51-58.
Ankara Türk-ingiliz Kültür Derneği arkeoloji grubu öğrencilerine, büyük özveriler sonrasında topladıkları 615.000.000
T.L. için Sayın Neşe Coşkunsu'ya, Niğde Rotary Klübü üyelerine, 500.000.000 T.L.Ilk katkıları için Başkan Sayın Yücel
Göğer ve Asbaşkan Sayın Burkay Eren'in şahsında teşekkür ederim. Ayrıca Niğde Rotary Klüp üyelerinin ve Niğde
Belediye Başkanı Sayın Mumin inanan'ın kazıya gösterdikleri yakın ilgi ve yardımları için minnettarım. Aynı şekilde
Niğde Belediyesi Fen işleri Müdürü Sayın Celal Seçkin'e, Niğde Hamle Gazetesi sahibi ve Niğde Gazeteciler Derneği
Başkanı Sayın Ali Osman Sayın'a, Aktaş Belediye Başkanı Sayın Kazım Bey'e, belediye meclisi üyelerine, kazı alanına
gelerek yardım sözü veren Niğde milletvekilleri Sayın Eyüp Doğanlar ve Sayın Mükerrem Levent'e teşekkür ederim.
Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nden Dr. Macit V. Tekinalp, Seramik Bölümü'nden Araş. Gör. Soner Pilge,
Başkent Üniversitesi'nden Öğ. Gör. Nilü!er Peker, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü yüksek lisans öğrencisi
A.Ceren Erel, lisans öğrencisi Sevdağ Güldü, bölüm mezunu Kamer Akçakale, Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü
öğrencileri Filiz inanan, Özgür Mehmet irkin, Ankara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencileri Göknur Satur, Fatma
Özkan ve Meltem Özkan, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehireilik Bölümü öğrencisi Burak Belge'ye özverili çalışmaları
için teşekkür ederim.
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edilmiş olması, bu koruyucu metal konstrüksiyonun her yıl yenilenmesini, en azın-dan
sağlamlaştırılmasını gerektirmektedir; el kaynağı ile yapılan sağlamlaştırma, kazı elemanlarının uzun zamanını almakta, bu durum ise bilimsel çalışmalara ayrılan zamanı
kısaltmaktadır. Bu nedenle, yapıyı ve duvar resimlerini uzun süre koruyabilecek, sağ
lam, dayanıklı ve estetik bir örtü için mimarı proje çizdirilmiş, gelecek yıllarda uygulanabilmesi amacıyla finans kaynağı araştırmalarına başlanrmştrr-. 30.00x21.77 m.lik bir
alanı kaplayacak olan örtü, kuzey ve güneyde, dörder adet üçgen kesitli metal ayaklar
üzerine oturan .,(Çizim: 1), eğimli bir yüzeye sahip oluklu saciardan oluşturulacaktır
(Çizim: 2, 3). Ortü sistemi gerçekleştirilebildiği takdirde, hem yapı yağmur, kar gibi
olumsuz doğa koşullarının yarattığı tahribattan korunmuş olacak, hem de bu geniş
alanın altında bilimsel kazılara daha kolay devam edilebilecektir.

2. TEMizLiK VE ÇEVRE OÜZENLEMESi
Her yılolduğu gibi, bu yıl da, aradan geçen bir yıla yakın süre sonucunda, yapının
içi ve çevresini saran otlar temizlenmiştir. Kazı ekibinin uzun bir süresini alan ot temizleme işinin gelecek yıllarda da vakit almaması için, kilisenin çevresine dört kamyon
dolusu mıcır dökülerek, ince bir tabaka oluşturacak şekilde yayıımıştır; gerektiğinde bu
tabaka sıyrılarak temizlenecektir.
1996 yılından beri, gerek yapı çevresinden, gerekse de kazı çalışmaları sırasında
ortaya çıkarılan yapı taşları envanterlenerek, kilisenin doğu ve güneyindeki boş alanlara yığılmıştır. Geçen zaman içinde sayıları gittikçe artan bu taşlar hem çalışma alanın
daki hareketi zorlaştırmış, hem de çirkin bir görüntü .oluşrnasma neden olmuştur, Bu
nedenle, kazıevi olarak da kullanılan Aktaş Mahallesi ılkokulu'nun arkasındaki (batısın
daki) kullanılmayan bahçenin ot, çalı-çırpıları sökülmüş, zemini iş makinesi ile sıyrılarak,
bir kat ince mıcırla düzleştirilmiştir. 1996-1998 yıllarına ait envanterlenmiş yapı taşları,
aralarında domuz arabasının geçebileceği koridorlar bırakılarak üç sıra halinde, yıllara
göre diziimiştir (Resim: 2). Böylelikle, kilisenin etrafı açılmış, numaralı taşlar belli bir
düzene göre istiflenmiştir. Kazılar sırasında çıkarılan moloz taşlarla, bu bahçenin batı
sına (arkasındaki konut ile sınır oluşturacak şekilde) 2.00 m. yüksekliğinde, çamur
harçlı bir duvar örülmüştür.
Kilisenin güneybatısındaki, çevredeki bağları sulamak için açılmış olan su kanalı
doldurulmuş, yapının uzağından geçen yeni bir su kanalı açılmıştır. Böylece, yapının güneybatısında, ilerki yıllarda yapılması planlanan kazı çalışmaları için uygun ortam sağ
lanmış, kanaldan taşarak yapıya zarar verebileceğini düşündüğümüz sel tehlikesi de
yok edilmiştir.
3. KAZı

1999 yılı kazı çalışması, güney nefin bulunduğu, FV, GV, HV ve LV
plankarelerinde gerçekleştirilmiştir (Çizim: 4). 1998 yılında orta nef temizlenmiş, kilisenin olası orijinal (veya en eski) zeminine ulaşılması amaçlanmıştı. Ancak, çalışmalar
sonrasında, orta nef zeminin "defineciler" tarafından hiçbir orijinal malzeme bırakma
macasına harmanlandığı anlaşrlmıştre.

Kiliseye ait orijinal zemin döşemesini saptamak için güney nef hizasında yapılan
temizleme/kazı çalışmalarında üç farklı seviyede (Çizim: 5) toplam 197 adet kesme taş
çıkarılmış, envanterlenmiş ve istiflenmiştir. Bu taşlardan, üzerinde duvar resmi fragmanları bulunan toplam 15 adedi sıva-taş sağlamlaştırılmaları yapıldıktan sonra, kilisenin güneybatısına 1997 yılında inşa ettiğimiz depoya; büyük boyutlu (sütun başlığı,
sütun vb.) 8 adedi ise, korunaklı olan orta nefe konmuştur".
4
5
6

Kazının kısıtlı bütçesini düşünerek, projeleri karşılık almadan hazırlayan arkadaşım Cengiz Kabaoğlu ve Gülgün Köroğlu'na teşekkür ederim.
Bkz. S. Pekak, "Niğde-Andaval'daki (Aktaş) Konstantin-Helena Kilisesi 1998 Çalışmaları", T.C.Kültür Bakanlığı Anıtlar
ve Müzeler Genel Müdürlüğü 21. Kazı Sonuçları Toplantısı 24-28 Mayıs 1999, 2. Cilt Ankara 2000, 373-384.

Duvar resimlerinin sağlamlaştırılması Niğde Müzesi'nden Sayın Fazlı Açıkgöz, istanbul Restorasyon ve Konservasyon
Laboratuvarı Müdürlüğü'nden Sayın Gülseren Dikilitaş ve Nilüfer Peker tarafından gerçekleştirilmiştir. her üçüne de
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Güney nefi temizlendikçe, farklı seviyelerde çok miktarda duvar resmi parçaları,
yeni olduğunu düşündüğümüz seramik parçaları -0.69 seviyesinde plastik hortum ve
(biri 1974 tarihli olmak üzere) gazeteler, 1981 tarihli madeni 1 Türk Lirası ve yumurta
kabukları bulunmuştur. Bütün bu buluntular, güney nefin -0.70m. seviyesi üstünün 1977
yılındaki dinamitleme sonrası dolgu katmanı olduğunu göstermektedir.
Bu çalışma sırasında güney nefin ölçülerini verecek beden duvarları da belirmeye başlamıştır. -0.70 m. seviyesine ulaşıldıktan sonra, nefin doğu duvarının 2.00 m.
batısında, GIV plankaresinde 1.20 m.x1.00 m. boyutlarına bir sondaj açılmış, aşağıya
doğru çok sayıda kırık seramik kandil ele geçirilmiştir. -1.03/-1.08 m. seviyesinde ana
kaya ile karşılaşılmıştır. -0.70 ile ana kaya arasında kalan katmanda yetişkin bir bireye
ait sol patella ile bir diş bulunmuştur. -0.74 m. de bulunan bir adet madeni 1 kuruş
güney nefin de orta nefte olduğu gibi harmanlandığı sonucuna ulaşmamızı sağlamıştır.
Güney nefteki kazı çalışması sonucunda, yaklaşık -1.10 m. seviyesinde ana
kayaya ulaşılmış; ancak ne yazık ki burada da kilisenin orijinal zemin döşemesi olarak
değerlendirilebilecek bir veri ile karşılaşılamamamıştır. Ancak, kazı sonucunda, güney
nefin orijinal sınırları ile doğu, batı ve güney duvarları tespit edilmiştir (Çizim: 6, 7).
Güney nef 2.20/2.30 m. genişlikte, yaklaşık 12.00 m. uzunluktadır (Resim: 3, 4). Doğu,
batı ve güney duvarlar orijinal duvar örgüsünü yansıtmaktadır. Bu duvarlarda, ortalama
0.60x1.50 m. boyutlarında ve 0.30 m. kalınlıktaki taşlar sandık (veya çekirdek) duvar
tekniği ile örülrnüş, iç ve dış taşların arasına 0.15/0.20 m. kalınlıkta harç malzemesi
konmuş; böylelikle duvarların toplam kalınlığı 0.80 m. ye ulaşmıştır. Nefin doğu ve batı
duvarları -1.00/-1.50 m. kotuna kadar (yaklaşık 1.80/2.00 m.) ayaktadır. Nefin güney
duvarı doğudan batıya hafif bir eğimle alçalmaktadır; bu duvarın -1.10 m. kotuna kadar
olan bölümü doğu ve batı duvarlarla aynı malzeme ve tekniği yansıtırken, üst kısmı
daha özensiz bir işçiliği yansıtmaktadır.
Nefin orta nefe bakan kuzey duvarı ise, diğer üç duvardan tümüyle farklıdır. Kaba
yonu ile moloz taş malzeme son derece özensiz bir teknikle, nefleri ayıran sütunların
arasına örülmüştür. Orgü malzemesi içinde, sütun parçaları, devşirme mermer bloklar
gelişigüzel, çamur harçla örülmüştür. Bu da, olasılıkla güney nef örtüsünün bilinmeyen
bir tarihte yıkılmasından sonra bu duvarın örüldüğünü, bu tarihten sonra kilisenin
sadece orta nefinin (hangi işlevde olduğu saptanamayan) kullanıld ığını kanıtlamaktadır.
Güney nefin güneyi ile doğusundaki toprak dolgunun temizlenmesi sırasında,
duvara bitişik son derecede ağır cingi taşları, yapının etrafındaki toprak yığıntısının,
1970'Ierdeki ilkokul binasının yapımı sırasında, hafriyat malzemesinin gelişigüzelolarak
buralara yığıldığı kanısını uyandırmıştır. Zorlukla temizlenen dolgu topraktan sonra,
kilisenin apsisinin güney cephesi ortaya çıkarılmış, bu duvarın yüzeyinde, yapının diğer
duvarlarında saptadığımız kazıma haçlara rastlanmıştır.
4. BULUNTULAR
Güney nefin temizlenmesi sırasında, yukarıda belirtilen buluntuların dışında, ele
geçirilen en önemli veriler, üzerleri duvar resimli (bazıları figürlü) (Resim: 5) yazıtiı
taşlar? (Resim: 6), seramik kandiller ve nefin batısında ele geçirilen çocuk lahitleridir
(Resim: 7).
Güney nef batı duvarının 0.20 m. doğusunda, güney duvarının 0.25 m. kuzeyinde, -1.28 m. kotunda, doğu-batı yönünde iki adet çocuk lahti ele geçirilmiştir. 1997
yılında yüzey buluntusu olarak ele geçirilen lahtin benzeri olan bu lahitler kabaca işlen
miş, bezemesiz Aktaş taşı kullanılarak yapılmıştır ve kapakları yoktur. Lahitler 0.60/
0.70 m. uzunluk, 0.35 m. genişliktedir. Kuzeydekinin içinde, dağılmış vaziyette bebek
iskeletine rastlanmıştır. Lahitlerin kuzeyinde bir yetişkinin dağılmış kemiklerinin
bulunduğu, üzeri yazıtiı bir taşla örtülü bir mezar ele geçirilmiştir.
teşekkür

7

ederim. Ayrıca 1998 yılından beri kilisedeki duvar resimlerinin korunması için elemanlarını gönderen Sayın
Ülkü izmirligil'e, 1999 yılındaki sağlamlaştırma çalışmaları için gerekli kimyasalları sağlayan Sayın Prof.Dr. Haluk
Abbasoğlu'na teşekkürü borç bilirim.
Yazıtların çevrilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.
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Güney nefin batısında 6'sı elek buluntusu, GV plankaresinde 10, HV plankaresinde 14, LV plankaresinde 124, toplam 148 seramik kandil parçası ile çeşitli plankarelerde 4 adet tam kandil ele geçirilmiştir.
Çalışmanın sonunda, güney nefin zemini toprakla örtülmüş, envanterlik malzemeler Niğde Müzesi'ne teslim edilmiştir.
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Çizim 6: Güney nef, doğu, batı, güney ve kuzey duvarları
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Çizim 7: Güney nef, doğu-batı kesit, kuzeye bakış
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Resim 1: Güneyden genel görünüm

Resim 2: Ilkokulun arka (batı) bahçesi ve istiflenen yapı taşları
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Resim 3: Güney
batıya

nüm

Resim 4: Güney

net, kuzey duvar
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net,

doğudan

genel görü-

Resim 5: Figürlü duvar resmı bulunan yapı
taşı

Resim 6:

Yazıtlı taş

Resim 7: Çocuk lahitleri
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ENEZ (AiNOS) 1999 YILI KAZı VE ONARıM
ÇALIŞMALARI

Sait

BAŞARAN*

Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleriyle başkanlığım
altında yürütülen Enez, 1999 yılı kazı ve onarım çalışmaları 1 Temmuz-5 Eylül tarihleri
arasında gerçekleştirildi1. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nü temsilen Uşak Arkeoloji Müzesi uzmanlarından Arkeolog Sibel Alpaslan katılmıştır. Kaz i heyetirniz fotoğraf.. uzmanı Selamet Taşkın, Ahlat Müzesi uzmanlarından Arkeolog Omer
Çelik, Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi Taşınabllir Kültür Varlıklarını Koruma ve
Onarım Bölümü Araş. Gör. Ufuk Kocabaş, Okutman Işı i Ozsait, adı geçen bölüm ile Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden Derya Tosun, Tansu Acar, Zübeyde Alpsoy, Yurdanur Akpınar, Aslı Aydın, Gülbahar Güçlü, Burçin Adısönmez, Sibel Şen, Beren Tuncay, Ebru Memiş, Reyhan Şahin, Serra Kanyak, Ayşe Tepeyurt, Onur Bilgin, Zafer Bora, Deniz Aytokmak'tan oluşmuştur.

I. KAZıLAR
A. Kale içinde Yapılan Çalışmalar (Resim: 1)
Kazısına 1998 yılında başlanan ve tarafımızca iV ac olarak kodlanan açmanın
batı yönünde derinleşme çalışmalarına devam edildi (Resim: 2). Açmada, yukarıdan
aşağıya doğru Osmanlı, Orta Çağ, Bizans, Roma ve Eski Yunan katmanları ile yer yer
yerli gri renkli çanak çömlek kalıntılarının egemen olduğu Traklara ait olan tabakalar
saptanmıştır. Açmanın doğu sınırını oluşturan ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan
sur duvarı, bu kesimde daha muntazam bir işçilik göstermektedir. Duvar üzerinde yer
yer kirli beyaz badanalı Horosan harcı kalıntılarına rastlanmış olması, bu kesimin uzun
süre konut için kullanıldığını ispatlamaktadır. Açmanın güneydoğu kesiminde 1998 çalışmaları sırasında ortaya çıkan ve yuvarlak bir plan gösteren fosseptik çukurunun derinliğinin 4.5 m.ye kadar ulaştığı anlaşılmıştır. Çalışmalar sırasında söz konusu fosseptik çukurunun ön tarafında (güneybatı) -1.75 m.den itibaren başlayan ve taban seviyesi -2.45 m.de bulunan bir siloya rastlanmıştır. Tabanı sal taşlarıyla döşeli ve içi sıvalı
olan silonun çapı 2.80 m.dir (Resim: 3). Ayrıca, 3 sıra kesme taş örgüsü kalan silo
duvarlarının üst kısımlara doğru daralarak kubbe şeklini aldığı kalıntılardan anlaşılmak
tadır. Fosseptik çukurunun silonun kuzeydoğu tarafındaki taş örgüsünü bozarak derinleştiği ve 4.5 m. kotuna kadar indiği saptanmıştır (Resim: 4). Bu çukurda ele geçirilen
10 adet lazımlık, 18 testi, 4 sürahi, 20 tabak, 22 ibrik, 5 ayaklı kase söz konusu çukurun ve etrafında yer alan Osmanlı Dönemi yerleşmesinin şimdilik 17. yüzyılda başladı
ğını ve bunun 20. yüzyılın başlarına değin devam ettiğini göstermiştir (Resim: 5, 6).
Doç.Dr.Sait BAŞARAN. ı.u. Edebiyat Fakültesi. Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü. Fen PTl
istanbulfTÜRKiVE
Enez Arkeoloji Kazısı Projesi, istanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından 1297/050599 numaralı dosya kapsamında desteklenmiştir. Kazı çalışmalarımız Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleri ve parasal destekleriyle yürütülmektedir. Ayrıca, Türk Tarih Kurumu projemize parasal yardımda bulunmuştur. Çalışmala
rımıza maddi ve manevi destek sağlayan kurum ve kuruluşlara şükranlarımızı sunarız.
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Açmanın batı kesiminde 5 m. derinlikten itibaren yerli Miyosen kalker kayası
ortaya çıkmıştır. Bu kesimde ana kayanın kuzey-güney doğrultusunda rampaya paralel, düzgün bir biçimde kesilerek düzeltildiği ve önceki yıllarda yapılan kazılar sonucunda LV numaralı açmanın doğusunda ortaya çıkan mekanın benzeri ve paraleli ikinci bir
mekan oluşturulduğu anlaşılmıştır.

B. Taşaltı Nekropolü Çaltşmalart
1999 yılı Taşaltı mevkii nekropol kazı çalışması 08.07.1999-26.08.1999 tarihleri
arasında öğrenci ve işçilerden oluşan 20 kişilik bir ekibin katılımıyla yapıldı. Nekropol
alanında kazı çalışmalarına paralelolarak lahitler arasında bulunan çalı ve ot temizlendi. Ayrıca, lahitlerde oluşan kırılma ve bozulmalar restorasyon ekibi tarafından onarım
ve temizlikleri yapılarak lahitler koruma altına alındı. 1998 yılı çalışmaları sonucunda
ortaya çıkan ve in situ olarak askıya alınan, ancak doğa koşulları sonucunda tahribata
uğrayarak çöken mezar odasının molozları kaldırıldı. Bu kesim açma zemininin seviyesine kadar kazılarak buradaki çalışmalara son verildi.
Nekropol alanındaki diğer çalışmalarımız, 1989 yılında yapılan açmanın batı kesimini oluşturan 6x12 m.lik alanda gerçekleştirildi (Resim: 7). Açmada yapılan iki aylık
çalışma sonrasında, bir kısmı doğu-batı diğer bir kısmı ise kuzey-güney yönünde
uzanan ve iki gömü tabakasından oluşan 36 adet mezar ortaya çıkarıldı (Doğu-batı
doğrultulu 19 mezar: M1, M2, M4, M6, M7, M10, M15, M18, M19, M21, M23, M24, M26,
M28, M29, M30, M31, M34, M36; kuzey-güney doğrultulu 15 mezar: M3, M5, M8, M9,
M11, M12, M16, M17, M20, M22, M25, M27, M32, M33, M35 ve güneybatı-kuzeydoğu
doğrultulu 2 mezar). Bunların büyük bir kısmının kiremit kapaklardan oluşturulmuş
oldukları, bazılarının ise basit toprak gömü biçiminde yapıldıkları saptanmıştır. Çalış
malar sırasında açmada yer alan mezarlardan 11 tanesinin küçük çocuk ya da bebeklere ait oldukları anlaşılmıştır. Erişkinlere ait mezarların bir kısmında ölü hediyesi bulunmazken, 4.30 m. derinlikte yer alan ikinci tabaka mezarlarında pişmiş toprak, cam ve
metalden yapılmış eserler ile ziynet eşyası ortaya çıkarılmıştır (Resim: 8).
Açmanın güneybatı köşesinde, M.Ö.7. ile M.Ö.2. yüzyıllar arasına tarihlenen ve
1996-1999 yılları arasında yapılan açmalarda ortaya çıkan şehrin çöplüğüne,S m21ik
alan içinde rastlandı. Çöplüğün kuzey sınırını oluşturan bu kesimde, aynı yüzyıllara tarihlenen boyalı keramik kalıntılar (Resim: 9), oturur veya ayakta betimlenmiş pişmiş
toprak heykelcikler başta olmak üzere (Resim: 10), kilden yapılmış yüksek kabartmalara ait kalıplar, damgasız ve damgalı amphora kulpları (Resim: 11), tekstil ağırlıkları
ile değişik türden 623 adet eser ele geçirilmiştir.
1 No.lu Mezar
Cinsi: Kiremit mezar
Derinliği: -268 cm.
Yönü: Doğu-batı
Ölçüleri :150x70 cm.
Kiremit mezarınkapakları kaldırılınca altta bir grup kesme taş çıkmıştır. Mezar
şeklindeki bu yapının içinde iskelete rastlanamamıştır.
Buluntular
1. (Bul No.173) Sunak (mezarın başucunda).
2. (Bul No.175) Boncuk (sunağın yan tarafında kapakların altında bulundu).
3. (Bul No.177) Bronz sikke (mezarın elenen toprağında bulundu).
2 No.lu Mezar
perinliği : -307 cm.
Yönü: doğu-batı
Cinsi: kiremit mezar
Ölçüleri: 75x50 cm.
Iskelet uzunluğu: 15 cm.
Mezarın üzeri 35x65 cm. ölçülerinde iki yanında dalgalı bezemesi bulunan tek
kiremit kapağı ile örtülüdür. Kapakların altında destek amacıyla tek sıra halinde düzen372

li taşlar ile halka şeklinde çevrelenmiştir. Toplam
bebek iskeleti çıkmıştır.
Buluntular: Buluntusu yoktur.

uzunluğu

15 cm.yi geçmeyen bir

3 No.lu Mezar
Ölçüleri: 75x50 cm.
Derinliği: -330 cm.
Yönü: kuzey-güney.
Basit gömü. iskeletin başı güneyde bulunmaktadır. Diğer kemikleri dağınıktır.
Buluntular: Buluntusu yoktur.
4 No.lu Mezar
Cinsi: taş örgü
Derinliği: -305 cm.
Yönü: doğu-batı
Ölçüleri 60x35 cm.
Kapak ölçüleri: 45x60 cm.-30x40 cm.
Mezarın üzeri 30x40 cm. ölçülerindeki iki kesme taş ile örtülüdür. Büyük kesme
taşın bir köşesinde rozet bulunmaktadır. Kapakların altında mezar düzenli taşlarla
çevrelenmiştir. -327 cm. derinlikte başı batıda olan bir çocuk iskeleti bulunmuştur.
Buluntular: Buluntu vermemiştir.
5 No.lu Mezar
Cinsi: kiremit mezar
Ölçüleri: 145x50 cm.

Derinliği:

-305 cm.
Yönü: kuzey-güney
Kapak ölçüleri: (kuzey kapak) 74x42 cm.
(güney taraf) 44x35 cm.
iskelet uzunluğu: 160x32 cm.
Mezarın üstündeki kiremit kapakları kırıklar halinde ele geçirilmesine rağmen,
bezemeleri görülebilmektedir. Kuzey tarafındaki kapağın ölçüsü 74x42 cm.dir. Güney
taraf ise ölçüleri 44x3? cm. olan 3 ayrı kiremitten oluşmuştur. Bu kiremitlerin üzerinde
halka motifleri vardır. Iskeletin başı kuzeyde ve ezilmiş olarak bulunmuştur.
Buluntular: 1.(Bul No.186) Pişmiş toprak kapak.
6 No.lu Mezar
Cinsi: kiremit mezar
Derinliği: 320 cm.
Yönü: doğu-batı
Ölçüleri: 70x40 cm.
Kapak ölçüleri: 65x38 cm.
iskelet uzunluğu: 45 cm.
Mezar 65x38 cm. ölçülerindeki karşılıklı iki kapağın semerdam biçiminde
birleştirilmesinden oluşmuştur. Mezarın baş ve ayak kısımları üçgen kiremitlerle
kapatılmış olup, üçgen prizma şeklindedir. Mezardan çıkan 45 cm. boyundaki çocuk
iskeletinin başı batı yönündedir. Kemiklerin altında ise killi bir tabakaya rastlanmıştır.
Buluntular: Buluntu vermedi.

7 No.lu Mezar
Cinsi: kiremit mezar
Derinliği: 338 cm.
Yönü: doğu-batı
Ölçüleri: 97x50 cm.
iskelet uzunluğu: 57 cm.
Mezarın kiremit kapakları karşılıklı tek ve kırılmışkiremitlerden yapılmış olup
semerdam şeklindedir. Birleşme yerleri yarım daire kesitli mahya kiremitlerle
kapatılmıştır. Çevresinde bulunan destek taşları kiremit örgü ile birlikte kullanılmıştır.
Mezarın ayak ucu üzeri bezemeli bir pithos parçası ile kapatılmıştır. Kapaklar açıldı
ğında, mezarın kenarının kesme taşlarla çevrelendiği görülmüştür. 57 cm. boyundaki
iskeletin başı batıda bulunmaktadır.
Buluntular: t.Güneybatı köşede damgalı kulp.
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8 No.lu Mezar
Cinsi: kiremit mezar
Derinliği: 343 cm.
Yönü: kuzey-güney
Kapak ölçüleri: 45x75 cm.
Mezarın üzeri biri tam diğeri kırık iki kiremit kapağın üst üste oturtulmasıyla
kapatılmıştır. Mezarın ayakucundaki kapağın üzerinde düz çizgi, ve yarım daire şekil
lerinden oluşan bezerneler vardır. Bu kapakların kaldırılmasıyla altta iki kapağın daha
olduğu saptandı. Iskeletin kuzey yönünde olan başı üst kapak kırıldığı için dışarıda
kalmış ve zedelenmiştir. Ayrıca M8'in altında (ayakucunda) başı güneye bakan bir
bebek iskeletine rastlandı.
Buluntular:
1. (Bul No.221) Unguentarium.
2. (Bul No.221) Unguentarium.
3. (Bul No.221) Kulplu kap.
4.(Bul No.228) Bronz halka.
9 No.lu Mezar
Cinsi: kiremit mezar
Derinliği: 345 cm.
Yönü: kuzey-güney
Kapak ölçüleri: 31x31 cm.
Mezar, 31 x31 cm. ölçülerindeki 3 kare kiremit kapağının yan yana getirilmesi nden oluşmuştur. Mezarın başucunda dik olarak duran bir mezar kapağı vardır. Güney
yönündeki kapağın üzerinde köşeden köşeye uzanan düz çizgili bezemeler bulunmaktadır. Iskelete rastlanmamıştır.
Buluntular: 1. (Bul No.20S) 8ikke (Elenen toprakta ele geçirilmiştir.)
10 No.lu Mezar
Cinsi: basit gömü
Ölçüleri: 125 cm.
Buluntular: Buluntu

Derinliği:

372 cm.

Yönü:

doğu-batı

vermemiştir.

11 No.lu Mezar
Cinsi: basit gömü
Derinliği: 360 cm.
Yönü: kuzey-güney
Ölçüleri: 145 cm.
Mezar açılmaya başlandığında başları karşılıklı duran ve üst üste yatırılmış iki
iskeletle karşılaşrldı. Usttekinin başının güney, alttakinin başnun kuzey yönüne baktığı
saptandı. Alttaki iskeletin göğsünde bir sikke bulundu. Usttekinin sol tarafında cam
parçalarına rastlandı.

.Buluntular: 1. (Bul No.220) 8ikke.

12 No.lu Mezar
Cinsi: kiremit mezar
Derinliği: 362 cm.
Yönü: kuzey-güney
Ölçüleri: 90x45 cm.
Kapak: ölçüleri SOx55 cm. (bezemesiz)
.
69x35 cm. (bezemeli)
Iskelet uzunluğu: 72x40 cm.
iki kiremit kapağın semerdam şeklinde yerleştirilmesinden oluşmuştur. Bezemeli
kapak güney kısmında dört çizgiden oluşan yarım daire şekli ile kapağı çevreleyen tek
düz çizgiden oluşmaktadır. Güney ve kuzeyde tam katataslan. diğer yerlerde de karışık
olmak üzere kafatasıarına rastlanmıştır. Mezarın en üstünde kol ve bacak kemikleri
bulunmuştur. Mezarın en altında da düzgün olarak uzanan ayak ve bacak kemikleri
görüldü. Bunun bir toplama mezar olduğu düşünülmektedir.
Buluntular: Buluntu yoktur.
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13 No.lu Mezar
Cinsi: kiremit mezar
Derinliği: 348 cm.
Yönü: güneydoğu-kuzeybatı
Ölçüleri: 200 cm.
Kapak ölçüleri: 65x34 cm.
iskelet uzunluğu: 130 cm.
Mezanrj iki tarafı üçer sıra olmak üzere 6 kiremit kapakla semerdam biçiminde
kapatılmıştır. Uzeri mahya kiremitleri ile örtülmüş, yine aynı kiremitlerle, yanlar diklne
gelecek şekilde kapatılmıştır. Mezarın kenarında destek taşları bulunmaktadır. Ust
kapaklar açıldığında alttan bir sıra halinde uzanan 5 adet düz kapak daha çrkrnrştır, Bu
kapaklar kaldırıldığında. iskeletin düzenli kesme taşlarla çevrelendiği görüldü. Iskeletin
başı mezarın içinde bulunamamıştır. Fakat mezarın dışında -güneybatı köşede- rastlanan kafatasının M13'e ait olabileceği düşünülmektedir.
Buluntular: Buluntusu yoktur.
14 No.lu Mezar (Resim: 12)
Cinsi: kiremit mezar
Derinliği: 340 cm.
Yönü: güneybatı-kuzeydoğu
Ölçüleri: 196x86 cm.
Kapak ölçüleri: 64x32, 55x16 cm.
Mezar iki tarafı üçer sıra olan toplam altı kapaktan oluşmaktadır. Semerdam biçiminde olduğu düşünülen bu kapakların çoğu mezarın içine çökmüştür. Büyük kapakların birleştiği yerde çoğunluğu. kırık 5 adet mahya kiremidi bulunmaktadır. Çevresi düz
kesme taşlarla çevrelenmiştir. Iskeletin başı güneybatı yönündedir.
Arasında yaklaşık 1 m. mesafe bulunan M13 ve M14'ün yönü, mezar kapaklarının sayısı ve yerleştiriliş biçimi, iskeletin doğrultusu ve çevresindeki kesme taşların
düzeni açısından büyük benzerlik göstermektedir.
Buluntular: Buluntusu yoktur.

miştir.

15 No.lu Mezar
Cinsi: taş örgü
Derinliği: 373 cm.
Ölçüleri: dıştan: 81x48 cm. , içten: 68x35 cm.
Kapakları olamayan mezarın çevresi, düzgün
Mezarda dağınık halde kemikler bulunmuştur.
Buluntular: Buluntusu yoktur.

Yönü:
şekilli

doğu-batı

4 kesme

taş

ile çevrelen-

16 No.lu Mezar
Cinsi: basit gömü
Derinliği: 375 cm.
Yönü: kuzey-güney
Ölçüleri: 110x40 cm.
iskelet uzunluğu: 110 cm.
iskeletin başı kuzeyde ezilmiş olarak bulundu. iskeletin doğuya bakan yanında,
bel hizasında amorf demir parçalara rastlarıdı.
Buluntular: Buluntusu yoktur.
17 No.lu Mezar
Cinsi: kiremit mezar
Derinliği: 372 cm.
Yönü: kuzey-güney
Ölçüleri:105x40 cm.
Mezarın üzeri, büyük bölümü kırık olan iki kapaktan oluşmuştur. Kapaklarda herhangi bir bezeme bulunmamaktadır. Mezar açıldığında, iskeletin çok dağınık olduğu
qörülmüştür.

Buluntular: Buluntu

vermemiştir.
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18 No.lu Mezar
Derinliği: 372 cm.
Yönü: doğu-batı
Cinsi: kiremit mezar
Ölçüleri: 69x48 cm.
Kapak ölçüleri: üst kapak 68 cm.; alt kapak 84x47 cm.
M.~zarın üzeri bezemeli olan tek bir kapaktan oluşmaktadır. Kapak uzunluğu 68
cm.dir. Ust kapak kaldırıldığında alttan 84x47 cm. ölçülerinde kırılmış, fakat düzgün
durumda bulunarı yeni bir kapak çıkmıştır. Kapak açıldığında, dağınık halde kemiklere
rastlandı. Iskeletin kafatası batıda bulunmuştur.
Buluntular: Buluntusu yok.
19 No.lu Mezar
Derinliği: 350 cm.
Yönü: Doğu-batı
Cinsi: 110x35 cm.
Ölçüleri: 110x35 cm.
Kapak ölçüleri: 80x2ü cm.
Mezar bir altta, bir üstte olmak üzere 8üx20 cm. ölçülerindeki iki mahya kiremidinin iç içe geçirilmesiyle oluşmuştur. Bu iki mahya kiremidinin oluşturduğu boşlukta
dağınık halde kemiklere rastlandı.
Buluntular: (Bul No.259) KandiL.
20 No.lu Mezar
Cinsi: kiremit mezar
Derinliği: -368 cm.
Yönü: kuzey-güney
Ölçüleri: 30x105 cm.
Kapak ölçüleri: 95x55 cm.
Mezar, 95x55 cm. ölçülerindeki tek bir kapaktan oluşmaktadır. Kapağın güney
kısmında 4 çizgiden yapılmış daire şekli vardır. Iskeletin başı kuzeyde bulunmuştur. Sol
dirseğinin yanında bir adet sikke bulunmuştur.
Buluntular: (Bul No. 265)Sikke.
21 No.lu Mezar
Cinsi: kiremit mezar
Derinliği: -350 cm.
Yönü: doğu-batı
Ölçüleri: 125x50 cm.
Kapak ölçüleri: 62x34 cm.
Mezar ikişerden olmak üzere karşılıklı semerdam şeklinde birleştirilmiş dört
kapaktan oluşmuştur. Birleşme yeri mahya kiremitleri ile kapatılan kapaklarda bezeme
yoktur. Iskeletin başı batı yönündedir.
Buluntular: Buluntusu yoktur.
22 No.lu Mezar
Cinsi: basit gömü
Derinliği: -403 cm.
Yönü: kuzey-güney
iskelet ölçüleri: 80 cm.
Mezarın katatası kuzeyde bulunmaktadır. Kafatasının solunda kırık cam
parçalarına rastlandı. Iskeletin sağ tarafında da demir bir çivi bulundu.
Buluntular: (BuL. No 305) Kırık cam parçaları.
23 No.lu Mezar
Derinliği: 410 cm.
Yönü: doğu-batı
Cinsi: basit gömü
iskelet ölçüleri: 80x25 cm.
iskeletin sağ yanında maşrapaya ait kırık parçalara rastlandı.
Buluntular: (BuI.No. 324) Maşrapa parçası.
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24 No.lu Mezar
Cinsi: basit gömü
Derinliği: -420 cm.
Yönü:
iskelet ölçüleri: 1m.
M24 basit gömüdür. iskeletin kafatası batıda bulundu.
Buluntular: Buluntusu yoktur.

doğu-batı

25 No.lu Mezar
Derinliği: -390 cm.
Yönü: kuzey-güney
Cinsi: kiremit mezar
Ölçüleri: 80x40 cm.
Kapak ölçüleri:91 x40 cm. iskelet ölçüleri: 90x40 cm.
Mezarın üzerinde kırılmış ve kaymış durumda olan bezemeli tek kapak bulunmaktadır. Kaymış ve dik durumdaki kapağın altında mezarın batı tarafında iki kafatası
bulundu. Kapak açıldıktan sonra 4 kafatası daha bulunmuştur. Mezarın doğusunda ve
dışında dağılmış olarak kemiklere rastlandı. Burada iki unguentariuma ait kırık cam
parçaları bulundu. Bunlardan biri kemiklerin sağ tarafında, bacak kemiklerinin üzerinde
yer almaktadır. M25'in toplama mezar olduğu düşünülmektedir.
Buluntular:1. (BuLNo. 332) Bronz obje.
2. (BuLNo. 333) Küpe.
3. (BuLNo. 338) Unguentarium. 4. (BuLNo. 339) Unguentarium.
5. (BuLNo. 340) 8ikke.
6. (BuLNo. 342) 8ikke.
7. (BuLNo. 343) 8ikke.
8. (BuLNo. 344) 8ikke.
9. (BuLNo. 345) 8ikke.
10.(BuI.No. 346) 8ikke.
11.(BuI.No. 348) 8ikke.
12.(BuI.No. 352) 8ikke.
13.(BuI.No. 359) Obje.
26 No.lu Mezar
Derinliği: -430 cm.
Yönü: doğu-batı
Cinsi: basit gömü
iskelet ölçüleri: 110x50 cm.
Kafatası bulunarnayan iskeletin baş tarafı doğu tarafındadır. Mezar toprağında
birçok çiviye rastlanmıştır. Iskeletin boynunda iki tane çivi bulunmuştur.
Buluntular: (BuI.No. 393) Cam boncuk.
27 No.lu Mezar
Derinliği: -430 cm.
Yönü: kuzey-güney
Cinsi: basit gömü
iskelet ölçüleri: 150x36 cm.
Kafatası bulunamayan iskeletin yüzü güneye bakmaktadır. M26 ve M27'nin kafataslarının birleşmesi gerektiği yerdeki toprakta bir sikke bulunmuştur. Iskeletin leğen
kemiğinin üstünde iki sikke ile iskeletin sağ bacağına geçirilmiş durumda olan iki halhal
bulunmuştur.

Buluntular:1.
2.
3.
4.
5.
6.

(BuLNo. 386) 8ikke.
(BuLNo. 387) 8ikke.
(BuL. No. 391) Düğme.
(BuLNo. 392) HalhaL.
(BuLNo. 393) Boncuk.
(BuLNo. 394) HalhaL.
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28 No.lu Mezar
Cinsi: kiremit mezar
Derinliği: -315 cm.
Yönü: doğu-batı
Ölçüleri: 75x50 cm.
Kapak ölçüleri: (ana kapak) 37x65 cm.
iskelet ölçüleri: 45 cm.
(yan kapak) 33x28.5 cm.
37x65 cm. ölçülerindeki iki kapağın karşılıklı semerdam şeklinde birleştirilmesiyle
oluşturulan çocuk mezarının ayakucu ile baş kısımları birer kapakla kapatılmıştır. Bu
kapakların ayakucu ve baş kısımları toplam dört adet mahya kiremiti ile kapatrlrruştır.
Buluntular: Buluntu vermemiştir.
29 No.lu Mezar (Resim: 13)
Cinsi: kiremit mezar
Derinliği: -425 cm.
Yönü: doğu-batı
Ölçüleri: 90x55 cm.
Kapak ölçüleri: 82x47 cm.
8emerdam şeklinde yapılmış mezarın güney tarafındaki kapağın düzgün olarak
bulunmasına rağmen kuzey kapak kırılmış ve batıya kaymış durumda bulunmuştur.
Güney yönündeki kapakta bezeme bulunmaktadır.
Buluntular:1. (BuLNo. 401) 8ikke.
2. (BuLNo. 403) 8ikke.
3. (Bul.No. 415)yüzük.
4. (BuLNo. 416) 8ikke.
5. (BuLNo. 417) Unguentarium.
6. (BuI.No. 418) Unguentarium.
7. (BuLNo. 419) Tabak.
8. (BuI.No. 420) Kulplu kap.
9. (BuLNo. 421)Tek kulplu bardak. 10.(BuI.No. 422) Cam parçaları.
11.(BuLNo. 423) Yuvarlak obje.
12.(BuI.No. 424) Figürin parçası.
13.(BuLNo. 425) Figürin parçası. 14.(BuI.No. 426) Figürin parçası.
15.(BuLNo. 427) Figürin parçası. 16.(BuI.No. 428) Tabak.
30 No.lu Mezar
Cinsi: basit gömü
Derinliği: -.430 cm.
Ölçüleri: 70x45 cm.
Kemikler dağınık olarak bulunmuştur.
Buluntular:1.(BuI.No. 406) Bronz yüzük.
2.(BuI.No. 407) 8ikke.
31 No.lu Mezar
Cinsi: kiremit mezar
Ölçüleri:70x40 cm.
çocuğa ait olduğu

kapatılmıştır. Mezarın etrafı

Yönü:

doğu-batı

Derinliği: -4.13 cm.
Yönü: Doğu-batı
Kapak ölçüleri: 70x15 cm.
düşünülen mezarın üzeri iki adet mahya kiremidiyle
yaklaşık 10 cm. genişliğindeki taşlarla çevrilmiştir. Kemikler

dağınık

halde ele geçirilmiştir.
Buluntular: Buluntusu yoktur.

32 No.lu Mezar
Derinliği: -3.95 cm.
Yönü: kuzey-güney
Cinsi: kiremit mezar
Ölçüleri:110x40 cm.
Mezar semerdam şeklinde dört kapaktan oluşmuştur. Ayrıca iskeletin
kiremit konmuştur.
Buluntular: Buluntusu yoktur.
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altına

33 No.lu Mezar
Cinsi: kiremit mezar
Derinliği: -4.62 cm.
Yönü: kuzey-güney
Ölçüleri: 60x32 cm.
çocuğa ait olan kemikler dağınık halde bulunmuştur.
Buluntular: Buluntusu yoktur.
34 No.lu Mezar
Cinsi: kiremit mezar
Derinliği: -4.65 cm.
Yönü: doğu-Batı
Ölçüleri: 90x55 cm.
Kapak ölçüleri: 42x75 cm. iskelet ölçüleri: 78x45 cm.
Kiremit kapaklar semerdam şeklinde yerleştirilmiştir.
Buluntular:1. (BuI.No. 512) Kemik toka.
2. (BuI.No. 513) Ahşap boneuklu kolye (Resim: 14).
3. (BuI.No. 514) Kurşun broş.
35 No.lu Mezar
Cinsi: basit gömü
Derinliği: -3.95 cm.
Buluntular: (Bul No. 511) sikke
36 No.lu Mezar
Cinsi: basit gömü
Derinliği: -4.83 cm.
iskelet ölçüleri: 70x25 cm.
Çocuk mezarıdır.
Buluntular: Buluntusu yoktur.

c. Konservasyon-Restoraston

Yönü: kuzey-güney

Yönü:

doğu-batı

Çalışmalart

yılolduğu gibi, bu yıl da restorasyon ve konservasyon çalışrna
larına ağırlık verilmiştir. Kazı süresince Ahlat Müzesi uzmanlarından Arkeolog Omer
Çelik başkanlığında oluşturulan ekip, Osmanlı mezar taşlarından 60 tanesinin kirlenmiş
yüzeylerini temizledikten sonra, kırıkları yapıştırmış ve bunları dik duruma getirmiştir

1. Enez'de her

(Resim: 15).
2. Taşaltı nekropolünde kırılmış durumda bulunan iki lahtin taşları yapıştırıldı.
3. Pan Mağarası'nın duvarlarında yer alan fresko kalıntıların üzerinde oluşmuş
olan kir tabakası temizlendikten sonra, taşıyıcıdan ayrılmış bulunan resimli kısımlar sentetik reçinelerle taşıyrcıya bağlandı.
4. Kazı sırasında ele geçirilen buluntuların neredeyse tümünün özgün biçimlerine uygun bir şekilde konservasyon ve restorasyonları yapıldı.
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Resim 1: LV ac

açmasının

Resim 2: IV ac

genel plan içindeki durumu

açmasında yapılan çalışma
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Resim 3: LV ac açmasında ortaya çıkan silonun tabanı

Resim 4: LV ac açmasının tabanı ve içinde yer alan fosseptik çukuru
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Resim 5: Ebru desenli tabak

Resim 6: Kiremit renkli, bej astarlı testinin üzerinde beyaz
boyalı yılan desenleri vardır
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Resim 7: Nekropolün genel

görünüşü

ve 1999
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Resim 8: Nekropolün genel

planı
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Resim 9: Oryantalizan üslupta

yapılmış

tabak

cm.
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Resim 10:

Pişmiş toprak heykelcik (çöplük
buluntusu)
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Resim 11: Horoz betimli amphora kulpu
(çöplük buluntusu)

Resim 12: 1. gömü tabakasında yer alan mezarlar

Resim 13: 2.gömü tabakasında ııer
alan mezar ve buluntutar
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Resim 14:

Kurşun broşlu ahşap

kolye

Resim 15:

Osmanlı

mezar taşları

nın onarımı
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iZNiK ÇiNi FıRıNLARı KAZISI 1999 ÇALIŞMALARI
Ara ALTUN*
Belgin DEMiR8AR-ARLI

iznik Çini Fırınları Kazısı'nın 1999 yılı çalışmaları, Hamam Sokak-Maltepe Caddesi köşesindeki kamulaştırılmış kazı alanında BHO kodlu 1 numaralı şantiyedeki G7,
G8, G.~ plankarelerinde Bakanlık yetkili uzmanı olarak atanan Bursa Müzesi'nden
Emel Ozkan'ın katılımı ile sürdürülmüştür.
22.07.1999 günü iznik'e gelen öncü ekip, bu yıl bakım-onarım nedeniyle değişti
rilen kazı kampı için kaymakamlık ile temasa geçmiş, sonuçta Merkez Kılıçarslan Ilköğ
retim Okulu kazı kampı olarak tahsis edildiğinden eksiklerin giderilmesine çalışılmış ve
27.07.1999 günü asıl ekip Iznik'e intikal etmiş ve yerleşmiştir. Alan çalışmalarına ancak
28.07.1999 günü yüzey temizliği ile başlanabilmiştir. 24.08.1999 günü kazı ve envanter işi tamamlanarak buluntular müzeye teslim edilmiş ve ekip, kamp toplama, hesap
kapatma, düzenleme işleri için, 27.08.1999 gününe kadar ıznik'te kalmıştır. G7 ve G8
plankarelerinin güney yarılarında planlanmış olan ön çalışmalarla birlikte, 07 plankaresi batı duvarında kaldırım altından göçen molozun temizlenerek briket duvarın ıslahı çalışmaları da birlikte yürütülmüştür. 07.08.1999 gününden itibaren de G9 plankaresinin
batı yarısında üst tabaka kaldırılmaya başlanmıştır.
G7 plankaresinin güney yarısındaki kazı işlemi, kuzeydeki -2.85 kotuna kadar
sürdürülebilmiştir. Plankarenin güneybatı köşesinde, şpoli mermer parçanın da kullanıl
dığı bir duvar izine bu seviyede rastlanmış ve plana işlenebilmiştir. Plankarenin batısın
dan planda işaretli olan bölümde bir kireç topağı da tespit edilmiştir. Ancak bu plan karede -1.80 ile değişken biçimde -2.30 arasında yaygın ve yoğun bir kırık tuğla dolgusuna rastlanması dikkati çekmiş ve ayrı değerlendirilmiştir.
G8 plankaresinin güney yarısının kazı çalışmalarında 1998 yılında ulaşılan -2.85
kotu hedeflenmekle birlikte, deprem nedeniyle alan çalışmaları aksadığından, -2.25 tabakasında bırakılmak zorunda kalınmıştır. Burada da güneydoğu köşesinde bir kireç topağı tespit edilerek plana işlenmiştir.
Nisbeten geç çalışılmaya başlanan G9 plankaresinde ise ancak batı yarısında iki
kademede -2.20 ve -2.60 kotlarına inilebilmiştir. Çizim kesitinden de görülebildiği gibi,
çalışılan alanların büyük bölümü geç dönem çağdaş moloz tabakasıdır ve karışmış toprak olup stratigrafi tayinine imkan vermemektedir.
Ancak, 1998 yılında G8 plankaresi içinde izlenebilen moloz taş örgülü duvar, diyagonal seyrini G9 plankaresi içinde de sürdürmektedir.
Restoratör Öğr.Gör.Dr.H.Akllll'nın 02-11.08.1999 arası katılımı ve talimatları doğ
rultusurıda, doğal malzemesi ile C12 plankaresindeki fırın ateşhanesinin bakımı gerçekleştirildiği gibi; özellikle 07-08 plankarelerindeki kaldırım döşemesinin doğusunda
ki desteksiz bölüm ile güneyindeki plankare, sınırı oluşturan tranşe kenarında kuru duPraf.Dr. Ara ALTUN, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkealaji ve Sanat Tarihi Bölümü, PTT-FEN 34459
istanbulITÜRKiYE
Yrd.Daç.Dr. Belgin DEMiRSAR-ARLI, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkealaji ve Sanat Tarihi Bölümu.
PTT-FEN 34459 islanbullTÜRKiYE
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var örgüler sağlamlaştırılarak, ayrışmaları ve buluntu şekillerinin bozulmaması için çalışma yapılabilmiştir. Iki kuyu buluntusunun aynı yöntemle ıslahı çalışması ise deprem
nedeniyle yarım kalmıştır.
Deprem ve izleyen sarsıntılarda, çalışılan alanlarda tahribat gözlenmemiş, güney
kesimde plankare sınırı teşkil eden toprakta hafif ve temizlenebilir bir kayma devam etmiş, bu arada kamulaştırma talebimiz bulunan doğudaki komşu parselde yer alan terkediimiş kerpiç evin bahçe duvarını oluşturan briket örgü, hiçbir zarara neden olmayacak biçimde kazılmış alana bir miktar dökülmüştür. 20.08.1999 günü, alanda düzenleme ve ölçüm çalışmaları yapılırken, bu kesime de ağaç kazık ve kafes tel gerilerek can
ve mal güvenliği bakımından önlem alınmıştır.
Alan çalışmalarının deprem nedeniyle aksamasına rağmen, bina dışında geçen
zorunlu günler hariç, envanter çalışmaları düzenli olarak sürdürülmüş ve yöntemine göre tamamlanabilmiştir.
Üçü bakır sikke olmak üzere dokuz envanterli eser ile birlikte kırk dört envanterli etütlük buluntunun ayrıntılı çizimleri ile fişleri hazırlanarak dosyalanmıştır. 3 yaprak listesiyle birlikte 146 çeşitli boyda torbalanmış ve etiketlenmiş etütlük malzeme de tüm
buluntularla birlikte ıznik Müzesi'ne teslim edilmiştir.
Sikkelerden birisi 17. yüzyılOsmanlı, II.Süleyman Dönemine aittir. Diğeri lv, yüzyıl Roma sikkesi, üçüncüsü ise ilk tespitlere göre Bizans-Venedik bakır sikkesidir. Ilginç
olan Roma sikkesinin buluntu tabakasının -1.35 olmasına rağmen, Bizans-Venedik sikkesinin -1.90, Osmanlı sikkesinin ise -2.25'te bulunmuş olmasıdır. Stratigrafi tayininde
karşılaştığımız güçlüklere örnek olan bu buluntular bakır ve temiz oldukları için envanterli eser listesine alınmışlardır. Diğer sikke buluntuları etütlük mahiyette, bozuk ve niteliğini kaybetmiş bakır buluntulardır.

G7 Mb1 envanter numarası ile çalışılan 34.5 cm. ağız çapına sahip beyaz hamurlu ve mavi-beyaz dekorlu tabak, 36 kırık parçanın birleştirilip eksiğinin alçı ile tümlerı
mesinden oluşmuştur. G7 plankaresinin batısında ele geçirilen bu tabak ile birlikte iç
dekoru benzerlik gösteren, ancak dış bezemesi farklı, daha küçük çaplı bir tabağın kenar parçaları da etütlük envanterimize alınmıştır. 1986 kazısında da Rodos işi denilen
çok renkli teknikten C10 R5 ve C10 R7 envanter numaralı tümlenebilen tabaklarda
benzer bir durum ile karşılaşılmıştı. Atölyelerde benzer desenlerde, farklı çaplarda takım üretimi yapıldığına işaret sayılabilecek bu buluntuların çoğalması, bu kanaatin kesinleşmesine vesile olacaktır. G7 plankaresi buluntularından ince cidar!ı, küçük mavibeyaz bir kase, eksikleri alçı ile tümlenerek 11 parçanın birleştirilmesiyle ortaya çıkmış
tır. Iç tabanda bir madalyon ve dış yüzünde tekrarlanan dört madalyon ile türünün ilginç
bir örneğidir. G8 plankaresinden tümlenen kırmızı hamurlu ve az eksiği bulunan akıtma
dekorlu bir küçük tabak eski geleneği sürdürür olması ile ilginçtir.
G8 plankaresinden kazının devamı durumunda belki kırıklarının bulunabileceği
umudunu taşıdığımız ve bu nedenle, için ince cidarının zarar görmemesi için tümlenmesini ertelediğimiz bir diğer mavi-beyaz küçük kase, dekoru bakımından son derece ilginç bir buluntu olarak değerlendirilmiştir. 17 birleşen, biri birleşemeyen parçadan oluşan ve 1/4 kadarı eksik küçük kasenln iç dibinde uzun bacaklı ve uzun gagalı, kontur
ve ifadesi ile naturalist diyebileceğimiz bir kuş motifi, madalyon içinde yer almaktadır.
Dış yüzde de boynu arkaya dönük devinimli betimi ile benzer kuş, tavşan ve bitki motifleri alternatifli olarak diziimiştir. Figürlü buluntular açısından önemli sayılan bu örnek
de 1999 kazısının sıkıntılı ve gergin ortamını yumuşatıcı bir teselli olmuştur.
16. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenebilen, yeşilin hakim olduğu balık pulu zeminli
büyük bir tabağın orta kesiminden bir fragman da ilginç buluntular arasındadır. Muhtemelen deforme veya yanık kenarları traşıanmış gibi duran 7 yapışabilerı parça ile birleştirilen bu tabak gövdesinin göbeğinde muhtemelen kırmızı rengin yer alması gereken rozet motifi sadece konturları çizilerek bırakılmış görünmektedir. Bunun bir boyama
hatası mı olduğu, yoksa bilinçli bir deneme örneği mi olduğu ancak laboratuvar incelemesi ile açıklığa kavuşabilecektir.
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Envanterli etütlük buluntular arasında kırmızı hamurlu benzer teknik ve desende
ayrı iki tabak fragmanı dikkati çekmektedir. Genellikle geç örnekleri tanınan beyaz
astarlı ve kontursuz serbest fırça dekorlu bu parçalarda adeta slip tekniğinde kırmızı astarla noktalı bir çalışma yapılmış olması ilgi çeken bir teknik özellik olarak değerlendiril

ama

melidir.
Envanterli etütlük buluntular arasında atölye veya usta damgaları olarak nitelendirdiğimiz bitkisel desenli üçayaklar, çeşitli boyutta fırın desteği fragmanı, Rodos işi olarak tanınan çok renkli ve beyaz hamurlu, naturalist dekorlu tabak fragmanları, Selçuklu Dönemine indirilebilecek kalıp fragmanı, küçük çini parçası gibi buluntuları saymak
mümkündür.
1999 kazı çalışmaları sonunda, 9 envanterli eser, 44 envanterli etütlük ve 146
torba etütlük buluntu değerlendirilmiştir.
Buluntuların tamamı, tasnifli, etiketli torbalarında iÇFK damgalı sandıklarında listeleriyle birlikte teslim tutanağı ekinde ıznik Müzesi'ne teslim edilmiştir. Müze deposunun ve özellikle etütlük deposunun acilolarak ıslahı ve genişletilmesi gerekmektedir.
Etiket ve sandıkları ile etütlük malzemenin düzenli ve çalışılabilir tasnifleri için sorunun
ivedilikle çözümlenmesi talebimiz, diğer sondaj alanlarında çalışmaların sürdürülebilmesi amacı ile önceki kamulaştırma taleplerimizle birlikte devam etmektedir.
..
iznik çini fırınları kazısı, 1999 mevsiminde, Bakanlık ödenekleri dışında, istanbul
Universitesi Araştırma Fonu tarafından 1282/050599 sayılı proje çerçevesinde desteklenmiştir.

Yaşanan deprem felaketinin olumsuz etkilemiş olduğu 1999 çalışmaları, son
günlerin bir de yağmurlu geçmesine rağmen, kazı kurulu üyeleri,uzman ve öğrencile
rin özverili çalışmaları ile, planlanan hedefin gerisinde kalmakla birlikte düzeni korunarak tamamlanabilmiştir. Alan sorumluluğunu Hakan Arlı, envanter sorumluluğunu
Yrd.Doç.Dr. V.Belgin Demirsar Arlı, tüm malı işler sorumluluğunu Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu'nun üstlendiği çalışmaların aksamadan bitirilebilmesinde, kazıda görevalmış
oları her kademedeki uzman ve öğrencllerirnlze, bize yardım ve ilgilerini esirgemeyen
ıznik Kaymakamlığı.veEmniyet Müdürlüğü ile ıznik BelediyeBaşkanlığı, daire başkan
ları ve personeline, ıznik Müze Müdürlüğü'ne ve Kılıçarslan Ilköğretim Okulu Müdürlüğü'ne teşekkürü borç biliriz.
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Çizim 1: ıznik çini tırınıarı kazısı BHD kazı alanı, vaziyet planı (H. Arlı)
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Çizim 2: iznik çini fırınları kazısı BHD kazı alanı 1999 yılı planı (A. Sipahioğlu, B.
Tanman, H. Arlı)
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Çizim 3: iznik çini fırınları kazısı 8HD kazı alanı, G7, GB, G9, plankaraleri planı ve A1-A ve 8-8 1 kesitleri (A. Altun)

iznik çini fırın
ları

BHO

nlı

kazısı
kazı ala-

genel görü(H. Arlı)

nüşü

Resim 2: BHO

kazı

alaG7
plankaresinin
temizlikten
sonraki durumu (H. Arlı)
nında

BHO kazı ala-

nında

G7; GB,
G9 plankarelerinın

kazı

sonundaki durumu (H. Arlı)
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Resim 4: BHO

kazı

ala07 08
Rlankareierin
deki kaldırım
nında

döşemestntn
saglamlaştır

ma sonrasın
daki durumu
(H. Arlı)

Resim 5: BHO

nında

kazı

ala17.

Ağus-tos

depremi son-·
rasında meydana ge-Ien
tahribat
(H.

7

Arlı)

BHO G7 plankaresinde mavi-beyaz dekorlu tümtenmiş tabak (H.
Arfi)
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Resim 7: BHO G7 plankaresinden
m avi-bey'az
dekorlu tumlenmiş
kase
(H. Arrı)

Resim 8: BHO G8 plankaresinden
mavi-beyaz
dekorlu
ve
figürlü küçük
kasenin içi (H.
Arlı)

Resim 9: BHO G8 plankaresinden
mavi-beyaz
dekorlu ve figürlü kasenin
a.şı (H. Arlı)
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Resim 10: BHD
C-D7
plankarelerin
den iki ayrı
çalışma mevsiminde (1998
-1999) çıka
rılmış bırbiri

ile birleşen
çok
renkli
dekorlu tabak parçaları
(H. Arlı)

Resim 11: BHD
GS
plankaresinden balık puzemınli
lu
çok
renkli
dekorlu tabak parçası
(H. Arlı)

Resim 12: ıznik çini fırın
ları
kazısı
kampındaki

envanter çalışması
(H.
Arlı)
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ANKARA YIKIK HAMAM (EYNE BEY HAMAMI) 1999 YILI
KAZISI
H.Örcün BA R/Ş TA *

Hamam, Ankara ili, Altındağ ilçesi, Yeğenbey Mahallesi, Pala Sokak'ta yer al(Resim: 1). Yapıda, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün B.16.0.AMG.0.
10.00.02. 710.2/06 sayılı ruhsatnamesi ile 20 -.10.1999-01.12.1999 tarihleri arasında
ArıkaraAnadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü ılhan Temizsoy'un başkanlığında, Prof.
Dr. H. Orcün Barışta'nın bilimsel sorumluluğu altında kazı yapılmıştır. Kazıya heyet üyeleri olarak Prof. Dr. Hakkı Acun, Doç. Dr. Halit Çal, Yrd. Doç. Dr..Mehmet lbrahirnqll,
araştırma görevlileri Dr. Muhammet Görür, Dr. Nurşen Ozkul, Murat Çerkez, O. Hakan
Çetin, H. Kamil Biçici, Candaş Keskin katılmıştır. Kazıya Kültür Bakanlığı Anıtlar ve N)üzeler Genel Müdürlüğü'nden temsilci olarak Serpil Arık iştirak etmiştir. Ayrıca Sazak Inşaat tarafından sağlanan bir grup işçi de kazı çalışmalarına katkıda bulunmuştur.
Genel konum itibariyle yapının kuzey duvarına bitişik eski evler vardır. Yapı tel örgüler ile çevrilmiş bir alan içindedir. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Ankara Bölge
Kurulu arşivi dosyasındaki belgelere göre doğu ve güneyindeki niteliksiz yapılar kamumaktadır

laştırılarak yıkılmıştır.

Yapıyı, G. Öney, Mamboury'in 14. yüzyıla verdiği yapının ismini belirleyemediği
ni ifade ederek 15 .. yüzyıla tarlhlemiştir". K. Şahin ise tapu tahrir defteri ve şeriyye sicillerinde adı geçen Ine Bey Subaşı Harnarru'run yerinin mevcut yapıyla uyuştuğunu, Ine
Bey'in 1406 yılında kardeşleri tarafından öldürüldüğünden hareketle yapının tarihi için
14. yüzyılı verrnektedire, Birsen Erat yine benzer görüşlerle 14. yüzyıl sonunda yapıldı
ğı fikrine katıldığını belirtmektedir''.
Yapı, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır (Çizim: 1). Mekanlar. kuzeyden güneye doğru soyunmalık, ılıklrk-trraşlrk-hela, sıcaklık, su depoları şeklinde sı
ralanmaktadır.

Soyunmalık, kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Örtüsü yıkılmıştır. Girişi batı duvakubbeyle örtülü büyükçe bir kare mekandır. Kapıları ılıklığa açılan batısın
daki iki küçük odanın biri hela biri tıraşlık olmalıdır. Sıcaklık, dört eyvanlı ve dört halvet
hücreli tiptedir. Güneyeyvanı dar tutularak, arkasında muhtemelen soğuk su deposu
olarak kullanılan bir mekan oluşturulmuştur. Bunun hemen arkasındaki soğuk su deposu, güney cephesi boyunca uzanmaktadır.
Soyunmalıktaki dört devşirme sütundan, bu ünitenin orijinalde ahşap bir örtüye
sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu örtüden günümüze bir şey kalmamıştır. Ilıklık,
tıraşlık, hela, sıcaklığın orta mekanı ve halvet hücreleri kubbe, sıcaklık eyvanları, su depoları sivri beşik tonoz örtülüdür.
rındadır. Ilıklık

1
2
3

ProfDr. H.Örcün BARIŞTA, Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, AnkararrÜRKiYE
Gönül Öney, Ankara'da Türk Devri vepüeıı, Ankara, 1971, 151. Sayfa.
Kamil Şahin. "Ankara'da Melike Hatun Vakıfları", Vakıflar Dergisi, 22. Sayı, Ankara, 1998,77-82 sayfalar.
Birsen Erat, Anadolu'da 14. Yüzyıl Türk Hamam Mimar/si, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ArkeolojiSanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 1996,40 sayfa.
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Kazı

öncesine göre

yapının

durumu

şöyledir:

Doğu Cephesi: Yapı doğu-batı doğrultusunda eğimli bir arazi üzerine kurulmuş
tur. Bu eğim ve anlaşıldığı kadarıyla sonradan dökülen topraklar yüzünden zemin, saçak seviyesine ortalamaı metre kalana kadar yükselmiştir. Cephenin görünen kısmı
iri moloz taş örgülüdür. Orgüde yer yer dökülmeler görülmektedir.

Güney Cephesi: Eğim bu cephede daha belirgindir. Yığılan toprak yüzünden baca, külhan gibi elemanlar kaybolmuştur. Izlerden bu cepheye bitişik geç dönem yapıla
rı olduğu anlaşılmaktadır. Cephenin batı ucu yol açılması sırasında yıkıldığı için, yerine
basit bir duvar ötülmüştür.
Batı Cephesi: Halen yapının tamamen görülen tek cephesidir. Sağır olan cephede önemli tahribatlar vardır.
Kuzey Cephesi: Cephenin büyük kısmına eski bir ev bitişiktir.
Soyunmalık kısmı moloz taşlar ile doludur. iç mekandaki 4 devşirme sütundan
güneydoğudaki yıkılmıştır. Kuzey ve doğu duvarları yaklaşık sıcaklık kısmı saçak seviyesine kadar ayaktadır. Batı duvarının ise yaklaşık 1.5 metrelik kısmı ayakta kalabilmiş
tir. Mekanın ortasında sekizgen havuz bulunmaktadır. Kapısı batı duvarı ortasındadır.
Kapının kuzeyinde bir pencere izi vardır. Dört duvar boyunca dolaşan seki kısmen yer
almaktadır.

Ilıklığa geçiş, galeri duvarının doğu ucundadır. Duvardan dışa taşkındır. Bir taç
kapı niteliğindedir. Kareye yakın dikdörtgen planlı mekanda kubbeye geçiş baktava di-

limleri

şeklindeki

Türk üçgenleriyle

sağlanrruştır.

Kubbede dokuz tane

ışık

gözü vardır.
Kalan kı

Döşemenin yarısından çoğu sökülmüş olup cehennemlik zeminine inilmiştir.
sımda yer yer kare, büyük bloklar halinde mermer kaplama taşları vardır.

Ilıkıığın batısındaki hela ve tıraşlık kısımlarına geçiş, sivri kemerli birer kapı ile
saölanrnıştrr. Helada. girişin kuzeyinde bir de dikdörtgen pencere (?) açıklığı vardır.
Kubbeye geçiş ters ve düz üçgenlerden oluşan Türk üçgenleriyle yapılmıştır. Kuzey ve
batı duvarı boyunca birer seki görülmektedir.

Ilıklıktan sıcaklığa geçiş, ılıklığın güney duvarında eksenin batısındadır. Sivri kemerli küçük bir kapıdır. Buradan geçilen kuzeyeyvanı sivri beşik tonoz örtülüdür. Eyvanın doğu ve batı kenarlarında birer seki bulunur. Yine eyvanın doğu ve batı duvarların
daki birer ayna taşının yerleri belirgindir.
Orta mekandan halvet odalarına geçiş, çapraz köşelerdeki sivri kemeri i kapılar
la saqlanrruştrr. Kubbeye geçişte rnukarnash pandantifler kullanılmıştır.
Doğu eyvanının döşemesi tamamen sökülmüştür. Kuzey ve güney duvarlarında
yine ayna taşlarının yerleri bellidir.
Derinliği en az olan güneyeyvanının zemini toprak kaplıdır. Eyvanın güney duvarında sivri kemerli bir pencere yer alır.
Batı eyvanının batı duvarı, içerdeki toprağı atmak için yıkılmıştır. Yine zemine bu
amaçla rampa yapmak üzere toprak yığılmıştır.
Kuzeydoğu halvet odasında zeminin yarısından fazlası kazılmış ve cehennemlik
zeminine iniimiştir. Kubbeye geçiş Türk üçgenlidir. Kubbesi yarı yıkıktır. Güney duvarın
da orijinal ayna taşı vardır.
Güneybatı halvet odası toprakla dolmuştur. Kubbeye geçiş Türk üçgenlidir. Güney ve batı duvarlarında yine orijinal birer ayna taşı yer almaktadır. Duvarlarda yer yer
sıva kalıntıları vardır. Kubbe tamamen yıkılmıştır. Geçiş kuşağının alt kenarında sıva
üzerine yapılmış, kırmızı boya ile zincir motifine benzer geometrik bir bordürün izleri kalmıştır.

Güneydoğu halvet
üçgenlidir. Güney ve batı

odasında zemin tamamen sökülmüştür.
duvarlarında ayna taşlarının yeri bellidir.

Kubbeye geçiş Türk
Kubbe genelolarak

sağlamdır.
Kuzeybatı

tır.

Ayna

halvet odasında zeminin
yerleri bellidir. Duvarda

taşlarının

yarısı sökülmüştür.

Kubbenin

sıva kalıntıları vardır.
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yarısı yıkılmış

Sıcaklığın güneyeyvanı

bir pencere ile güneyindeki soğuk su deposuna açılır.
tonozludur. Zemini, sıcaklık zemininden yüksektir.
Güney duvarı boyunca uzanan soğuk su deposunun batı ucu yıkılmış ve yerine
basit bir duvar ötülmüştür. Sivri beşik tonozludur. Kuzey duvarındaki kapatılan pencereden, sonradan onarıldığı anlaşılmaktadır. Zemin toprak kaplıdır.
Soyunmalık kısmında duvarlar iri moloz taş örgülüdür. Duvarda bir sıra tuğla hatıl ve taş örgü arasında yer yer tuğlalar görülür. Ilıklık kapısı tuğladır. Ust örtüde, kapı
söveleri ve kemerlerde tamamen tuğla kullanılmıştır. Duvarlar dıştan iri moloz taş, içte
taş ve tuğla karışık yapılmıştır. Zemin, kalan parçalardan anlaşıldığı kadar kare şekilli
büyük blok taşlarla oluşturulmuştur.
20.10.1999 tarihinde başlatılan kazı çalışmalarında ilk olarak mevcut durum fotoğraf ve slaytlarla belgelenmiştir.
Çalışmalara yapının içinde, kuzeyde yer alan soyunmatık mekanında başlan
mıştır (Resim: 2). Ilk olarak mekanın zemininde ve duvarlarındaki yabani ot ve ağaçlar
kesilmiştir. Sonra yapının duvarlarına ait mermer, blok kesme taş ve moloz taşlar doğu
duvarının üzerine kurulan bir makara sistemi ile dışarı çıkarılmıştır. Ancak burada hamama ait sütun, kaide, gövde ve başlıkları, kurnalar ile havuzun fıskiye teknesine ait parça temizlenerek yerinde bırakılmıştır. Daha sonra ise mekanda yıllardır birikmiş olan
çöp, şişe kırıkları, naylon poşet, plastik askı, pet şişe, kağıt, kumaş v.b. mezbele atıl

Sivri

beşik

mıştır.

dar

Ilıklığa giriş kapısı ile soyunmalığın doğu duvarı arasında,
birikmiş olan dolgu toprak kaldırılmıştır.

saçak seviyesine ka-

Buradaki temizlik çalışması bittiğinde mekanın ortasında yer alan sekizgen havuz, mermer döşeme, sekiler ile mekanın güneyinde -1.95 m. kotunda eksende yer
alan pis su kanalı ortaya çıkmıştır (Resim: 3).
Batı duvar ekseninde yer alan kapı yol seviyesinin altında kaldığı için ve soyunmalığın batı duvarı boyunca kurulmuş olan seyyar satıcı tezgahları nedeniyle açılama
mıştır.

Ilıklığın içindeki su birikintisinin üzerinde yer alan şişe, balı kutuları, naylon poşet
ler, kumaş ve ahşap parçaları temizlenmiştir. Mekanın batısında yer alan tıraşlık ve heladaki çöpler boşaltılmıştır. Bu arada yapılan temizlik çalışmaları sırasında kare, dikdörtgen ve altıgen formlu döşeme taşlarına rastlanmıştır (Resim: 4). Daha sonra helanın
kuzey duvarı boyunca yapılan sondajda pis su kanalı ortaya çıkarılmıştır.
Sıcaklık mekanının halvet ve eyvanlarında bulunan çöpler atıldıktan sonra, kuzeybatı ve güneybatı halvetlerde çöken zemin -2.20 m. kotuna kadar kaldırılmıştır. Zemin kaldırıldığında özellikle güneybatı halvette cehennemlik ve zemini taşıyan altı ayak
meydana çıkarılmıştır (Resim: 5).
Güneydoğu ve kuzeydoğu halvetlerden güneydoğudakinin zemini -2.31 m. kotuna kadar tamamen, kuzeydoğudakininki ise -2.58 m. kotuna kadar büyük bir kısmı
daha önceden kaldırılmış olduğu için cehennemlikler görülmektedir. Her iki halvette taban su ile dolu olduğundan buralarda çalışma yapılamamıştır.
Güneyeyvan içine örülen bir duvarla oluşturulan mekanın içindeki dolgu toprak
-1.60 m. kotuna kadar kaldırıldığında, kazanın oturduğu yuvarlak kaide ile altında taş
döşemeli ocak meydana çıkarılmıştır (Resim: 6). Ocağın kuzey, doğu ve batısında ateşin hava alması ve cehennemlikler vasıtasıyla hamamın ısıtılmasına yönelik üçgen açık
lıklar, güneyinde ise odunun atılması ve ateşin yakılması için açılmış dikdörtgen bir açık
lık belirlenmiştir.
Yapının güneyinde yer alan doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı su deposunun içindeki taşlar, kalaslar ve çöpler temizlenmiştir. Sonra buradaki dolgu toprak
-24 cm. kotuna kadar kaldırıldığında doğu ve batıda sekiler ortaya çıkmıştır. Ayrıca doğudaki sekinin kuzeyinde +10 cm. kotunda içinden künk geçen diğer bir seki bulunduğu görülmüştür. Mekanın ortasındaki dolgu toprak -1.60 m. kotuna kadar kaldırıldığın
da kuzeyinde ocağın dikdörtgen açıklığı, güneyinde ise büyük ölçüde tahrip olmuş ba-
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külhan kemeri ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca dolgu toprak içinde çok sayıda lüle parçaile porselen kırıkları ele geçirilmiştir.
Kazı çalışmaları, yapı içine sızan suyun kaynağının belirlenerek kesilmesi ve doğu cephenin ortaya çıkarılması amacıyla yapının dışında, cephe boyunca devam ettirilerek temel seviyesine kadar, -2.20 m. kotuna kadar inilmiştir.
Cephenin güneyinde su deposuna gelen suyun taşındığı künkler ile su deposuna açılan dikdörtgen bir pencere belirlenmiştir. Aynı seviyede üç sıra tuğladan oluşan
hatılla birlikte, cephe boyunca devam eden künk, eksende duvarın içine girmektedir.
Duvardan çıkan diğer künk ise ılıklık ile soyunmalık mekanının kesiştiği köşede küçük
bir su makseminde sona ermektedir. Bunun batısında iki, güneyinde ve doğusunda birer delik yer almaktadır. Taksim taşının oturduğu kaidenin doğusunda -1.55 m. kotunda kaya içine yerleştirilmiş, orijinalde dört olduğu anlaşılan, ancak bugün üç tanesi görülen ve kuyu bileziği olabileceğini tahmin ettiğimiz blok taşlarla karşılaşılmıştır.
Cephe boyunca yürütülen çalışmada yapı içine sızan suyun yaptırılan tahliller sonucunda kanalizasyon ya da şehir şebekesine ait olmayıp hamamda kullanılan kaynak
suyu olduğu anlaşılmıştır. Yine gelen suyun bir boru ya da künkle değil, kaya üzerinden
ve çeşitli yerlerden sızarak gelmesi bunun kaynak suyu olduğunu doğrulamaktadır.
Yapının güney cephesindeki çalışmalar sırasında +2.60 m. kotunda güneye doğ
ru devam eden üç duvar tespit edilmiştir. Duvarlar arasındaki dolgu toprak -2.05 m. kotuna kadar boşaltıldığında, ortada külhana ait olan büyük ölçüde tahrip olmuş kemerli
bir açıklık belirlenmiştir (Resim: 7). Açıklığın doğu ve batı duvarlarının kuzey köşelerin
de -1.70 m. kotunda yarım sivri kemerli nişler bulunduğu gözlenmiştir. Kuzey duvarda
ise -1.40 m. kotunda kısmen tahrip olmuş basık kemerli açıklık bulunmuştur. Bu açıklı
ğın üzerinde eksende +50 cm. kotunda dikdörtgen bir baca açıklığı yer almaktadır.
Cephenin batı köşesinin kuzey duvarında -90 cm. kotunda sivri kemerli bir niş ortaya çıkarılmıştır. Nişin alt kısmında cehennemliğe bakan dikdörtgen bir açıklık görülmüştür. Doğu köşenin kuzey ve doğu duvarında alt seviyede bir sıra taşla oluşturulan
seki belirlenmiştir.
Güneye doğru kazı çalışmasına devam edildiğinde, külhanın tahrip olmuş ve günümüze sadece alt kısmı ulaşabilmiş güney duvarı da ortaya çıkarılmıştır. Batı duvar yol
ve kaldırım seviyesinin altında kaldığı için belirlenememiştir. Buradaki dolgu toprağın
içinde de yine lüle ve semi porselen parçaları ele geçirilmiştir.
Son olarak sıcaklık mekanındaki çöplerin ve dolgu toprağın atılması için kurulan
iskele kaldırılmıştır (Resim: 8). Burada yapılan çalışmalar sırasında kuzey eyvanın kapı açıklığının iki yanında ve batı eyvanda -90 cm. kodunda sekiler ortaya çıkmıştır. Ayrıca sıcaklığın zemininde -1.12 m. kotunda, merkezde orijinalolduğu düşünülen kare
döşeme tespit edilmiştir.
Sıcaklığın güneydoğu köşesinde daha önceden göçmüş olan zemine ait taş, tuğ
la, v.b. malzeme -2.35 m. kotuna kadar kaldırıldığında, cehennemliğin ızgara sistemine ait tuğla duvar, taş ve künk biçiminde içi doldurulmuş ayaklar ortaya çıkmıştır.
Yapıda genel bir temizlik yapıldıktan sonra son durum fotoğraf ve slaytlarla belgelenerek kazı çalışmaları tamamlanmıştır.
Seramik buluntular hamamın özellikle külhan bölümünde toprak yüzeyine çıka
rılmıştır. Çalışmalar sırasında sırlı seramik parçaları, Kütahya seramikleri, semi porselen parçaları ile lüleler bulunmuştur. Seramikler, kırmızı hamurlu, yeşil, sarı sırlı olup,
ağız kenarı, gövde, boyun ve kulp parçaları bunların testi, küp gibi kaplara ait olduklarına işaret etmektedir.
Sıraltı boyama tekniğinde yeşil, sarı, mavi, siyah renklerle bitkisel ve geometrik
bezemeli Kütahya seramikleri ise az sayıda olmakla birlikte fincan, kapak gibi kaplara
ait parçalardan oluşmaktadır (Resim: 9).
Seramik buluntular içinde sayıca en yoğun grubu lüleler oluşturmaktadır (Resim:
10). Lüleler hamur renkleri, formları, boyutları ve bezemeleriyle oldukça çeşitlilik göstermektedir (Çizim: 2). Hamur bazılarında açık devetüyü renginde, bazılarında ise da-
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ha yaygın olarak kırmızının farklı tonlarındadır. Lüleler temiz, gözeneksiz, çok kaliteli hamura sahiptir. 77 adet lüle parçasının Tsinde usta ismi yazılıdır. Tütün çanağı ile duman
yolu arasında, solda, yan kısımda yaklaşık 7-8 mm. çapında küçük bir daire içinde "Gazi", "EI Gazi", "Osman" okunabilmekte, diğerlerinde isimler net anlaşılamamaktadır. En
güzel örneklerden birisinde yazı, dilimli yuvarlak bir kartuş içine yerleştirilmiştir. "EI Gazi" yazılı bu lülenin tütün çanağının ağız kenarında yer alan ve dört yapraklı çiçeklerden
oluşan bezemenin yüzeyi altın yaldızlıdır. Bu Eyne Bey Hamamı kazısında ele geçirilen
altın yaldızlı tek örnektir.
Diğer ilginç örneklerden birisinde ise lülenin yine tütün çanağı ile duman yolu
arasında, sağda, yan kısımda yazı yerine bir kuş figürünün yer aldığı görülmektedir. Bazı lülelerde aynı bölgede sağda ya da solda küçük daireler içinde çiçek motifi, merkezden ışınsal yayılan ince çizgiler olduğu gibi, baklava biçiminde dörtgen motifi de tek başına yer almıştır.
Lülelerde rulet baskı, kazıma ve boyama tekniklerinde bezeme ile karşılaşılmak
tadır. Bu teknikler ya ayrı ayrı ya da birlikte kullanılmıştır. Lülelerin tütün çanağı kısımla
rının bütün yüzeyi yoğun bezemeli olduğu gibi, sadece altta ya da üstte, ağız kenarın
da bir bordür halinde bezemenin yer aldığı da görülmektedir. Bazılarında gövdenin ortası bezemesiz, alt ve üst kısımlarında bezemelerin varlığı dikkat çekmektedir. Bezemeler farklı kalınlıkta yatay bordürler halinde yerleştirilmiştir.
Lülelerin çubuk ağız kısmı tütün çanağına göre daha az bezemelidir. Bezeme çubuk ağız kenarında yoğunlaşmıştır.
Bir grup örnekte, lülelerin tütün çanağı yüzeyi açık krem rengi astar boya ile yukarıdan aşağıya doğru dalgalı hatlar biçiminde boyanmıştır. Daha sonra üzerine bir tür
sır görevi yapan ince bir astar sürülerek fırınlanmıştır. Bunların aynı atölyede üretildikIeri diplerindeki büyük çiçekli damgaların benzer olmasından anlaşılmaktadır.
Eyne Bey Hamamı kazısında ele geçirilen bazı lülelerin diplerinde oldukça ilginç
damgalarla karşılaşılmaktadır (Çizim: 3, 4). Bunlar 0.5-2 cm. arasında değişen büyüklükte daire ya da kare içine yerleştirildiği gibi bazılarında böyle bir çerçeve bulunmamaktadır.

Eyne Bey Hamamı kazısında ele geçirilen lülelerde birbirinden farklı yirmi iki
damga türü saptanmıştır (Resim: 11). Bazı lülelerde damgalar oldukça tahrip olduğun
dan motifler belirlenememiştir. Bunların belirli bir standartta boyutları olmadığı görülmüştür. Yukarıda belirttiğimiz gibi boyutlar değişmektedir. Ayrıca aynı damganın farklı
büyüklükte uygulamalarına da rastlanmıştır. Damgalar genelolarak bitkisel ve geometrik bezeme motifli olmak üzere iki ana başlık altında kümelenmektedir. Sadece Y harfine benzeyen motifle bezenmiş bir örnek bu grupların dışında yer almaktadır.
Bitkisel motiflerden oluşan dokuz damga türü belirlenmiştir (Çizim: 3). Bunlardan
krem astar boyalı lülelerin diplerinde aynı damga dört parçada görülmekte (Çizim: 3,
2A), diğer bitkisel bezeme motifli damgalardan ise birer adet karşımıza çıkmaktadır.
Bitkisel bezeme motifli damgalar genelolarak dört alt başlıkta kümelenmektedir:
1-Kare içine yerleştirilen bitkisel bezemeli motiflerden oluşan damgaların görsel
nitelikleri kısaca şöyle özetlenebilir:
A-Kare içinde baklava biçiminde dörtgen yapraklı çiçekten oluşan damgalar.
B-Düzgün olmayan içbükey kenarlı kare içinde dört yapraklı çiçekten oluşan
damgalar.
2-Üstte yarım daire ile çevrili, ince, uzun yapraklı yarım çiçek motifinden oluşan
damgalar.
A-Üstte dilimli yarım daire ile çevrili, ince, uzun yapraklı yarım çiçek motifinden
oluşan damgalar.
B-Üstte düz yarım daire ile çevrili, ince, uzun yapraklı yarım çiçek motifinden oluşan damgalar.
C-Çok stilize edilmiş, üstte düz yarım daire ile çevrili, üç yapraklı çiçek motifinden oluşan damgalar.
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3-Düzgün olmayan çerçeveler içinde yer alan dört ya da üç yapraklı çiçeklerden
damgalar.
4-Çerçevesiz, tek bitkisel motiften oluşan damgalar.
Bulunan lüleler arasında geometrik bezeme motifli on iki damga çeşitlemesi belirlenmiştir (Çizim: 4). Bu gruptaki bir damganın bir, iki ya da üç lülede uygulandığı görülmektedir. üzellikle bu grupta aynı damganın farklı boyutlarda uygulandığı da dikkat
çekmektedir. Ayrıca birbirine çok benzeyen, fakat ufak değişikliklerle birbirinden ayrılan
damgalar da vardır.
Geometrik bezeme motifli damgalar dört grup altında ele alınabilir. Bazı gruplar
kendi içlerinde alt gruplara ayrılabilir:
1-Kare çerçeve içine yerleştirilen geometrik motiflerden oluşan damgalar.
A-Kare çerçeve içinde çapraz köşelere atılan ince birer çizgi ile bunlar arasında
yer alan birer noktadan oluşan damgalar.
Bunlar kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. ilki, kare çerçeve içinde ikinci bir kare çerçevenin yer aldığı damgalar, diğeri ise ikinci kare çerçevenin olmadığı damgalar.
B-iç içe iki kare çerçeve içinde çapraz köşelere atılan ikişer ince çizgi ile bunlar
arasında yer alan birer noktadan oluşan damgalar.
C-iç içe iki kare çerçeve içinde çapraz atılan ikişer ince çizgi ile bu çizgilerin çapraz iki köşesine iri birer noktanın yerleşmesinden oluşan damgalar.
D-iç içe iki kare çerçeve, çerçeveler arasında ikişer dikey çizgi ile içteki kare içine çapraz atılan yine ikişer ince çizgiden oluşan damgalar.
E-Merkezdeki bir nokta ve bunu kare şeklinde çevreleyen, uçları nokta biçiminde düzenlenmiş dört kısa çizgiden oluşan damgalar.
F-Kare içine kaydırılarak, dikey yerleştirilen ikinci karenin içi ve çevresinin kısa
çizgilerle tarandığı damgalar.
2-Dikdörtgen çerçeve içine yerleştirilen geometrik motiflerden oluşan damgalar.
Bir örnekle karşılaşılmıştır, dikdörtgenin uzun kenarlarındaki ince birer çizgi ile yüzey
daraltılarak ortaya baklava şeklinde dörtgen yerleştirilmiştir. Burada baklavanın her köşesine birer nokta konmuştur.
3- içbükey dörtgenden oluşan geometrik kompozisyonlu damgalar. Bir örnekte
karşımıza çıkmaktadır, dörtgenin içi yatay ve diyagonal atılan çizgilerle kafes biçiminde
oluşan

taranmıştır.

4- Daire içine yerleştirilen geometrik motiflerden oluşan damgalar.
A-Daire içinin merkezi noktadan gelişen radyal çizgilerle dolgulandığı damgalar.
B-Daire içine küçük bir daire yerleştirilerek, iki daire arasındaki yüzeyin kısa çizgilerle tarandığı damgalar.
C-Daire içinde küçük bir dairenin bulunduğu, dıştaki dairenin iç kenarında kısa
çizgilerin yer aldığı damgalar.
Sonuç olarak, Eyne Bey Hamamı kazısı, Ankara'nın merkezinde yer alan ve bugüne kadar bir tür çöplük olarak kullanılan, gerek plan, gerek mimarı özellikleri, gerekse boyutları açısından Anadolu Türk mirnarisi içinde önemli bir yere sahip olduğu düşünülen bir yapının, hem külhan, su kazanı gibi mimarı öğeler açısından bundan önceki çalışmalara yeni bir boyut kazandırması, hem de Türk sanatına ve Ankara'ya tekrar
kazandırılmasının yanı sıra, kazı sırasında çıkan buluntularıyla özellikle de lüleler açısın
dan yeni çalışmalara zemin oluşturacak çok yararlı bir çalışma olmuştur.
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Çizim 4: Eyne Bey Hamam. kazısında bulunan geometrik bezeme motifli damgalar
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Resim 4: Ankara Eyne Bey

Hamamı

Resim 5: Ankara Eyne Bey

Hamamı güneybatı

hela ünitesinin
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Resim 6: Ankara Eyne Bey

Hamamı, kazı sonrası

ortaya

Resim 7: Ankara Eyne Bey

Hamamı, kazı sonrası

güney cephe
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çıkarılan

ocak

Resim 8: Ankara Eyne Bey Hamamı, sıcaklık ünitesinin temizlik sonrası durumu

Resim 9: Ankara Eyne Bey Hamamı kazısında bulunan Kütahya seramikleri
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Resim 10: Ankara Eyne Bey

Hamamı kazısında

Resim 11: Ankara Eyne Bey Hamam.

kazısında
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bulunan lüleler

bulunan lülelerde görülen damgalar

KUBADABAD 1999 KAZISI
Rüçhan ARIK*

1999 sezonunda Kubadabad kazı çalışmaları 3-20 Ağustos 1999 tarihleri arasın
da yapılmıştır. Kazıya benden başka heyet üyesi olarak Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi'nden Prof.Dr, Ali Osman Uysal, A.U. D.T.C.F. Sanat Tarihi Bölümü'nden Yard.
Doç.Dr. Rüstem Bozer, Arş.Gör, Muharrem Çeken, Arş.Gör, Mehmet Ekiz, Bakanlık
temsilcisi olarak Denizli Müzesi'nden Şaban Kök ve bir grup öğrenci iştirak etmiştir.
Bu yıl gerçekleştirebildiğimiz çalışmalarda, Küçük Saray ile Büyük Sarayı birbirine bağlayan seki biçimindeki yolun bir bölümünün daha açılarak iki yapı arasındaki
bağlantının aydınlantılması konusuna ağırlık verilmiştir. Bu bağlamda Küçük Saray'ın
bulunduğu alanı batı tarafından sınırlayan ihata duvarı boyunca Büyük Saray'a doğru
devam eden, seki biçiminde yükseltilmiş ve devrinde zemini düzgün kesme taş ile döşeli yolun, Büyük Saray'ın güney köşesi yakınında kuzeydoğuya doğru kırılma yaptığı
kesimde kazıya girişiimiştir. Bu alan, saray külliyesini kapsayan grid sisteminde XXVE, XXV-F, XXIV-E, XXIV-F, XXIV-G, XXIII-F, XXIII-G, XXII-E, XXII-F ve XXI-F plankarelerine tekabül etmektedir.
Söz konusu alanda, sekili yolun kuzeydoğuya doğru döndüğü pahlı dirseğin
doğusuna bitişik yamuk planlı mekan ile bunun güneydoğu kenarına bitişik dört köşeli
mekanın içi, Prof.Dr.K.Otto-Dorn'un 1965-66'da yaptığı çalışmalar sırasında kazılmıştır.
Bu mekanların çevresi ile sekili yolun bunlara bitişik bölümü ise bu kazı mevsiminde
kazılmıştır. XXV-E, XXV-F, XXIV-E, XXIV-F, XXIV-G plankarelerinde +0,72 m. kotuna
kadar yükselen ihata duvarından güneydoğuya doğru eğim yaparak -0,87 m. kotuna
kadar alçalan göçük kütlesi kazıldığında, eğime uygun olarak doğuya doğru incelen 1.30
m.lik moloz taş ve topraktan oluşan tabakanın altında -0,58 m.de başlayıp -1,08 m. de
sona eren harç, kiremit ve tuğla kırıklarından meydana gelen bir tabaka bulunduğu tespit
edilmiştir. Kazıda ele geçirilen buluntular bu tabakanın altında çıkmıştır. -1,12 m. kotunda ise sekili yolun zeminine ulaşılmıştır. Kuruluşun zeminindeki kaplama taşlar üç
parçanın dışında mevcut değildir. Sadece taşların döşendiği harç tabakası üzerinde taş
yuvaları görünmektedir.
XXIV-F ve XXIV-G plankaresi içinde dirsek yapan yolun batı köşesi yerli kaya
kısmen traşlanıp pahlanarak oluşturulmuştur. Doğu köşesi de kayadaki biçimlenişe
uygun olarak pahlanmıştır. Batı köşesinin 4.00 m. kadar kuzeydoğusunda ihata duvarı
nın bindiği bir kaya kütlesi daha bulunmaktadır (Kayanın üst kenarı -1,12 m.). XXIII-F,
XXIII-G, XXII-F ve XXI-F plankareleri kazıldığında; bir taraftan ihata duvarı ile sınırlanan
yolun, -1.12 m. kotundaki kaya kütlesi hizasında 11 0lik bir açı ile kuzey doğu yönünde
alçaldığı anlaşılmıştır. Bu biçimde kaya kütlesi hizasında -1,72 m.de yaklaşık 2 cm. kalınlığında bir yanık tabakasına rastlanmıştır. Eğime uygun olarak yol boyunca, külliyeyi
sınırlayan sur duvarı hizasına kadar devam eden yangın tabakasının altında kiremit,
tuğla ve beyaz kireç harcı parçalarından oluşan tabaka bulunmaktadır. XXI-F plankaProfDr. Rüçhan ARıK, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 06100 Sıhhiye
AnkarafTÜRKiYE
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resinde yapılan sondajda
belirlenmiştir. Buna göre

yol zemininin sur duvarı hizasında -3,98 m. kotunda olduğu
iki sarayı birbirine bağlayan sekili yol, batı tarafından ..ihata
duvarına dayanırken, diğer kenarı sekiyi teşkil eden bir duvarla sınırlandırılmıştır. Onceki dönem kazılarında da tespit edildiği şekilde, doğal zeminden itibaren ortalama 30-40 cm.
yükseklikteki seki duvarının üstüne yan yana üç ahşap hatıl yerleştirilmiştir. Zamanla
çürüdükleri için yok olan ahşapların yuvalarından hareketle bunların kalınlıkları konusunda da fikir edinilebilmektedir. Hatıl yuvalarından alınan ölçülere göre, ortalama
12x12 cm. kalınlığında kabaca yontulmuş ahşaplar kullanılmıştır.
Seki d uyarı , bu yıl kazılan mekanların güneybatı ve batı duvarları vazifelerini de
görmektedir. Oyle anlaşılıyor ki, sekili yol, bahsettiğimiz mekanların duvarlarından sur
duvarına kadar, iki taraftan duvarlarla sınırlanan ve üzeri örtülü bir koridora dönüşmek
tedir. Bu koridorun zemini XXIV-G plan karesinde pahlı bir dirsek yaparak kuzeye doğru
kırıldıktan sonra -1,12 m. kotundaki kayanın hizasında -1 ,72 m. kotuna ulaşacak şekilde
eğim yapmakta ve sur duvarı hizasında -3,98 m. derinliğe ulaşarak t tviik bir eğimle
Büyük Saray avlusu yönünde devam etmektedir. Koridorun duvarlarında yer yer kalabilmiş olan sıva parçaları ortalama 1-2 cm. arasında kalınlığa sahiptir.
Orto-Dem zamanında yapılan kazılarda içleri kazılan yamuk planlı mekan ile
bunun güneydoğusuna bitişik dört köşeli rnekanın içleri yeniden temizlenmiş ve zeminlerinin kireç harçlı bir sıva ile kaplandığı görülmüştür. Neredeyse temel seviyesine
kadar tahrip olmuş durumdaki dört köşeli mekanın güneydoğu cephesindeki alanda
(XXV-E plankaresinde kalıyor-) ilginç sayılabilecek kalıntılara ve küçük buluntulara rastlanmıştır. Dört köşeli mekanın yolu sınırlayan seki duvarına dayandığı güney köşesinde
duvara bitişik kireç harçtı mimarı kalıntı -0.55 m.den itibaren kendini göstermiştir. Kalın
tının kuzeydoğu tarafında -1.14 m. kotunda dikeyolarak kütlenin içine yerleştirilmiş bir
su künkünün ağzına rastlanmıştır. Bunun hemen önünde, dört köşeli mekana dik açıyla
bitişen 30 cm. eninde, 1.28 m. uzunluğunda kesme taş izleri belirlenmiştir. Bunun
önünde çevresi kireç harçlı taş kalıntılarıyla kuşatılmış küçük bir alan ve bunun güneydoğu kenarına bitişen künklü bir su şebekesi bulunmuştur. Künkler iki taraftan tuğlalar
la sınırlanmış durumdadır. Yapılan sondajda dikey künkün ayrı bir şebekenin parçası
olduğu anlaşılmıştır. Ortaya çıkarılan mimarı kalıntı ve izler ile künklerin çapları ve birbirine bağ-Ianış tarzları, buradaki su kuruluşu konusunda fikir yürütmeye imkan
tanımaktadır. Dikey künk, diğer künk sisteminden daha aşağıda yer alan ve önceki
yıllarda yapılan kazılarda sekili yola paralelolarak devam ettiği anlaşılan sistemin son
noktasıdır. Burada kullanılan künkler 33.5 cm. uzunluğunda olup, dar tarafının çapı 13.5
cm. geniş tarafın çapı 20 cm.dir. Çevresi sağlam örülmüş, zemini ince kumlu bir yatağa
yerleştirilen künklerin oluşturduğu sistem, Küçük Sarayavlusuna açılan taç kapı
ka\ıntısının güneydoğusundaki küçük kapının altından girmekte ve sekili yol boyunca,
şimdi bulduğumuz dikey künke kadar devam etmektedir. Bu kuruluş, Anamas eteklerinden sağlanan içme suyunu saraya getiren şebekenin bir parçası olsa
gerektir. Yukarıda bahsettiğimiz diğer su sistemi, ise doğal zemin seviyesinin hemen
altında yer almaktadır. Buradaki künklerin uzunluğu 30.5 cm., dar taraflarının çapı 10.5
cm., geniş taraflarının çapı ise 14 cm. dir. Bu kuruluş büyük ihtimalle, kullanılmış suyun
tahliyesine hizmet etmektedir. Buna göre dikey künk, bir su kuruluşuna (çeşme ?) temiz
su sağlamakta, burada kullanılmış su ise, yüzeye yakın olan künk sistemiyle tahliye
edilmektedir. Su kuruluşunun kuzeydoğusunda -1.22 m. kotunda 70x40x7 cm. boyutunda kısmen kırık bir döşeme taşı açığa çıkarılmıştır. Taşın üzerinde ve çevresinde 1.22 kotunda ele geçirilen çini mozaik ve cam parçaları, diğer bölümlerde olduğu gibi
kiremit ve tuğla kırıklarının teşkil ettiği tabakanın altında bulunmuştur.
XXIII-F ve XXII-F plankarelerinin kazılarında yamuk planlı mekanın kuzeydoğu
kenarına ve koridora dönüşen taş döşeli yolun güneydoğu duvarına bitişik çarpık dikdörtgen bir mekanın temelleri -1.31 m. kotunda açığa çıkarılmıştır. Bu mekanın zemininin de harçla sıvalıolduğu, köşelerde kalan izlerden anlaşılmaktadır. Mekanın ortası
ise çökmüştür. Çöken bölümün kazısı gelecek mevsime bırakılmıştır. Çarpık dikdörtgen
mekanın kuzeydoğu kenarı ile sur duvarı arasında ise tuğla malzeme ii bir kuruluşun
kalıntıları ile karşılaşılmıştır. -1.80 m. kotundaki kalıntı tuğla malzemeli masif bir kütle
412

olup (L) biçiminde diğer duvara bitişmektedir. Bu kuruluşun sura çıkmayı sağlayan bir
merdivene ait olması mümkündür.
1999 kazı mevsiminde çalışılan alanda ele geçirilen küçük buluntulara gelince;
bunlar çoğunlukla, yukarıda sözünü ettiğimiz tabakalaşmaya uyqun olarak bol kiremit
ve tuğla kırıklı, harç döküntülü tabakanın altında ele geçirilmiştir. üzellikle XXV-E plankaresinde, su kuruluşu kalıntısının önünde -1.22 m. kotunda çok sayıda sağlam ve parçalar halinde turkuvaz sırlı çini mozaik bulunmuştur. Bunların yanında tek tük sıraltı tekniğinde yıldız ve haçvari çini fragmanlarına rastlanmıştır. Bunların biraz ilerisinde, açmanın kuzeydoğu köşesi civarında lüster teknikli bir yıldız çini parçası da dikkati
çekmiştir. XXV-F plankaresinde sırlı seramik, çini mozaik ve yıldız formda çinilere ait
parçalar, pasıanarak iyice deforme olmuş iki çivi, dairesel formda bir tuğla mozayik;
XXII-E'de sıraltı teknikli yıldız ve haçvari çini parçaları, sırsız seramiklere ait, kulp,
gövde ve ağız parçaları; XXIV-E'de turkuvaz sırlı çini mozaikler; XXII-F plan karesinde,
sırsız seramik parçaları ve birkaç çini mozaiğin yanında dairesel formlu pencere camına
ait bir parça buluntular arasında yer almıştır. Küçük Sarayı Büyük Saray'a bağlayan
yolun, koridora dönerek belli bir eğimle iyice derinleştiği XXI-F plankaresinde yukarıda
bahsettiğimiz yanık tabakasının altındaki kiremit ve tuğla kırıklarından sonra -3.98 m.
kotunda lüster teknikli yıldız ve haçvari çini parçası ile çini mozayikli ve sırlı seramik
parçaları bu bölümde buluntuların yoğunlaşacağı izlenimini uyandırmıştır. Ancak, kazı
ödeneğinin kısıtlı oluşu nedeniyle, koridor boyunca tespit edilen yanık tabakanın altına
inilmesi işlemi, gelecek kazı sezonuna bırakılmıştır.
Envarterlik değerde buluntularla karşılaşılmayan kazı sonunda, ortaya çıkarılan
mimarı kalıntılar kalıcı olmayan yöntemlerle korumaya alınmıştır.
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Çizim 2: Kubadabad 1999 kazı planı
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Resim 1:

Alanın kazıdan

Resim 2:

Kazı alanın

önceki hali

genel

görünüşü
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Resim 3:

Kazı alanı

genel

görünüş

Resim 4: Su
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kuruluşu (çeşme

?)

Resim 5: Su

kuruluşu (çeşme

?)

Resim 6: Su

kuruluşu (çeşme

?)
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Resim 7: Su

kuruluşunun

önünde bulunan çini mozaikler

Resim 8: Çini mozaikler
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Resim 9: Çini mozaikler

Resim 10: Buluntulardan haçvari
sıraltı
çini
parçası

Resim 11: Rampadan
çıkan haçvari lüster çini
parçası
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ALANYA 1999

ÇALIŞMALARI

M.Otuş

leri

1999 yılı Alanya Kalesi kazı
arasında gerçekleştirilmiştir.

ve onarım çalışmaları, 11

Ağustos-

ARtK*

6 Eylül 1999 tarih-

1999 kampanyasında şu çalışmalara ağırlık verilmiştir:
içkale'nin Bayrak Burcu ve Koğuş tabir olunan bölümlerinin yer aldığı kuzey köşesinde ve içkale sur duvarının şehir suru ile birleştiği yerde bulunan iki bölmeli yapı
kalıntısında (Çizim: 1) 1997 yılından beri sürdürülen çalışmalara bu yıl da devam edilmiştir.

Söz konusu kalıntının doğu bölümünü oluşturan ve "B" mekanı olarak tanımladı
(Çizim: 2, 3), hatırlanacağı üzere, daha önceki yıllarda, vaktiyle mekanı
örten tonozun göçükleri ile bu örtüyü taşıyan tuğla bir ayak (Çizim: 4) ortaya çıkarılmış
(Resim: 1); mekanın zemininin de kısmen yerli kayalardan meydana geldiği tespit edilmişti. Stratigrafi esas alınarak, anılan mekanın ilk yapılışından sonraki bir tarihte terk
olundqğu ve muhtemeldir ki en erken geçen yüzyılda tekrar iskarı edildiği anlaşılmak
tadır. üzeilikle mekanın içine dağılmış metal buluntular, bu iskana işaret ettiği gibi,
tonoz parçaları altında ele geçirilen buluntuların durumu, bir barınak olarak kullanıldığı
anlaşılan mekanda, örtünün de bu tarihe kadar ayakta olduğuna işaret etmektedir.
Nitekim tonozu taşıyan tuğla ayak ile mekanı sınırlandıran doğu duvarının arasına
yapılarak mekanı iki bölüme ayırmış gayet iğreti ve düzensiz örgülü muhdes duvarın
geç dönem eki olduğu kesindir.
Bu yılki çalışmalar, tuğla ayağın kuzey bölümünde büyük tehlike arz eden tonoz
göçükleri dolayısıyla mekanın güney kanadında yoğunlaştırılmış; örtüyü taşıyan güney
duvarının özellikle bu bölümde ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
Çalışmalar ilerledikçe, söz konusu duvar, temel seviyesinde bir kalıntı halinde
bütünüyle açığa çıkarılmış; mekanın kapısının da güneybatı köşede bulunduğu tespit
edilmiştir. Elde edilen verilere göre, kapı eşiği için, anılan kesimde bulunan yerli kaya
blokundan yararlanıldığı, mekanın içine uzanan kayaların traşıanarak ya da boşluk
larına harç doldurularak tesviye edildiği, hatta bazı yerlerde kayalara elle şekil verilerek
basamak haline getirildiği anlaşılmıştır. Çalışmalar derinleştirildikçe, eşik seviyesine
göre -1.20 m.de, mekanın şimdi büyük ölçüde ortadan kalkmış orijinal şaplı zeminine
ait izler de ortaya çıkarılmıştır. Döşeme kotunun üstünde, örtüye ait moloz taş ve tuğla
döküntülerinden oluşan yoğun bir tabakadan sonra, toprak tabakası arasında özellikle
bol miktarda kullanma seramiği ile daha az sayıda duvar çinilerine ait çeşitli fragmanlar ele geçirilmiştir.
Buluntular arasında çeşitli kulp, ağız, kaide gibi elemanlardan oluşan sırsız
seramikler ile kiremit kırıkları, kare ve dikdörtgen kesitli ve dövme başlıklarıyla korozyona uğramış muhtelif ebatta demir çivi ve (Resim: 2) mıhlar, Bizans Devrine ait bir
ğımız kısmında

Prof.Dr. M.Oluş ARıK, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Sıhhiye 06100
AnkararrÜRKiYE

421

bronz kandil desteği ve kimi tanımlanamayan metal objeler, sıraltı ve düz şeffaf turkuvaz renkli levha ve yıldız çini parçaları, şeffaf turkuaz renkli sır\ı kullanma seramiğine ait
küçük parçalar, hayli bozuk durumda cam parçaları, 1 adet seladon, 5 bozuk bakır
sikke (Resim: 3) ve 1 gümüş sikke (Resim: 4) vardır. Kaya blokunun içinde ele geçirilen gümüş sikke kesildiği için zor okunabiimiştir. Kalan yazılardan anlaşıldığına göre, bir
yüzünde "Sultan Mehmed Han Bin", diğer yüzünde ise "Murad Han, Novar J372" yazmaktadır. Buna göre, söz konusu sikke, Fatih Sultan Mehmed zamanında Usküp yakınlarındaki ünlü Novar ya da Novoberde darphB.nesinde 1467 tarihinde kesilmiştir.
Alanya'nın Osmanlılar tarafından 1471'de alındığı düşünülecek olursa, söz konusu
sikkenin bundan 4 yıl önceki bir tarihi veriyor olması ve böyle bir mekanda ele geçirilmesi ilgi çekicidir.
Aynı mekanın içinde ve tuğla ayağa yakın konumda ele geçirilen iki fresk parçasının, muhtemelen bu bölüme bitişik A mekanından veya bunun çoktan ortadan kalkmış
ikinci katından düşmüş olabileceği iddia edilebilir.
Aynı kesimde döşeme kotundaki izlere dayanarak, mekanın içinde mevzi bir
yangının vuku bulduğu, toprak kesitinden anlaşılmaktadır. Nitekim aynı seviyede ele
geçirilen seramikler üzerinde de bu yangının izleri tespit edilmiştir.
Özellikle sırlı ve sırsız kullanma seramiği örneklerinin yoğunluğu ve çeşitlerine
bakılırsa, lçkale'deki Selçuklu Sarayı'nın orijinal dış kapısının da bulunduğu ön avlunun
hayli dikkat çekici bir köşesinde "konuşlandırılmış" bu yapı kalıntısının, sarayın bir müş
ternilatı olarak, vaktiyle bir mutfak ya da depo fonksiyonu gördüğü düşünülebilir.
Önümüzdeki yıllarda yapılacak kazı ve sondajlar, hem bu yapı kalıntısının fonksiyonunu hem de ön avludaki rolünü bütün açıklığı ile ortaya koyacaktır.
Çalışmalar sırasında ele geçirilen buluntular tasnif ve bunların etütlük mahiyette
oldukları tespit edilmiş; mimari kalıntıların rölövesi çıkarılıp fotoğraflarla belgelenmiş ve
kazı sahası koruma altına alınarak çalışmalara son verilmiştir.
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Çizim 1: Alanya içkalesi

kazı sahası
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Çizim 4: "B"

mekanı
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Resim 1: "B"

Resim 2: "B"

mekanı.

Genel

mekanı.

görünüş

Demir çiviler
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Resim 3: "B"

mekanı.

Resim 4: "B"

mekanı. Osmanlı sikkesi

Sikkeler
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1999 YILI HARRAN

KAZı ÇALIŞMALARI

Nurettin YARD/MC/*

1999 yılı Harran kazı çalışmalarında başkanlığım altında kurulan ekipte istanbul
Hestorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı Merkez Müdürlüğü'nden Arkeolog - Desinatör Ayşe Ozkan, Antalya Müzesi Müdürlüğü'nden Arkeolog - Topograf Sabri Aydal,
Bilgisayar Operatörü Gani Bakır, Ankara GAP Başkanlığı uzmanlarından Sanat Tarihçisi Serap Uzer ile Istanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nden Arkeolog Sabri Kızıltan
görevalmışlardır.

Çalışmalarımıza

edilmiştir.

21 işçi ile 20'Ekim - 27 Kasım 1999 tarihleri arasında devam

Önceki yıllara ait çalışmalarımızın devamı niteliği taşıyan bu yılki çalışmalarımız
Harran ören yerindeki Ulu Camii ve höyükteki kazı çalışmaları ile önceki yıllardan beri
süre gelen Harran Ovası'nın yüzeyaraştırmaıarı idi.
ULU CAMii
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 104x107 m. ebadındaki
temizliği yapıldı. Bu temizlik sırasında sütun parçalarının, taş blokların,
larına olabildiğince dikkat gösterildi.
Yapılan bu temizlik sırasında cami içerisinde döşeme taşları,
parçalarının sağlam olarak korunduğu gözlenmiştir.

caminin genel
in situ durum-

sütun, kaide ve friz

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ulu Camii'nin kuzeyana girişinin sağlı sollu
hemen sağındaki kısımda, 3.5x9 m. ebadındaki bir alanda çalış

açılan mekanlarının

malarımıza başladık.

Buradaki amacımız caminin kuzeyana girişi ile minare arasında kalan ve kuzey
çevre duvarına bitişik yapılaşmayı ortaya çıkarmaktır. Onceki yıllarda olduğu gibi,
ortaya çıkardığımız mekanların, caminin külliyesi içerisinde yer alan bu yapıların eğitim
amaçlı olduğunu düşünüyorsak da, gelecek yıllardaki geniş kapsamlı çalışmalar bu tezimizi netleştirecektir.
Ancak, burada yapılan çalışmalar höyüğe nazaran çok daha zor olmaktadır. Zira
devrilen, yıkılan taş blokların hacim olarak çok büyük olmaları nedeniyle insan gücü ile
çıkarılmaları imkansızdır. Bu nedenle mekanik çalışmalar iş potonsiyelini olumsuz
yönde etkilemektedir.
Çalışmalarımızı sürdürdüğümüz 3x9 m.lik bu alanda birbirine bitişik 4 mekan
ortaya çıkardık. Harflerle isimlendirdiğimiz bu mekanlar birbirlerinden 45-50 cm. kalınlı
ğında kalın duvarlar ile ayrılmaktadır. A mekanının tabanı tuğla döşeli olup, B mekanından 110 cm. bir girişi bulunmaktadır. 170x130 cm. ebadındaki B mekanının kuzeyinde yine bir giriş görülmekte ise de, açmanın kenarında kalması nedeniyle devam
edemedik. Bu da gösteriyor ki, eğer bu mekanı açarsak "L" şeklinde bir yapılaşma
görebiliriz.
Dr Nurettin YARDıMCı, Vakıflar Genel Müdürü, Kolej-AnkaralTÜRKiYE
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C ve D mekanları ile birbirlerinden yaklaşık 1 m. yüksekliğinde ve de 50 cm.
duvarlarla ayrılmaktadır. Ancak bunların girişleri ile ilgili bir ipucu elde edemedik, özellikle yıkılmalar bu iki mekanda çok daha fazla idi.
kalınlığında

HÖYÜK
1983 yılından beri çalışmalarımızı sürdürdüğümüz Harran Höyüğü'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da höyük üzerinde yer alan açmaların genel temizliği yapıldı. Mekanlara
ait duvarların onarımıarına da olabildiğince özen gösterildi.
Bu yıl höyüğün kuzeyeteğine doğru 5x10 m.lik bir alanda çalışıldı.
Açmanın güneydoğu köşesinde 50 cm. duvarların çevrelediği ve 2x2.5 m. ebadındaki odanın doğu ve güney cephelerini açma kenarında kaldığı için saptayamadık.
Hemen yanında 3 m. genişliğinde kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3.00x5.20 m.
ebadındaki mekanda "L" şeklinde yapılmış ve üzeri tuğla döşeli 25-30 cm. yüksekliğinde bir seki görülür.
Sekinin hemen önünde amacını tam saptayamadığımız bir mimarı ortaya çıktı.
Düzgün bir işçilik gösteren bu mimarı elemanların ocak olma olasılığı kuvvetlidir. Ancak
yanık izine hiç rastlayamadrk.
Sekili bu alanın kuzey cephesinde bir giriş görülmektedir. Muhtemelen bu kompIeksin ana girişi burasıdır. Bunun sokakla bağlantı sağladığını düşünüyoruz.
Açmanın güneybatısında kalan iki mekanı da aynı kompleks içinde değerlendir
memiz gerekir. 1,5x3,5 m. ebadında ve bastırılmış tabanı olan bu mekan, sekili bölümün kuzeydoğusuyla irtibatlıdır.
Ancak açmanın batısındaki mekanı bu komplekse dahil edemeyiz. Burada
görülen tuğla taban döşemesi yüzeye çok yakın olması nedeni ile yer yer tahrip
olmuştur. Burada döşeme ve kalın duvar kat farklılığı gösterir. Bu da bizi jki ayrı yapı ya
da aynı yapıya ait ancak üst kat olabileceği varsayımını ortaya koyar. Onceki yıllarda
merdivenlerle çıkılan üst katlara ait örnekleri görmüştük. Bu mekanın sınırlarını saptamış değiliz.

Bu yılki çalışmalarımızda ele geçirilen seramik parçaları genelde sırlı ve sırsız
çanak çömlek parçalarından ibarettir.
Kazı dönemi sonunda açmaların 1/50 ölçekli planları hazırlanmış, açmalar ve seramiklerin fotoğrafları çekilmiştir. Açmalarda ve Ulu Camii de her türlü güvenlik önlemleri alınarak gelecek kazı döneminde çalışmalara devam edilmek üzere 1999 yılı
çalışmalarımıza son verilmiştir.
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Plan 1: Harran-1999 Ulu Cami
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Plan 2: Harran-1999 höyük

kuzeyaçması
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Resim 1: Iç avlu temizlik çalışmaları sonrası

Resim 2:

Doğu duvarı

iç cephe temizlik

sonrası
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Resim 3: Ulu Cami

Resim 4: Kuzey

batı girişi

revakların

temizlik

temizlik

sonrası

sonrası
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Resim 5: Ulu Cami

Resim 6:

Taş

ve

kuzeyaçması

tuğla döşemeli

mekan, birbiri ile
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bağlantılı

Resim 7:

Ortadaki 2. mekandan bir görünüm, sağında 1., solunda 3. mekandan bir
kısmının görünümü

Resim 8: 3. mekandan bir görünüm, sağında 2. mekanın bir kısmının görünümü
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Resim 9: Höyük,

kuzeyaçması genel

görünümü

Resim 10: Höyük kuzeyaçmasındakisekili
bir görünüm

odanın
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kuzeyindeki

girişi

ve avlusundan

Resim 11: Kuzeyaçmasındaki sekili odanın girişinin duvarı

Resim 12: Kuzeyaçmasındaki mekanın tuğla örgülü ve üzeri kerpiç sıvah duvarı
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Resim 13: Höyük; kuzeyaçmasından buluntular sırlı, renkli ve kabartma bezemeli
çanak-çömlek parçaları

Resim 14: Höyük; pişmiş toprak sırlı, renkli gövde ve ağız parçaları (Islam Devri)
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EDiRNE YENi SARAYı (MATBAH-I AMiRE) KAZISI1999
Gönül CANTAY*

Edirne Yeni Sarayı'nın inşaatını ii. Murat H. 854/M. 1450 yılında yer seçimi ile
Fatih 1475 yılında tamamlatmıştır.
Sarayın yapımı 1475 yılında tamamlanmıştır, ama onarım, değişiklik ve ilave gibi
yapılaşmalar sürekli devam etmiştir ve süreç içinde ii. Murat'la başlayan planlı saray
külliyesine Fatih, Kanuni, ii. Selim, i. Ahmet, ıV. Mehmet, ii. Ahmet, iii. Mustafa ve ii.
Süleyman yapısal katkıda bulunmuşlardır.
Saray, Tunca Nehri'nin batısındaki alana inşa edilmiştir.
başlatmış,

Edirne Sarayı Alanında Kazı Niçin Gereklidir?
- Edirne Sarayının mimarı kaynaklarda belirtilmiş olması
- Yer seçimi ve planlamasının baştan yapılmış olması
-Fetihten sonra idari işlerin istanbul'a taşınmış ve Topkapı Sarayı'nın inşa edilmiş

olmasınıa rağmen, sarayın terkedilmemiş olması

- Uzun zaman kullanılan ve kısa bir süre önce yanlış bir kararla (cephaneliğin
için) tahribi gerçekleştirilen bir saray olması",
- Daha önce (T.K.S.M. Md. Tahsin Öz'ün Cihannüma yapısının bodrumunda
yaptığına benzer)2 gerçek anlamda bir kazı yapılmamış olması, gibi nedenlerden dolayı
kazıya gerek duyulmuştur.
Saydığım bu nedenlerle hazırlanan dosya ile 1996 yılında Kültür Bakanlığı'na
yaptığımız ilk müracaat cevapsız kalmış, 1999 yılı Mayıs'ında Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü'ne yaptığımız ikinci müracaat sonucunda, dosyamız incelenmiş ve 17 Ağus
tos 1999 tarihiyle Edirne Müzesi Müdürlüğü'ne katılımiı kazı izni bildirilmiştir. Bilginin
bana 1 Eylül 1999 günü ulaşması üzerine, 2 Eylül'de Edirne'ye hareket edilmiş, Müze
Müdürü Omer Eren, Edirne Kültür Müdürü Gür Karasu ve Vali Mehmet Canseven'le
görüşüldükten sonra, 6 Eylül günü kazıya başlama kararı alınmıştır.
Hazırladığımız ve kabul edilen kazı programımıza göre "Saray Mutfakları" olarak
bilinen yapı esas alınarak, kazı ön hazırlık ve çalışmalarına başlanmıştır. 16 iş gününde
[2 Asistan (1 arkeolog + 1 sanat tarihçisi), 3 öğrenci, dönüşümlü çalışan 3 müze
hizmetlisi, 1 fotoğraf ve rölöve uzmanı, müze müdürü ve ben] toplam 10 kişi şunları
yaptrk>.
imhası

2
3

Prof. Dr. Gönül CANTAY, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi,
80690 Beşiktaş-istanbuırrÜRKiYE
Edirne Yeni Sarayı 1829 yılında Rusların saldırısına uğramış ve tahrip olmuştu. Abdülaziz'in Avrupa seyahati sırasın
da, Edirne'den geçeceği gerekçesiyle, Sarayın bilhassa Cihannüma yapısında bazı onarımlar ve ilaveler, cephede
merdivenler yapılmışsa da 1874 yılında Rusların Edirne'ye yaklaşması üzerine, cephanelik Vali Cemil Paşa'nın emriyle
imha edilmiş, saray yapıları da tahrip olmuştur.
Rıtat Osman; Edirne Sarayr. Ankara 1957.
Öz, Tahsin; "Edirne Yani Sarayı'nda Kazı ve Araştırmalar", Edirne Armağanı, Ankara 1965, s. 217-222. (Ayrı Basım).
Edirne Vakıflar Bölge Müdürü, barınma ve sabah kahvaltısını, Trakya Ünv. Rektörlüğü öğlen ve akşam yemeklerini
karşılamıştır. Burada bu kurumlara teşekkür ederim.
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Kazı araştırmaları

sürecinde şu üç şey de açıklık kazandı.
- Matbah-ı Amire Yemek Salonları'nın durumu incelendi ve 24-27 Nisan 2000 tarihinde yapılan Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları Sempozyumu IV'e bildiri olarak sunuldu.
- Eldeki kroki planın yapılan sondajla ilk hatası tespit edildi.
- Kroki planın müellifi tespit edildi.
06 Eylül 1999 günü kazı alanında ilk tanıma tespitleri yaparak, öğrenci ve asistanlarırruz arasında iş bölümü yapıldı.
Öncelikli olarak, kazı alanında harap olarak günümüze ulaşmış olan, Matbah-ı
Amire Yemek Salonlan'rurr' ilk iki kubbeli bölümü ekiptarafından temizlenerek yarı kapalı günlük barınma mekanı haline getirildi. Bir çizim planı ile masa ve plastik koltuklarla tefriş edilerek, kazı ile ilgili çalışmalarımızın (keramik yıkamak, kurutmak, çıkan
malzemeyi koymak gibi) yürütüleceği mekan oluşturuldu.
Matbah-ı Amire Yemek Salonları yapısı esas alınarak kazı alanının 5.00 x 5.00 m.
ölçüsünde karelenmesi işi için Uzman A. Hamdi Bülbül görevlendiriidi.
Edirne Müzesi asistan i Arkeolog Şahin Yıldırım, öğrenci Evren Saral, Zeynep
Şanlıer, Işılay Yıldırım ve Seyhan Türksoy ile Naim Yalın (Edirne tyıüzesi çalışanları),
Tunay Tilbes'ten (Edirne Valiliği çalışanı) oluşan grup, Matbah-ı Amire'nin güneydoğusundaki alanda fonksiyonel yapıların yapıların temel duvarlarının araştırılması
başlatıldı (1. grup).
Asistan Selçuk Seçkin, öğrenç:i Nihat Kundak, yüksek lisans öğrencisi Gül
Sarıdikmen, Edirne Müzesi çalışanı ıbrahim Köroğlu'ndan oluşan ekip ise Matbah-ı
Amire'nin kuzeybatı köşesindeki hazneli çeşmenin, çevresinin açımı çalışmalarına
başladilare (2. grup).
Böylece iki grup halinde ve iki alanda kazı çalışmalarımız sürdürüldü.
1. grubun çalışma alanı B i -1, B ii +1 ile AI-i, All +1 kareleri oldu. Bu alanda B 1-1
karesinde 1.07 m. genişliğinde kireç harçlı duvarların tespiti yapılarak iki kenarı açıldı.
Bu duvarın mevcut yapı ile bağlantısının olmadığı ve 4.70 m. güneye uzanarak devam
ettiği, ancak kazı alanı iş makinesi ile tahrip edilmiş olduğundan duvar da tahrip olmuş
tu. Bu duvarın devamı gelecek kazı döneminde araştırılacaktır. Aynı yerde öğleden sonra 15.30'da döşeme zeminine ulaşıldı. Tuğla döşemede orta bölüm tuğlaları 0,26 x 0,26
m., köşelerde 0,21 x 0,26 m. ölçüsündeki duvarın hemen önünde, iç tarafta düzleştiril
miş taş zeminin hemen yanında 0,30 x 0,30 m. ölçüsünde tuğlaların yer aldığı görüldü.
Bu alandan ahşap yapı ile ilgili görülen dövme başlı çiviler bulundu.
11 Eylül 1999 günü saat 11.50'de B 11- 2 karesinde yere kapaklanmış olarak tespit
edilen keramik kase titizlikle çıkarıldı, ancak düşme esnasında içinde yiyecek bulunduğu, içini dolduran toprak-bitki kökleri karışımından anlaşıldı. Toprak ve kase parçaları
ayrı ayrı torbalandı.

kulp

Aynı gün öğleden sonraki çalışmalar sırasında
parçaları ile iki lüle çıkarıldı.

buradan

kırmızı

hamurlu keramik

13 Eylül 1999 günü saray yapılarından günümüze ulaşan Matbah-ı Amire Yemek
Babüssaade, Cihannüma Kasrı, Su Maksemi, Kum Kasrı Hamamı, köprü ve
Adalet Kulesi arasındaki ölçüler tespit edilerek, vaziyet planı çalışmaları tamamlandı.

Salonları,

4
5

Cantay, Gönül; "Edirne Sarayı Kazısı 1999 (Matbah-ı Amire Yemek.Salonları)" LV Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı/an ve
Araştırma/an Sempozyumu, (24-27 Nisan 2000, Van Yüzüncü Yıl Universitesi) (Baskıda).
Kazı çalışmalarının başlatıldığı ilk gün yüksek lisans öğrencisi Sedef Genç, Edirne için önemi büyük olan Edirne Sarayı
Kazısı'nın başladığı ilk günden itibaren medyanın ilgisi nedeniyle iletişimi düzenleyen rolü üstlenmiş, ETV, TTV, NTV,
Star ve Uluslararası yayın yapan Anadolu Ajansı, Edirne, Hürriyet, Milliyet, Sabah'tan kazı yerine gelerek röporta] yapmak isteyen muhabirler tarafımdan bilgilendirilmiştir. ilk duyuru ve yapılan röportajlar görüntülü olarak ETV ile TTV'de
aynı günün gecesi saat 23.45'te yayınlandı.
Kazıya başladığımızın üçüncü günü (08 Eylül 1999) Matbah-ı Amire Yemek Salonları yapısının 1/100 ölçekli rölövesi
çizilmiştir. Bundan sonra Uzman A. Hamdi Bülbül Saray'ın günümüze ulaşan yapılarının rölöve çalışmalarına başlamış
ve tamamlamıştır. Kazı çalışması boyunca dört makine ile fotoğraf-slayt çekimi yapılmıştır.
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B 11- 1 karesindeki açmada sürdürülen çalışmalar: B 1-1'deki tuğla zemin döşeme
sinin devamı araştırıldı. Bir top güllesi, madeni halka, cam parçaları, çiviler, lüle parçaları, sırlı ve sırsız keramik parçaları bulundu.
15 Eylül 1999 günü alanın temizliği yapılarak Matbah-ı Amire Yemek Salonları'nın
doğusu na doğru ilerleyerek A 1- 1 karesinde çalışmalara devam edildi. Bu çalışmaya
paralelolarak B 11- 1 karesi içinde 2,00 x 2,00 m. ölçüsünde bir sondaj alanı belirlenerek
daha derine inilmesi kararlaştırıldı. Bu sondajda dış çapı O, 90 m., iç çapı O, 50 m. olan
bir kuru taş duvarlı kuyu bulundu ve temizliği yapıldı. 1,40 m. derinliğe iniidi.
B 1- 1 karesine doğrudan bitişik A 1- 1 karesindeki çalışmalarda ise, 4,50 x 2,00 m.
ölçüsünde bir sondaj alanı belirlenerek taş blokajlı bir zemin ile 2.,33 m. uzunluğunda
0,72 m. genişliğinde bir duvar kalıntısı ortaya çıkarıldı. Bu alanlarda temizlik yapılarak,
avlunun rölövesi çıkarıldı fotoğraf ve slayt tespitlerinden sonra kazı alanı kalın kum
tabakasıyla

örtuldü".

2. Grup, Matbah-ı Amire Yemek Salonları'nın kuzeybatı köşesindeki çalışmala
rına B XII+5 karesinde yer alan 1/2 oranında gömülü ve cephesinde erik ağacı bitmiş,
üzerinde yaban arılarının yuvası bulunan, sonradan hazneli çeşme olduğu anlaşılan
yapının dış cephesi önünde başlandı ve sürdürüldü. Yapı dışında sürdürülen çalışmala
ra paralelolarak, hazneli çeşmenin sonradan açılan kapısından girilerek iç temizliğine
başlandı. Temizlik sonrası zeminde muntazam tuğla kaplamalar ve üstte sonradan
örülmüş tonoz penceresi tespit edildi; yapı dışındaki bitkiler temizlendi. Taşları çıkarılan
duvarına şimdilik bir pencere çerçevesi yaptırıldı ve kapı takılarak, burası kazı sürecinde depo olarak kullanıma hazır hale getirildi.
11 Eylül 1999 gününde hazneli çeşme çevresindeki temizlik ve kazı çalışmaları
sürdürüldü. Yüzeyden 0,55 m. derinliğe iniidi ve subasman ortaya çıkarıldı. Hazneli
çeşmenin Matbah-ı Amire Yemek Salonu ile bağlantısı, güney cephesinin önündeki sivri
kemer açıklığıyla bağlantısı ve çeşmenin suluklarının kalıntıları ile çeşme deliği tespit
edildi. Hazneli çeşmenin kuzey cephesi önünde yapılan çalışma ile bulunması
düşünülen yalak ve iki çeşme deliği ise taş kaplama yüzeyde bulunamamıştır.
Hazneli çeşme yapısının çevresindeki BXI+5, BXI+4, BXII+5, BXII+4, B XIII+5, B
XIII+5, ve B XIIII+6, karelerinde yapılan çalışmalarda tespit edilen duvarlar kat kat
kaldırılan tabakalar altından çıkarılan duvarlar tespit edildi. B XIIII+5 karesinde, çeşme
önünde bir kuyu bulundu, dış çapı 1,06 m., iç çapı 0,75 m.dir. Bu alanda ortaya çıkan
keramik, cam, kemik, gülle gibi buluntular tespit edilerek çıkarılmıştır.
20 Eylül 1999 günü B XII+5 karesinde 1,30 X 1,30 m. ölçülerinde bir alan belirlenerek, sondaj yapıldı, 1,00 m. derinliğe iniidi ve B XIIII+5 karesinde rastlanan taş
döşemenin devam ettiği anlaşıldı. Hazneli çeşmenin batısındaki B XIIII+4 ve B XIIII+3
karelerinde yüzey temizliği tamamlanırken, kireç harçlı bir dolguya rastlandı. Dolgu
içinde mavi-beyaz keramik parçası ortaya çıkarıldı.
Alanın bu yılki çalışması burada kesilerek alan temizlendi, rölövesi yapılarak,
fotoğraf-slayt çekimleri yapıldı.
Kazı çalışmqlarının başladığı ilk gün elimizde bulunan 1/100 ölçekli kroki planda
görülen Matbah-ı Amire Yemek Salonları yapısının kuzeydoğusundan çıkan duvar ile
Babüssaade kapısının düz bir şekilde bağlantısı gösterilmiştir; bu nedenle kuzeydoğu
köşesinde bu duvarın temel başlangıcını aramak için yapılan sondajda kroki plandaki
bağlantı tespit edilemedi. Bunun üzerine, A 11+ 5 karesi ile A 111+ 5 karesi arasında (1,50 x
1,50) m. ölçüsünde bir sondajla da bu bağlantı duvarının temeli araştırıldı, ancak 0,30
m. derinliğe inildiğinde doğal toprak ortaya çıktı?
6

7

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Mühendis Mehmet Bey ile, belediye çalışanlarına, kazı alanından çıkarılan üst
tabaka çöplüğünün alandan taşınmasına yardımcı olduklarından; kum ve otobüs ihtiyacımızı karşıladıklarından dolayı
teşekkür ederiz. Ayrıca, otobüs kaptanı Seferr Taş Bey'in dostluklarını unutmak da mümkün değildir.
Cantay, Gönül; dip not 4'te a.g.m. Cantay, Gönül; "Edirne Tarihi Topografyası içinde Edirne Sarayı'nın Önemi", Edirne
Valiliği, iı Kültür Müdürlüğü, Edirne Müzesi Müdürlüğü'nün Müzeler Haftası nedeniyle düzenlediği programda, 18
Mayıs 2000 tarihinde, Güneydoğu Avrupa Areştırmsten Merkezi'nde verilen konferans.
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16 iş günü süren kazı çalışmalarımızda çıkarılan kırmızı hamurlu ve kırmızı astarkeramikler ile mavi-beyaz keramikler ve tek renk yeşil sırlı, kırmızı hamurlu keramikler toplanarak temizlenmiş, birleştirilebilenler bütünlenmiş ve ölçekli fotoğrafları-slayt
ları çekilmiştir. Bu buluntuların devamının çıkarılması ve değerlendirilmesi gelecek kazı
dönemine bırakılmış ve çıkarılan buluntular Edirne Müzesi'nde muhafazaya alınmıştır.
12 Eylül 1999 Pazar günü kazı heyeti saat 14.3ü'a kadar Edirne'deki kültür varlıklarından Selimiye Külliyesi, Eski Cami Külliyesi ve Edirne Müzesi'ni incelemiştir. Sonra Lalapaşa Çömlek Köyü'ne gidildi. Buradaki incelemelerde daha önce tespit edilip,
tanıtılan saray hamamı kalıntısı görülmüştür. Saray taşlarının yer aldığı alanın sürülerek
taşların ortadan kaldırıldığı saptanmıştır. Ayrıca daha önce tespit ettiğimiz anıt çınar ağacına bakıimıştır. Sonra dolmen ve menhirleri görmek için Lalapaşa'nın Vaysal Köyü'ne hareket edilmiş ve kaçak kazı yapılan dolmen tespit edilmiştir. Edirne Müzesi asistanı Arkeo-Iog Şahin Yıldırım bu hususta ilgili belgelemeyi gerçekleştirmiştir.
ikinci pazar tatili günümüzde ise Kırklareli'ndeki höyük kazısı alanı, Vize'deki kale
ve eserler ile saraydaki eserler gezilip görülmüş ve fotoğraflanmıştır.
Edirne Sarayı Matbah-ı Amire kazısı bu ilk ve kısa kazı çalışmasıyla önemini
ortaya koymuştur. Bundan sonraki çalışmalar çok ümit vaad etmektedir.
Iı
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Çizim 1: Edirne Sarayı Kazısı 1999, Matbah-ı Amire Yemek Salonu esas alınarak hazırlanan kareleme sistemi
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Çizim 2: edirne Saray. Kazısı 1999, Matbah-ı
Amire Yemel< Salonu esas alınarak hazırlanan B 1-1 B ןiL-1 ve A 1-1 ile A 1+1 karelerindeki kazı çalışmalarının durumu
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Çizim 3: Edirne Sarayı Kazısı 1999 Matbah-ı Amire Yemek Salonu
esas alınarak hazırlanan EI xl+~ B xl+ 4 ile B XII+5 B XII+5,
B XII+4, B XIII+5, B XIII+4 ve ı:ı XIII+6 karelerindeki kazı
çalışmaları
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Resim 1: Edirne Sarayı Kazısı 1999, Matbah-ı Amire kazı alanının genel
görünümü

Resim 2: Edirne Sarayı Kazısı 1999 Matbah-ı Amire Yemek Salonları
esas alınarak hazırlanan B1-1, B 11-1 karelerindeki kazı çalış
maları
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Resim 3: Edirne Sarayı Kazısı 1999, Matbah-ı Amire Yemek Salonları
esas alınarak hazırlanan B 1-1 karesinde ortaya çıkarılan duvar
ve tuğla döşeme

Resim 4: Edirne Sarayı Kazısı 1999 Matbah-ı Amire Yemek Salonları
esas alınarak hazırlanan B 1-1 karesinde tuğla döşeme ve ocak
kalıntısı
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Resim 5: Edirne Sarayı Kazısı 1999, Matbah-ı Amire Yemek Salonları
esas alınarak hazırlanan B 1-1 ve B 1I-1karelerinde yapılan kazı
çalışması

Resim 6: Matbah-ı Amire Yemek Salonları ile hazneli çeşme
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Resim 7: Edirne Sarayı Kazısı 1999 Matbah-ı Amire Yemek Salonları
esas alınarak hazırlanan B XII+4, B XI+4 karelerinde yer alan
hazneli çeşmenin çevre temizliği çalışmaları.

Resim 8: Edirne Sarayı Kazısı 19991 Matbah-ı Amire Yemek Salonlarına
bitisik hazneli çeşmenin Kuzeyinde ve batısındaki B XIII+4, B
XIıı.ı:6 ile B XII+5, B XI+5 karelerinde yapılan kazı çalışmaları
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