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DIE ARBEITSKAMPAGNE IN PRIENE 2003

Wulf RAECK*

Die Arbeiten in Priene dauerten vom 12. August bis zum 8. Oktober. Sie standen
unter der Leitung von W. Raeck, W. Koenigs leitete die baugeschichtlichen Untersuchungen. Stellvertretender Grabungsleiter war F. Rumscheid, der zusammen mit E.
Winter organisatorische Aufgaben übernahm. Insgesamt waren bis zu 30 Mitarbeiter
von verschiedenen deutschen und türkischen Hochschulen sowie bis zu 20 einheimische Arbeitskräfte beteiligt.
Unser Dank gilt der Generaldirektion für Kulturgüter und Museen des Ministeriums für Kultur und Tourismus für die Erteilung der Grabungserlaubnis und den Vertretern der örtlichen Behörden für ihre vielfältige Unterstützung, namentlich dem Bürgermeister von Güllübahçe, Herrn Yusuf Toptay, und dem Direktor des Museums Milet,
Herrn Mehmet Yaldız, sowie ihren Mitarbeitern. Als Vertreter des Ministeriums für Kultur und Tourismus begleitete Herr Mehmet Sevim vom Museum für anatolische Zivilisationen in Ankara die Arbeiten mit Interesse und Hilfsbereitschaft. Die Kampagne wurde durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft und das Deutsche Archäologische
Institut ermöglicht.
Restaurierung und Konservierung im Ruinengelände
Die in den vergangenen Kampagnen begonnenen Restaurierungsarbeiten wurden weitergeführt. Im Bouleuterion wurden die Reparaturarbeiten an den Sitzstufen,
besonders der Nordostecke, fortgesetzt.
An der Nordseite der Agora wurde die im Vorjahr begonnene Restaurierung der
“Thrasyboulos – Exedra” beendet, einer Sitzbank, auf der in der Antike auch Ehrenstatuen aufgestellt waren (Abb.1). Die Arbeiten wurden von I. Çelimli durchgeführt.
Im Athenaheiligtum wurden durch A. Ribbeck die in den vergangenen Kampagnen begonnenen Maßnahmen zur Neuordnung von Bauteilen des Tempels und zur Veranschaulichung der räumlichen Verhältnisse fortgesetzt (Abb. 2). So wurden Quader
der Nordmauer von Cella und Pronaos aufgelegt, ferner die Lage der Nordwand des
Propylons durch die Versetzung von Mauerquadern an ihren ursprünglichen Ort markiert.
Die Apsis des römischen Apsidenbaus nördlich des Asklepiosheiligtums am Ostrand der Agora wurde von Verschüttung gereinigt und eine im Mittelalter eingezogene
Mauer im Hauptsaal stabilisiert.
An verschiedenen Stellen im Ruinengelände wurden neue Informationstafeln
aufgestellt.
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In der Grabung freigelegte Reste von hellenistischem Wandputz wurden vorläufig gesichert (Insula E 5 und D2).
Grabungsarbeiten und Bauuntersuchungen
Die Grabungsarbeiten konzentrierten sich auf den nordwestlichen Teil der Stadt;
die im östlichen Stadtviertel (Insula F 15) in den vergangenen Jahren durchgeführten
Aktivitäten wurden deshalb vorläufig unterbrochen (Abb.3).
In der Insula D 2 wurde unter Leitung von F. Rumscheid, unterstützt von E. Aksoy, J. Fildhuth und N. Ritter die im Jahre 2001 begonnene Bergung der Zerstörungsschicht aus dem späten 2. Jh. v. Chr. weiter fortgesetzt (Abb.4). Sie wies wiederum eine sehr hohe Funddichte, besonders an Keramik, aber auch an Gebrauchsgegenständen auf, darunter ca.40 Bleigewichte und Teile einer Waage. Unter der Fundkeramik sind besonders einige Gefäße mit Namensstempeln zu erwähnen, wie sie von
der alten Grabung gefunden und gelegentlich mit der Aufbewahrung von Arzneien in
Verbindung gebracht wurden, besonders mit dem von Plinius erwähnten scamonium1
(Abb. 5). Die Fundsituation bestätigt die bereits in den letzten zwei Kampagnen gewonnene Vermutung, daß die Ursache der Zerstörung ein Erdbeben, vermutlich gefolgt von Fels- und Erdrutschen vom nahe gelegenen Teloneiafelsen her, gewesen sein muß.
Das von der Zerstörung betroffene hellenistische Gebäude ist bis jetzt in der
Fläche noch zu wenig bekannt, als daß sein Grundriß und die Funktion einzelner Räume beurteilt werden könnten (Abb. 6).
In der Insula E 5 wurde durch E. Winter, assistiert von E. Kiraz, die im Vorjahr
begonnene Ausgrabung eines hellenistischen Gebäudes fortgesetzt. An seiner Nordseite wurden mehrere Räume mit gut erhaltenem Wandputz festgestellt, der aus konservatorischen Gründen nur teilweise freigelegt und nach der Grabung gefestigt und
durch vorläufiges Auffüllen der Grabungsschnitte bis auf weiteres geschützt wurde.
Über die endgültige Form der Präsentation soll nach dem Ende der Ausgrabung in diesem Areal entschieden werden.
In Bezug auf die Baugeschichte auf dem Geländestreifen zwischen dem Felsrücken, auf dem das Athenaheiligtum steht, im Süden und der “Theaterstraße” im Norden kann als Ergebnis festgehalten werden, daß die Bebauung sich zwar an die
Grundstückseinteilung der Gründungsphase der Stadt aus dem 4. Jh. v. Chr. hält, aber
aus jüngerer Zeit stammt. Die älteste Bauphase des festgestellten Gebäudes scheint
ins 3. Jh. v. Chr. zu gehören. Das Fundmaterial läßt es als fast sicher erscheinen, daß
das Gebäude noch im 1. Jh. n. Chr. benutzt wurde und damit länger in Gebrauch war
als die Mehrzahl der nördlich der “Theaterstraße” gelegenen Wohnhäuser, die nach
der Zerstörung des späten 2. Jhs. v. Chr. weitgehend aufgegeben wurden, mit Ausnahme von “Haus 33”2. Dies könnte damit zusammen hängen, daß das ansteigende Gelände südlich der “Theaterstraße” für weniger gefährdet durch Fels- und Erdrutsche
gehalten wurde.
Am Athenaheiligtum wurden die in den vergangenen Jahren begonnenen Untersuchungen zu Umfang, Aussehen und Baugeschichte des temenos durch A. Hennemeyer fortgesetzt. Dabei wurden weitere Erkenntnisse über die Ausstattung des Heiligtums gewonnen und die These erhärtet, daß die Ausdehnung des Bezirks auf die
heute sichtbare Größe erst in späthellenistischer Zeit erfolgt ist. Dies ergibt sich z. B.
aus der Fundkeramik der Baugrube für die östliche Temenosmauer und aus einem
Wechsel des Mauerwerks in der Rückwand der Südhalle des Heiligtums.
1
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Östlich der Agora wurde die im Vorjahr begonnene Untersuchung des kaiserzeitlichen Apsidenbaus zwischen der Straßenhalle und dem Asklepiosheiligtum durch A.
von Kienlin fortgesetzt und der Baubefund dokumentiert (Abb7.8.). Es lassen sich insgesamt drei Hauptbauphasen feststellen, die von der römischen Kaiserzeit bis ins Mittelalter reichen, ohne daß bis jetzt eine Feindatierung möglich wäre. In der ersten Phase wurde ein Teil der Straßenhalle südlich der “Westtorstraße” als Vorhalle benutzt.
Der Hauptraum des Gebäudes war überwölbt. An seinem südlichen Ende befand sich
eine erhöhte Apsis, die über eine Treppe zugänglich war. In der zweiten Phase wurde
im Hauptraum eine Zwischendecke in der Höhe des Apsisfußbodens eingezogen, so
daß der Saal jetzt zweistöckig war. In der dritten Phase, die mit dem Bau des Kastells
wohl im 13. Jh. zusammenfiel, wurde die nördliche Säulenfront durch eine aus Spolien bestehende Befestigungsmauer ersetzt und nun auch der südlich daran anschließende Vorraum eingewölbt.
An den Bauuntersuchungen waren neben den Genannten S. Ahrens, E. Aydın,
M. Huber und E. Nagel beteiligt.
Die Dokumentation der Stadtmauern durch U. Ruppe wurde fortgesetzt. Dabei
zeigte sich, daß die bisher gültige Annahme, wonach die Mauer, soweit sie nicht zerstört ist, ohne nennenswerte Veränderungen und Eingriffe bis heute erhalten blieb, wohl
nicht zu halten ist. Vielmehr lassen sich zahlreiche Reparaturen und Veränderungen,
auch aus römischer und nachantiker Zeit, nachweisen.
Die Erfassung, Dokumentation und Restaurierung der laufend anfallenden Funde wurde unter der Leitung von B. Gossel-Raeck und U. Mandel fortgesetzt, ebenso
die Bearbeitung hellenistischer und spätantiker Keramik im Hinblick auf die Verteilung
von lokalen und importierten Waren durch zwei Dissertationen von N. Fenn bzw. Z. Yılmaz im Rahmen des Graduiertenkollegs “Archäologische Analytik” an der Universität
Frankfurt a. M..
In diesen Arbeitsbereichen waren J. Rumscheid, M. Brückle, L. Heinze, I. Işıklıkaya, S. Prillwitz, R. Şahin und A. Wolter (Archäologie) sowie E. Özpamir, M. Sietz und
J. Wicha (Restaurierung) tätig. Als Fotograf nahm G. Weiß an der Kampagne teil.
Ergebnisse der seit 1998 laufenden Arbeiten in Priene sowie weiterer Forschungen hierzu erscheinen im Sommer 2004 in den Istanbuler Mitteilungen3.
Die Übersetzung dieses Textes ins Türkische wird S. Gün verdankt.
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2003 YILI PRİENE ÇALIŞMALARI

Wulf RAECK*

Çalışmalar 12 Ağustos’tan 8 Ekim’e kadar sürmüş ve W. Raeck’in başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Mimarlık tarihi çalışmalarını Wolf Koenigs yürütmüştür. Kazı başkan vekili F. Rumscheid olup E. Winter ile beraber organizasyonla ilgili işleri üstlenmiştir. Çalışmalara değişik Alman ve Türk üniversitelerinden toplam 30 kadar kişi ile 20 kadar yerli işçi katılmıştır.
Kazı iznini verdikleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’ne, çok yönlü desteklerinden dolayı Güllübahçe Belediye Başkanı
Sayın Yusuf Toptay ile Milet Müzesi Müdürü Sayın Mehmet Yaldız ve çalışanları nezdinde mahalli kurum temsilcilerine teşekkürü borç biliriz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı
temsilen Ankara Anadolu Uygarlıkları Müzesi’nden Sayın Mehmet Sevim çalışmalara
ilgi ve yardımseverlikle eşlik etmiştir. Bu çalışma sezonu, Alman Araştırma Birliği ile Alman Arkeolojı Enstitüsü’nün destekleriyle gerçekleştirilmiştir.
Ören Yerindeki Onar›m ve Koruma
Geçen sezonlarda başlatılmış restorasyon çalışmalarına devam edilmiştir. Bouleuterionda oturma basamaklarının, özellikle de kuzeydoğu köşenin onarımı sürdürülmüştür.
Önceki yıl onarımına başlanan, agoranın kuzey kenarındaki, antik çağda üzerinde onurlandırılmış şahısların heykelleri duran bir oturma sırası olan “Thrasyboulos Eksedrası” bitirilmiştir (Resim: 1). Çalışmalar I. Çelimli tarafından yürütülmüştür. Geçen
sene başlanan Athena Kutsal Alanı’nda tapınağın mimarî elemanlarının yeniden düzenlenmesi ve yapının mekânsal bağlantılarının daha kolay anlaşılır hale gelmesi çalışmalarına A. Ribbeck tarafından devam edilmiştir (Resim: 2). Cella ve pronaosun kuzey duvarının kesme taşları yerleştirilmiş, ayrıca propylonun kuzey duvarının konumu,
duvara ait blok taşların eski yerlerine konmasıyla vurgulanmıştır.
Agoranın doğu kenarındaki Asklepios Kutsal Alanı’nın kuzeyindeki Roma Dönemi apsisli yapısının apsisi, üstünü kaplayan döküntüden temizlenmiş ve Orta Çağda inşa edilen duvar ana mekânda sağlamlaştırılmıştır.
Ören yerinin değişik yerlerine yeni bilgi panoları dikilmiştir. Kazı sırasında gün
ışığına çıkarılan Hellenistik duvar sıvası kalıntıları, geçici olarak sağlamlaştırılmıştır (E
5 ve D 2 insulaları).
Kaz› Çal›ﬂmalar› ve Mimarî Araﬂt›rmalar
Kazı çalışmaları kentin kuzeybatı kesiminde yoğunlaşmıştır; bu nedenle geçen
yıllarda kentin doğu kısmında (F 15 insulası) yürütülen çalışmalar geçiçi olarak durdurulmuştur (Resim: 3).
*
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D 2 insulasında, 2001 yılında başlanan M.Ö. 2. yüzyılın sonlarına tarihlenen yıkıntı tabakasının kaldırılması çalışmasına E. Aksoy, J. Filhuth ve N. Ritter tarafından
desteklenen F. Rumscheid yönetiminde devam edilmiştir (Resim: 4). Bu yıkıntı tabakasındaki buluntu yoğunluğu yine çok yüksekti. Buluntular arasında özellikle keramik,
bunların yanı sıra aralarında aşağı yukarı 40 kadar kurşun ağırlık ile bir tartının parçaları da yer alan kullanım objeleri yer almaktadır. Bulunan keramikler içinde isim damgalı bazı kaplar özellikle anılmaya değerdir. Benzerleri eski kazılarda da benzerleri bulunmuş olup ilâçların saklanmasıyla, özellikle de Plinius’ta bahsi geçen scamonium1
ilişkilendirilmiştir (Resim: 5). Buluntu durumu, tahribat nedeninin, yakınlardaki Teloneia
kayasından kopup gelen kayalarla toprak kaymasının takip ettiği bir deprem olması gerektiği şeklindeki son iki kazı sezonunda edinilen görüşü doğrulamaktadır.
Yıkımdan etkilenen Hellenistik yapı tüm alanıyla, plânı ile ayrı ayrı mekânlarının
işlevi hakkında fikir sahibi olunabilecek kadar henüz iyi tanınmamaktadır (Resim: 6).
E. Kiraz’ın asiste ettiği E. Winter tarafından, E 5 insulasında Hellenistik bir yapının geçen yıl başlanan kazısına devam edilmiştir. Yapının kuzey kenarında, oldukça iyi
durumda duvar sıvalı birçok oda tespit edilmiştir. Bu sıva, koruma amacıyla ancak kısmen açığa çıkarılmıştır. Bu kısımlar kazıdan sonra sağlamlaştırılmış ve açmaların geçici olarak tekrar doldurulmasıyla daha sonraki önlemlere kadar korumaya alınmıştır.
Nihaî sunumunun ne şekilde olacağına, bu alandaki kazıların sonunda karar verilecektir. Güneyde üzerinde Athena Kutsal Alanı’nın durduğu kaya sırtı ile kuzeyde “Tiyatro
Caddesi” arasında kalan arazi kuşağının mimarlık tarihiyle ilgili olarak, buradaki yapılaşmanın kentin M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen kuruluş evresindeki arsa bölünmelerine uyduğu, ancak daha yeni olduğu söylenebilir. Tespit edilen yapının en eski evresi, M.Ö.
3. yüzyıla ait görünmektedir. Bulunan malzemeler, yapının M.S. 1. yüzyılda kullanılmaya devam edildiğini aşağı yukarı kanıtlamaktadır. Böylelikle yapının, “33 No.lu ev” dışında, “Tiyatro Caddesi’nin kuzeyinde bulunan ve M.Ö. 2. yüzyılın sonlarındaki yıkımdan sonra geniş ölçüde terk edilen konutların çoğundan daha uzun bir süre kullanıldığı anlaşılmaktadır.
A. Hennemeyer tarafından Athena Kutsal Alanı’nda temenosun görünüşü, alanı
ve mimarlık tarihi konulu araştırmalara devam edilmiştir. Bu esnada kutsal alanın donanımı hakkında ilâve bilgiler elde edilmiş ve alanın bugün görülen büyüklüğüne ancak
Geç Hellenistik Dönemde ulaştığı tezi ağırlık kazanmıştır. Bu sonuç, örneğin doğu temenos duvarının temel çukurunda bulunan keramiklerden ve kutsal alanın güney galerisinin arka duvarının duvar örgüsündeki değişim sayesinde ortaya çıkmaktadır.
Agoranın doğusunda, cadde galerisiyle Asklepios Kutsal Alanı arasındaki İmparatorluk Çağı apsisli yapısının araştırılmasına yönelik önceki yıl başlanan çalışmalara,
A. von Kienlin tarafından devam edilmiş ve buluntu durumunun dokümantasyonu yapılmıştır (Resim: 7, 8). Burada, şimdiye kadar daha detaylı bir tarihlendirme mümkün
olmamasına rağmen, Roma İmparatorluğu Çağından Orta Çağa kadar toplam üç ana
yapım evresi tespit edilmektedir. İlk evrede “Batı Kapısı Caddesi’nin güneyindeki cadde galerisinin bir kısmı yapının ön avlusu olarak kullanılmıştır. Yapının ana mekânının
üzeri tonozla örtülüydü. Güney bitiminde merdivenle ulaşılan yüksekçe bir apsis bulunuyordu. İkinci evrede ana mekâna apsis tabanının hizasında bir ara kat eklenmiş;
böylece burası iki katlı hâle getirilmiştir. 13. yüzyılda kalenin inşasıyla aynı döneme rast
gelen üçüncü evrede, kuzeydeki sütunlu cephe, devşirme malzemeden oluşan bir tahkimat duvarıyla değiştirilmiş ve hemen güney bitişiğindeki ön mekânın üzeri tonozla kapatılmıştır.
Mimarlık araştırmalarına bahsi geçenler yanı sıra S. Ahrens, E. Aydın, M. Huber
ve E. Nagel katılmışlardır.
1
2

Plin. nat. XXVI 59-61. T. Wiegand-H. Schrader, Priene. Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen in den Jahren 1895-1898 (1904) 425 vd.; J. Raeder, Priene. Funde aus einer griechischen Stadt (1984) 53 vd. nr. 245 res. 6 b.
33 No.lu evin mimarlık tarihi hk.: F. Rumscheid içinde: W. Raeck, Priene. Neue Forschungen an einem alten Grabungsort, Istanbuler Mitteilungen 53, 2003, 319-28.
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Kent surlarının dokümantasyonuna U. Ruppe tarafından devam edilmiştir. Bu
çalışma sırasında, sur duvarının yıkılmadığı yerlerin fazla değişiklik ve müdahale geçirmeden günümüze ulaştığı şeklindeki şimdiye kadar geçerliliğini koruyan varsayım,
artık korunamayacaktır. Gerek Roma Dönemi, gerekse Antik Çağ sonrası çok sayıda
tamirat ve değişiklikler tespit edilmiştir.
Sürekli yenileri kazanılan buluntuların incelenmesi, dokümantasyonu ve restorasyonuna B. Gossel-Raeck ve U. Mandel’in idaresi altında devam edilmiştir. Aynı şekilde Frankfurt a. Main Üniversitesi’ndeki lisans üstü “Arkeolojik Analitik” programı çerçevesindeki N. Fenn ile Z. Yılmaz’a ait iki doktora tezi kapsamında, Hellenistik ve Geç
Antik Dönem keramiğinin yerli ve ithal malzemenin dağılımı açısından ele alındığı çalışmalar da süregelmiştir.
Ayrıca J. Rumscheid, M. Brückle, L. Heinze, I. Işıklıkaya, S. Prillwitz, R. Şahin
ve A. Wolter (arkeoloji) ve E. Özpamir, M. Sietz ile J. Wicha (restorasyon) çalışmalara
katılmışlardır. Bu kazı sezonunun fotoğrafçısı G. Weiß idi.
1998’den bu yana devam eden çalışmaların sonuçlarıyla bu konudaki diğer
araştırmalar, 2004 yazında İstanbuler Mitteilungen’da yayınlanacaktır3.
Metni Türkçeye S. Bulgurlu Gün tercüme etmiﬂtir.

3

W. Raeck, Priene. Neue Forschungen an einem alten Grabungsort, Istanbuler Mitteilungen 53, 2003, 283-393. H.
Bankel, H. Fahlbusch, A. Hennemeyer, A. von Kienlin, A. Leibhammer, E. Nagel, F. Rumscheid, C. Schneider’in ekleriyle.
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Abb. 1: Restorasyon sonrası Thrasyboulos eksedrası

Abb. 2: Athena Tapınağı’nın
kuzey cella duvarına
ait bloklarının yerleştirilmesi

7

Abb. 3: Priene. 2003 kazı sezonu çalışma alanı (gri)

Abb. 4: D2 insulas›. Yıkım tabakasının kaldırılması

8

Abb. 5: D2 insulas›. Yıkım tabakasında keramiğin buluntu durumu

Abb. 6: D2 insulas› Hellenistik mekânlar
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Abb. 7: Agoranın doğusundaki apsisli yapının güneydoğudan görüntüsü

Abb. 8: Agoranın doğusundaki apsisli yapı. Plân
ve kesit
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2003 YILI GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK KAZILARI

Halime HÜRYILMAZ*

Çanakkale İli’ne bağlı Gökçeada İlçesi’nin kuzeydoğusunda Büyükdere vadisinde yer alan Yenibademli Höyük’te sekizinci dönem kazıları 18 Temmuz-28 Eylül 2003
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir1. Kazıların aralıksız olarak devamını sağlayan başta
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Institute for Aegean Prehistory mensuplarına, Troia Kazısı Başkanlığı’na, Gökçeada Belediyesi ve Kaymakamlığı’na maddî ve
manevî desteklerinden dolayı teşekkürü borç bilmekteyiz. Kazıya Bakanlık temsilcisi
olarak katılan Çanakkale Müzesi’nden Çiğdem Türker’e ve Denizli Müzesi’nden Cevdet Sevinç’e uyumlu çalışmalarından ve büyük katkılarından dolayı içten teşekkürlerimizi sunarız.
Gökçeada’nın önemli tarım alanlarından olan Büyükdere Vadisi’nde kayalık bir
zemin üzerinde yükselen Yenibademli Höyük’te 2003 yılı kazıları H 7, G 8 ve H 9 olmak üzere üç açmada gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1). Kazı çalışmalarının yanı sıra yan
bilim dallarından paleocoğrafya, arkeobotanik ve litoloji alanlarında da araştırma ve incelemelere devam edilmiştir.
KAZI ÇALIﬁMALARI
A. H 7 Açmas›nda Yürütülen Çal›ﬂmalar
H 7 açmasının güneybatı kesiminde alt tabakaları açığa çıkarmak ve höyükte ilk
iskânın hangi dönemde başladığını tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmalar önemli sonuçlar ortaya koymuştur. Erken Bronz Çağı tabakalarının tespit edildiği H7 açmasında, ikisi ana kaya üzerinde, diğer ikisi ana kaya içinde olmak üzere toplam dört yapı temeli ortaya konabilmiştir (Çizim: 2). Bu temel parçalarından ana kaya üzerinde kuzeybatı-güneydoğu yönde inşa edilen 1 ve 2 numaralı temellerin, güney yöndeki uzantıları kesit içinde kalmaları nedeniyle köşeleri belirlenememiş, kuzey yöndeki uzantıları ise günümüze ulaşmamıştır. İki ayrı yapıya ait olan bu temellerden 1 numaralı olanın
doğusunda eşkenar dörtgen, zikzak ve sokma noktalarla bezenmiş çanak ve testi parçaları, ayrıca Midilli adasında Thermi2 yerleşmesinin "B" ve "C" sınıfı çanakları ve üç
ayaklı çömlekleri ile uyumlu kap parçaları ele geçirilmiştir.
Zayıf bir mimarîye işaret eden 2 numaralı temel parçasının dolgusunda bulunan
az sayıda keramik örneklerinin ise, Denizsel Troia I Kültürü’nün yayılma alanı içinde
*
1

2

Doç. Dr. Halime HÜRYILMAZ, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 06532 Beytepe-Ankara/
TÜRKİYE.
2003 yılı Yenibademli kazısı kurul üyeleri: H.Ü. Biyoloji Bölümü’nden Doç. Dr.Emel Oybak Dönmez; H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Arş.Gör. Fatih Güleç; E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Arş.Gör. Beycan Hocaoğlu ve Aylin Kapsız; Arkeolog Gülden Özger; Arkeolog Hülya Bülbül Akyol; Arkeolog Elif Aktaş; Arkeolog Emel Şenyılmaz; H.Ü. Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Çiğdem Nuroğlu, Ece Akçeol, Raif Taylan Okur, Yeşim Katıksız; M.K.Ü. Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Nedim Baykuş, Mukadder Karagöz ve Lozan Bayar.
W. Lamb, Excavations at Thermi in Lesbos, Cambridge 1936, 80-81, Fig. 28, 1 ve Fig. 29, 1, 2.
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kalan merkezlerin çanaklarıyla benzeştikleri gözlenmiştir. C. W. Blegen3 tarafından
Troia için oluşturulan kap sınıflamasında A 12 tipinde şekillendirilen bu çanaklar, Troas
Bölgesi’nin birçok merkezinde bulundukları gibi, güneyde İzmir Bölgesi’nde Liman Tepe’de4 de açığa çıkarılmıştır.
H 7 açmasında "Çukur Kulübe" olarak tanımladığımız 3.60 m. çapında bir mekânda tespit edilen 3 numaralı kavisli inşa edilmiş temelin, 2002 yılında5 ortaya konan
4 numaralı temelin uzantısı olduğu anlaşılmıştır. Bu temelin hemen batısında yer alan
alanda ele geçirilen tünel kulplu çanaklar Troia I dönemi örnekleriyle benzerlik göstermekle birlikte, höyük tepesinden akan toprağın içinde bulunmuş olmaları, stratigrafik
açıdan değerlendirmeye alınmamasına neden olmuştur. Çukur kulübenin içinde kalan
4 numaralı temel parçası doğu-batı yönde inşa edilmiştir. Batı yöndeki uzantısı günümüze ulaşmayan bu temelin, doğu ucu 3 numaralı temelin altında kalmıştır. Kulübenin
doğu yarısında açığa çıkarılan 3 ve 4 numaralı temellerin kaldırılmasından sonra, ana
kaya içinde 2.00 m. derine inilmiştir. Bu 2.00 m.lik kültür dolgusunda dört evre saptanmıştır. Söz konusu evreler yukarıdan aşağıya doğru sıralanacak olursa:
1. evrede 3 ve 4 numaralı temeller inşa edilmiş,
2. evrede mimarî kalıntılara rastlanılmamış,
3. evrede sadece batı kesitte ufak ve orta boy taşlar belirlenmiş, ancak bunların bir temele ait olup olmadıkları 2004 yılı çalışmalarından sonra anlaşılabilecektir.
4. evrede yalnız keramik örnekleri ele geçirilmiştir.
Çukur kulübenin 1. evresinin buluntuları üç ayaklı çömlek ve tünel kulplu çanak
parçaları ile sınırlı kalmıştır. 2. evre buluntuları arasında yer alan sap delikli bir balta
parçası, Limni adasında Poliochni6 yerleşmesinin mavi döneminden sarı dönemine kadar devam eden örneklerle ve Erken Bronz Çağına tarihlenen Asphendios7 baltalarıyla karşılaştırma imkânı sağlamıştır. Bu evrenin keramik repertuarında yer alan ve ağız
kenarının altında deliği bulunan bir çanak parçası, H. Schliemann’ın8 ve C. W. Blegen’in9 Troia kazılarında buldukları örneklerle örtüştüğü gibi, Liman Tepe10 örneğiyle
de benzerlik göstermektedir. Kulübenin 3. evresi geyik boynuzları ve iri midye kabuklarıyla dikkati çekmiştir. Yenibademli’de bugüne kadar üst yapı katlarında geyik kemiklerine rastlanmış olmakla birlikte, bu evrede boynuz ve yüz kemiklerinin bulunmuş olması, yerleşmecilerin erken iskân döneminden itibaren geyikle beslendiklerini ortaya
koyması bakımından önemli olmuştur. Zamanımızda izine dahi rastlanmayan geyiklerin, Erken Bronz Çağında sadece ana karalarda değil, aynı zamanda adalarda da yaşadıklarını kanıtlayan Yenibademli geyik boynuzları, bir taraftan da çevre orta mının ormanlık olduğu yönünde düşünmeye olanak sağlamıştır. Bugünkü veriler ışığında, büyük baş hayvanların tüketildiği yerleşmede, deniz ürünleri de tercih edilen besinler arasında yer almıştır. Özellikle çukur kulübenin 3. evresine ait çok sayıda iri midye kabuklarının bulunmuş olması, ayrıca üst ve alt öğütme taşlarının ele geçirilmemiş olması,
yerleşmecilerin ilk dönemlerinde tarımsal ürünlerin ikinci plâna indiğini düşündürmüş3
4
5
6
7
8
9
10

C. W. Blegen ve diğ., Troy I, 2. General Introduction the First and Second Settlements, Princeton 1950, Fig. 129, Tip
A 12.
H. Erkanal, "1998 Yılı Liman Tepe Kazıları", KST 21, 2000, Cilt l, 255.
H. Hüryılmaz, "Gökçeada-Yenibademli Höyük 2002 Yılı Kazıları", KST 25, 2004, Cilt l, 375, Çiz. 7.
L. Bernabo-Brea, Poliochni I, Citta Preistorica nell’isola di Lemnos, Roma 1964, Lev. CII, 3, CLXXXIII, 1, 2, CLXXXIV,
11, CCLX, 4.
S. Fuchs, Die Griechischen Fundgruppen der frühen Bronzezeit und ihre auswaertigen Beziehungen. Ein Beitrag zur
Frage der indogermanisierung Griechenlands, Berlin 1937, Lev.9.
H. Schmidt, Heinrich Schliemanns Sammlung trojanischer Altertümer, Berlin 1902, 18, No. 396.
C. W. Blegen ve diğ., Troy I, 2. General Introduction the First and Second Settlements, Princeton 1950, Lev. 224, 37.
895.
Liman Tepe kazısında benzer bir örneğin bulunduğunu bildirmemize müsaade eden Prof. Dr. Hayat Erkanal’a candan
teşekkür ederiz.

12

tür. Tünel ve sahte tünel kulplu çanaklarla, gaga ağızlı testilerle ve üç ayaklı çömleklerle temsil edilen 3. evrenin kapları, her ne kadar biçim açısından üst katlarda ele geçirilenlere benzese de, hamurları katkılardan çok iyi arındırılmamış ve yüzeyleri nispeten kaba bırakılmış olmalarıyla Troia I Dönemi örneklerinden erken görünmektedir.
B. G 8 Açmas›nda Yürütülen Çal›ﬂmalar
Höyük tepesinin kuzeydoğu kesiminde G 8 açmasında yürütülen çalışmalar sonucunda, Erken Bronz Çağı II Dönemine ait dört mimarî tabakanın kalıntıları tespit edilmiştir (Çizim: 3). I. mimarî tabakayı belirleyen kuzeybatı-güneydoğu yönde uzanan 1
numaralı temelin 8.80 m.lik bölümü açığa çıkarılmıştır. Batı yöne doğru geliştiği anlaşılan ince uzun bir yapının doğu temelini temsil eden bu kalıntının, güneydoğu köşesi
200111 yılında G 8 plân karesinin güneydoğu dörtlüğünde 3 numaralı temel olarak ortaya konmuştur. Kuzey ucu batı kesit içinde kalan bu temelin, tepe eğimine yakın olması nedeniyle 2.00 m.den daha fazla uzamayacağı hesaplanmıştır. Anılan yapının
doğusunda, kuzey kesit hizasında çapı yaklaşık 1.00 m. olan bir ocağın tabanı belirlenmiştir. Bu ocağın güneyinde, yerleşmede sık rastlanan bir idol ele geçirilmiştir. Orta
Akdeniz Bölgesi’nde Lipari adalarından12 İç Batı Anadolu’ya13 kadar geniş bir coğrafî
bölgede izlenen bu tip idoller, Ege denizinin iki yönünde Erken Bronz Çağında gelişen
kültürlerden, Yenibademli’nin soyutlanamayacağına işaret etmiştir.
II. mimarî tabakaya ait kalıntılar henüz mimarî bütünlük sağlayacak düzeyde olmamakla birlikte, bunlardan 2 ve 3 numaralı temellerin, 2002 yılında14 H 8 açmasında
ortaya konan 1 numaralı temelle bütünleştikleri anlaşılmıştır. Yan yana iki taş sırasıyla
örülen 4 numaralı kalıntı, bir ocağın etrafını saran temel taşları olarak yorumlanmıştır.
Batı kesit hizasında belirlenen dağınık durumdaki 5 numaralı taşlar ise, bir temel kalıntısından çok, döşeme taşlarını anımsatmıştır. II. mimarî tabakanın dolgusunda mavi
Poliochni’nin15 arkaik evresinden de tanınan kilden yapılmış bir kanca (Resim: 1) ve
Yenibademli’nin hemen hemen tüm yapı katlarında rastlanan kemik mablaklar ele geçirilmiştir.
III. mimarî tabakanın kalıntıları, doğu-batı yönde uzanan 6 numaralı ve kuzeygüney yönde düzensiz bir sıra halinde izlenen 7 numaralı temel parçalarıyla temsil edilmiştir. Açma içinde henüz mimarî bütünlük oluşturmayan bu kalıntıların plânları bu yıl
için anlaşılamamıştır. Anılan tabakanın kayda değer buluntuları arasında ufak bir testi
(Resim: 2) ve olasılıkla balıkçılıkta kullanılmış, yanları çentikli bir taş ağırlık yer almıştır (Resim: 3).
IV. mimarî tabakaya ait ve yassı plâka taşlarıyla kavisli inşa edilen konstrüksiyon, içindeki kül ve kömür artıklarından dolayı bugün için fırın veya ocak olarak değerlendirilmiştir. Büyük bir bölümü 2 numaralı temelin altında ve doğu kesitin içinde kalan
bu konstrüksiyonun plânının tümüyle elde edilmesi önümüzdeki yıllara bırakılmıştır. IV.
mimarî tabakanın buluntu topluluğu içinde ağırşaklardan başka, dokumacılıkta kullanılan ortası delik yassı bir taş ağırlık ve çeşitli kemik âletler yer almıştır. Yüzeyleri bezemesiz bırakılmış kap parçalarının yanı sıra, yerel çömlekçi ustalarının sanat anlayışlarını ortaya koyan beyaz ve kırmızı renkli enkrüsteli kap parçaları da ele geçirilmiştir.
C. H 9 Açmas›nda Yürütülen Çal›ﬂmalar
Yenibademli’de 2003 yılında yoğun çalışmaların yürütüldüğü H 9 açmasında, Erken Bronz Çağının II. etabına tarihlenen kalıntıların üç ayrı mimarî tabakaya ait olduk11
12
13
14
15

H. Hüryılmaz, " 2001 Yılı Yenibademli Kazı Sonuçları", KST 24, 2003, Cilt l, 101, Çiz.3.
H. Hüryılmaz, "Silent Witnesses of Imbros: Early Bronze Age Human Figurines from Yenibademli", Festschrift für
Manfred Korfmann, Mauerschau l, ( yay. haz. R. Aslan ve diğ.,), Grunbach 2002, 353-355.
B. Kadish, " Excavations of Prehistoric Remains at Aphodisias, 1967", American Journal of Archaeology, 73, 1963,
60, Fig. 30, Lev. 27.
H. Hüryılmaz, "Gökçeada-Yenibademli Höyük 2002 Yılı Kazıları", KST 25, 2004, Cilt l, 373, Çiz. 4.
L. Bernabo-Brea, Poliochni I. Citta Preistorica nell’isola di Lemnos, Roma 1964, Lev. LXXXIII, g.
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ları anlaşılmıştır (Çizim: 4). Henüz mimarî bütünlük sergilemeyen I. mimarî tabakanın
kalıntıları beş ayrı yapıya aittir. Birinci yapıya ait temel parçaları açmanın kuzeydoğu
köşesinde 7 ve 22 numara ile gösterilmiştir. İkinci yapının temellerini temsil eden 2 ve
3 numaralı kalıntılar yapının bir köşesini belirlemiştir. Üçüncü ve dördüncü yapıların temelleri açmanın güneybatı köşesinde saptanmış olup plân üzerinde 5, 6, 17 ve 20 numara ile işaretlenmiştir. Dik açıyla birbirine bağlanan ve 9 numara ile gösterilen temel
parçaları ise, beşinci yapıya aittir. I. mimarî tabakanın dolgusunda kemik âletlerin yanı
sıra, sap delikli baltalar, pişmiş topraktan yapılmış bir kadın figürini ve Thermi’nin16 ilk
dört yerleşmesinden, ayrıca Troia’dan17 da bilinen ip delikli bir kapak bulunmuştur.
II. mimarî tabakanın kalıntıları Ege dünyasında alışılagelen ince uzun yapıları
anımsatmıştır. Açmanın kuzey yarısında ortaya konan 1, 4, 12 ve 13 numaralı temeller birbirine paralel inşa edilen iki konutun temelleri olup ince uzun yapıların yan yana
sıralandığını ve uzun duvarların ortak kullanıldığına işaret etmiştir. Açmanın güneydoğu köşesinde doğu-batı yönde uzanan 8 numaralı ve kuzey-güney yönde uzanan 11
numaralı temeller dikdörtgen plânlı başka bir yapının konumunu gösterdiği gibi, yerleşmede aynı mimarî tabakada konutlar arasında yön birliğinin olmadığını ortaya koymuştur. 14 a ve 14 b numaralarıyla sunulan iki temel parçasının batı yöndeki uzantıları tahribata uğramış, doğu yöndeki uzantıları ise kazılmayan alan içinde kalmıştır. Açmanın
güneybatı dörtlüğünde yer alan 18 ve 21 numaralı temeller yüzeye yakın olmaları nedeniyle tarımsal faaliyetler sırasında büyük çapta tahribata uğramış, dolayısıyla bunlara ilişkin düzgün bir plân elde edilememiştir. II. mimarî tabakanın keramik örnekleri Troia I Dönemini karakterize eden parçaların dışında, zarif bezemeleri ile de dikkati çekmiştir. Kazıma ve sokma bezeklerin hâkim olduğu bir testi parçası (Resim: 4) ve içi taralı üçgen bezekli perdahsız kapak parçasından başka, kemik endüstrisine ışık tutan
ıspatulalar ve bızlar kemik âlet türlerini zenginleştiren örnekler arasında yer almıştır.
Yenibademli sakinlerinin mütevazı takı örnekleri bu tabakada da taş ve midye
kabuklarından yapılmış gerdanlık tanelerinden oluşmuştur. II. mimarî tabakanın taş endüstrisine ilişkin buluntularının, I. tabakaya oranla çeşitlilik gösterdiği tespit edilmiştir.
Vurgu taşlarının yanı sıra, çakmak taşından üretilmiş ok ucu ve çeşitli dilgi parçaları
kayda değer buluntular arasında yer almıştır. Ege’nin birçok merkezinde yaygın olarak
kullanılmış taş ağırlıklar ve idoller, bu tabakada da kullanımda kalmıştır. Buluntular arasında yüz detaylarıyla dikkati çeken bir figürin başı, şimdiye kadar Yenibademli’den bilinen örneklere yeni bir tipin katılmasını sağlamıştır. Sınırlı verilerle temsil edilen maden işçiliğine yönelik âletlerden biri üfleç olarak tanımlanmıştır. Anadolu’da18 pek çok
kazı yerinde açığa çıkarılan bu tip âletler gerek üretildikleri madde, gerekse biçim bakımından farklı olup M.Ö. 3. ve 2. binyıllara aittir. Yenibademli örneği biçim açısından
Anadolu örneklerinden çok, Poliochni’de19 ele geçirilen üfleçle büyük bir benzerlik göstermektedir.
H 9 açmasında III. mimarî tabakayı ortaya koyan 15, 16 ve 19 numaralı temellerin iki ayrı yapıya ait oldukları belirlenmiştir. Önümüzdeki yıllarda açmanın doğu yönde genişletilmesi ve II. yapı katı temellerinin kaldırılmasından sonra, anılan yapıların
boyutlarına ve plân tiplerine açıklık getirilmeye çalışılacaktır. Kuzeydoğu-güneybatı
yönde gelişen 19 numaralı temelin hemen güneyinde yanık bir alanda tespit edilen cüruf parçaları (Resim: 5), yerleşmede maden işçiliğinin yerel olarak küçük çaplı da olsa
gerçekleştirildiğini ortaya koymuştur. Ham madde kaynaklarının nereden sağlandığı
sorusu ise, bugün için cevapsız kalmıştır. 19. yüzyıla ait seyyahların notları ve 20. yüzyılın sonlarında adada yapılan yüzey araştırmaları da, Yenibademli yerleşmecilerinin
maden ocaklarına ışık tutamamış, dolayısıyla ham madde kaynaklarının dışarıdan te16
17
18
19

W. Lamb, Excavations at Thermi in Lesbos, Cambridge 1936, Lev. XXXVIII, Tip j.
C. W. Blegen ve diğ., Troy I,2. General Introduction the First and Second Settlements, Princeton 1950, Fig. 267,
36.688.
A. Müller-Karpe, Anatolisches Metallhandwerk, Neumünster 1994, Lev. 3.
L. Bernabo-Brea, Poliochni I, Citta Preistorica nell’isola di Lemnos, Roma 1964, Lev. CLXX, No.7.
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min edilmiş olması, ihtimal dahilinde görülmüştür. Yenibademli’de çok benimsendiği
anlaşılan sap delikli baltalardan bir örnek, III. tabakada sağlam olarak ele geçirilmiştir.
İşlenme aşaması tamamlanmamış bu baltaya tek taraftan delik açılmaya başlanmıştır.
Biçim itibariyle Bulgaristan’da Medkovets20 ve Ezero21, Limni adasında Poliochni22 örnekleriyle paralellik gösteren bu tip baltaların yerleşmede bir hayli fazla olmasına karşın, madenî örneklere rastlanmaması, maden kaynaklarının yetersizliği karşısında yerleşmecilerin taş âlet üretimine yöneldiğini düşündürmüştür. Yenibademli’nin Ege dünyası ile olan ilişkileri, III. mimarî tabakada açığa çıkarılan kil çapa ve kanca örnekleriyle de destek bulmuştur (Resim: 6).
YAN B‹L‹M DALLARI
A. Paleoco¤rafya Araﬂt›rmalar›
Kazı çalışmalarının yanı sıra, paleocoğrafya alanında yürütülen araştırmalar
alüvyon delgi sondajlarının oturduğu zeminin daha iyi anlaşılması, çevrenin Holosen
öncesi kayaçlarının belirlenmesi ve Büyükdere Vadisi’nin Holosen öncesi gelişimini belirlemeye yönelik verilerin toplanması hedefiyle gerçekleştirilmiştir23. Yapılan araştırmalar sonucunda, Büyükdere Vadisi’ne ait alüvyonların güney sınırının sanıldığı kadar
içeriye sokulmadığı, bu alanın daha çok kolüvyon karakterli olduğu belirlenmiştir. Adanın kuzeyinde yer alan volkanitlerin, volkan bacası veya nek olmadıkları, Sivrice Tepe
üzerindeki andezitler ile altlarında yer alan flişlerin temas noktasında gözlenen pişme
zonunda, bu birimlerin aşınan eski bir yüzeyin aşınım artıkları olduğu saptanmıştır.
B. Arkeobotanik ‹ncelemeler
Yenibademli yerleşmecilerinin besin ekonomisine ışık tutan tarım ürünlerini değerlendiren Doç. Dr. Emel Oybak Dönmez24, 2003 yılında G 8 açmasında IV. mimarî
tabakada tespit edilen tarım ürünlerini incelemiştir. Bayan Dönmez’in vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yerleşmede kabuklu arpanın, evcilleştirilmiş emmer ve einkorn
buğdayının, delicenin, burçağın, bezelyenin ve asmanın tüketildiği anlaşılmıştır.
C. Litoloji Araﬂt›rmalar›
Arş. Gör. Fatih Güleç’in yürüttüğü litoloji alanındaki araştırmalar, ada genelinde
ve Büyükdere Vadisi’ni sınırlayan sırt ve tepelerde ağırlık kazanmıştır. Belirlenen alanlardan toplanan çeşitli taş örneklerinin detaylı tanımları yapılmış ve geçen yıl oluşturulmaya başlanan taş borsasına yeni örnekler katılmıştır. G 8 ve H 9 açmalarında ele geçirilen küçük buluntu düzeyinde 41 eserin taş cinsleri belirlenmiştir. H 7 açmasında ana
kayadan üç numune ve çeşitli açmalardan toprak örnekleri alınarak Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Bölümü laboratuvarına analiz için gönderilmiştir.
D. Büyükdere Vadisinde Gözlemler
Yenibademli Höyük’ten yaklaşık 250.00 m. kuzeybatıda, Büyükdere vadisinde
2003 yılının Nisan ayında açılan su kanalının atık toprakları arasında insan kemiklerinin bulunduğunun bildirilmesi üzerine, anılan yere gidilmiştir. Söz konusu atık toprakların incelenmesi sonucu insan kemiklerine ve dişlere rastlanmıştır. Yüzeyde dağınık
20
21
22
23
24

St. Aleksandrov – İv. Gladiçeva, "Kamenni bradvi i çukove ot Bronzovata epoha v kolektsiyata na NAM", Annu aire
du Musee National Archaeologique, Sofya 1993, Tab. 10, 1.
G. İ. Georgiev ve diğ., Ezero.Rannobronzovoto Seliﬂte. Sofya 1979, 164, Şek. 101 a.
L. Bernabo-Brea, Poliochni I. Citta Preistorica nell’isola di Lemnos, Roma 1964, Lev. CLXXXV, 2.
Paleocoğrafya araştırmalarını yürüten Arş.Gör. Beycan Hocaoğlu ve Aylin Kapsız’a vermiş oldukları bilgilerden dolayı candan teşekkür ederiz.
Arkeobotanik numunelerin incelemesini yapan ve gerekli bilgileri sağlayan Doç. Dr. Emel Oybak Dönmez’e teşekkürlerimizi yineleriz.
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durumda bulunan ve genç bir bireye ait olduğu düşünülen kemikler, dişler, Roma Dönemine ait bir sikke, demir çivi, pişmiş topraktan bir figürin (Resim: 7) ve keramik parçaları toplanarak Çanakkale Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmiştir. Alanda yapılan gözlemler ve vatandaşlardan alınan bilgiler, vadi yüzeyinin takriben 1.00-1.50 m. altında
bir nekropolün olabileceğini düşündürmüştür.
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Çizim 1: Yenibademli Höyük 2003, topografik plân ve kazılan alanlar

Çizim 2: Yenibademli Höyük 2003, H 7 açmasında EBÇ II
yapı katları plânı
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Çizim 3: Yenibademli Höyük 2003, G 8 açmasında EBÇ II yapı katları plânı

Çizim 4: Yenibademli Höyük 2003, H 9 açmasında EBÇ II yapı katları plânı
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Resim 1: Yenibademli Höyük 2003, EBÇ II,
kil kanca

Resim 2: Yenibademli Höyük 2003,
EBÇ II, testi

Resim 3: Yenibademli Höyük
2003, EBÇ II, balık
ağı ağırlığı
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Resim 4: Yenibademli Höyük 2003,
EBÇ II, testi parçası

Resim 5: Yenibademli Höyük 2003, EBÇ II, maden
cürufları

Resim 6: Yenibademli Höyük 2003, EBÇ II, kil kanca ve çapa sapları
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Resim 7: Büyükdere Vadisi 2003,
pişmiş toprak figürin

İKİZTEPE KAZISI 2003 DÖNEMİ ÇALIŞMALARI

Önder B‹LG‹*

İstanbul Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yürütülmekte olan
Samsun İkiztepe kazı çalışmaları 2003 döneminde 19 Temmuz ile 29 Ağustos günleri
arasında gerçekleştirildi.
Samsun İli, Bafra İlçesi, İkiztepe Köyü sınırları içinde yer alan İkiztepe ören yerinde 2003 dönemi çalışmalarına kazı heyeti üyesi olarak Yrd.Doç.Dr. Şevket Dönmez,
Dr. Latife Summerer, Arş.Gör. Aslıhan Yurtsever-Beyazıt, Antropolog Doç.Dr. Yılmaz S.
Erdal, Arkeozoolog Dr. Evangelia İonnidou-Pişkin, Restoratör Ergun Çağıran, yüksek
lisans öğrencileri Junko Yamamoto, Emine Sökmen, Aylin Tuncer ile İstanbul Üniversitesi stajyer lisans öğrencileri Meral Başaran, Kezban Polat, Züleyha Doğan, Osman
Ocak, Sezer Seçer, Merve Kavalcı katıldı. Bakanlık uzmanı olarak Bolu Arkeoloji Müzesi araştırmacılarından Güner Kozdere kazıda görev aldı.
2003 dönemi kazıları, 1974 yılında ilk defa kazılmasına başlanan ve 2000, 2001
ve 2002 dönemlerinde tekrar kazılmaya devam edilen Tepe I’de geliştirildi. Tepe’nin kuzey yamacında yer alan "M" açmasının sadece C 18,19,20/IV 8 ve C 18,19,20/IV 9
plânkarelerini kapsayan 150 m2lik alanında kazılar gerçekleştirildi (Resim: 1). 19751986 dönemlerinde Tepe I'de ortaya çıkarılmış bulunan mezarlığın devamını aramak
için höyüğün formasyonuna paralel olarak ilk önce C 19/IV 8 ve 9 ile C 20/IV 8 ve 9
plânkarelerini kapsayan 100 m2lik alanda 21.30 m.den 20.65 m.ye kadar derinleşildi
(Resim: 2). 0.65 m. kadar olan bu derinleşme sonucunda C 20/IV 8 ve 9 plânkarelerinde 2 mimarî tabaka, C 19/IV 8 ve 9 plânkarelerinde ise 1 yeni mimarî tabaka daha
ortaya çıktı (Resim: 3). Bastırılmış toprak tabandan başka herhangi bir mimarî kalıntıya rastlanmayan bu tabanların İTÇ II’ye ve 5 ile 6. mimarî tabakalara ait oldukları toplanan çanak-çömlek parçaları ile küçük buluntulardan anlaşıldı. Kültür katı 5’e ait olan
ilk mimarî tabakanın moloz yığıntısı içinden pişmiş toprak bir meyvalık ile küçük buluntu olarak pişmiş toprak 3 ağırşak, 2 tezgâh ağırlığı, ve kemikten bir ağırşak, 3 delici ve
çakmaktaşı 2 kesici ele geçirildi (Resim: 4).
6. mimarî tabakanın moloz yığıntısı içinden pişmiş toprak bir çanak, 2 minyatür
kap, 2 insan figürini parçası, 5 ağırşak, 10 tezgâh ağırlığı, bir boncuk, bir nesne, kemikten 9 delici, bir kaşık, taştan perdah âleti, çakmaktaşı 6 kesici ve istridye kabuğu bir
pandantif ele geçirildi (Resim: 5).
Diğer taraftan, C 19/IV 9 plânkaresinin güney kesiminde 21.20 m. seviyede, başı güneydoğuda olmak üzere güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda, kolları iki yanda sırtüstü yatırılmış bir iskelet ortaya çıktı. Sk.678 olarak kodlanan ve basit toprak tipi bir mezara ait olan bu iskeletin sağ omzunun üst kısmında ve başının sağ tarafında içinde kemik bir tarak bulunan pişmiş toprak küçük bir çanak ile sağ kolu üzerinde tunç bir han*

Prof.Dr. Önder BİLGİ, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı, İstanbul/TÜRKİYE.
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çer mezar eşyası olarak ele geçirildi (Resim: 6, 7). 35-40 yaşlarında bir kadına ait olan
bu mezarın, ortaya çıktığı derinlik göz önüne alındığında, 2002 döneminde kazılmış
olan İTÇ II'nin 4. mimarî tabakasının tabanı altına ve İTÇ II'nin 5. mimarî tabakası molozu içine gömülmüş olduğundan İTÇ II'nin 4. mimarî tabakasına ait olduğu anlaşıldı.
C 18/IV 8 ve 9 plânkarelerinde ise 24.80 - 24.00 m.ye kadar derinleşildiğinde, 50
m2lik alanın güney kesiminde doğuya doğru oldukça eğimli olarak, birbiri üstünde 4
(İTÇ III 1, 2, 3 ve 4. Evreler) ve kuzeye doğru eğimli olan kuzey kesiminde ise 2 mimarî tabaka (İTÇ III 3 ve 4. Evreler) ortaya çıktı.
Bu mimarî tabakalardan birincisinde, yani İTÇ III 1’de herhangi bir mimarî iz göstermeyen, fakat yanmış bir taban bulundu. Bu tabakanın moloz toprağı içinden küçük
buluntu olarak da pişmiş toprak 2 tezgâh ağırlığı ile minyatür bir kap ve arsenikli bakırdan 2 zıpkın ucu ele geçirildi.
Takip eden 2. mimarî tabakada yine yanmış basit toprak bir taban görüldü. Bu
tabakanın moloz toprağı içinde ise küçük buluntu olarak sadece pişmiş toprak bir tezgâh ağırlığı bulundu.
3. mimarî tabakanın da sadece yanmış basit toprak bir tabanla temsil edildiği
gözlendi. Bu tabakanın moloz toprağı içinden küçük buluntu olarak da pişmiş toprak 2
tezgâh ağırlığı ele geçirildi.
4. mimarî tabakanın da yine yanmış toprak bir tabana sahip olduğu saptandı. Bu
tabakanın kalınca moloz toprağı içinden küçük buluntu olarak pişmiş toprak 6 ağırşak,
3 insan figürini parçası, kemikten 4 delici ve çakmaktaşı bir kesici elde edildi.
Bu alanda 4. mimarî tabakanın altının İTÇ III mezarlığını kapsayan dolgu olduğu daha da derinleşildiği zaman anlaşıldı. Bu mezarlık tabakasının içinde olasılıkla alt
mimarî tabakalardan karışmış olduğu düşünülen küçük buluntu olarak pişmiş toprak bir
insan figürini parçası, 5 tezgâh ağırlığı, bir ağırşak, 2 minyatür kap, kemikten 15 delici
ile bir spatula, arsenikli bakırdan 2 delici, taş bir el baltası ve obsidiyen bir kazıyıcı ele
geçirildi.
Batıdan doğuya oldukça dik bir eğim yapan bu dolgu içinde, değişik seviyelerde
yer alan basit toprak tipinde 7 adet bebek/çocuk mezarı ortaya çıktı (Resim: 8). Bu mezarlardan sadece biri eşyalıdır. Sk.682 olarak kodlanan bu mezardaki bebek iskeletinin
sağ kolunda arsenikli bakır bir bilezik bulundu.
Doğuya doğru oldukça eğim yapan bu alanda mezarlık tabakasından sonra
22.55 ile 22.25 m.lere kadar daha derinleşildi. Bu derinleşme sonucunda İTÇ II Dönemini temsil ettiği anlaşılan 4 mimarî tabakayla karşılaşıldı.
İTÇ II’nin ilk 4 evresini temsil eden bu mimarî tabakalardan ilk ikisini oluşturan 1.
ve 2. mimarî tabakalar zayıftır. Bu tabakalarda sadece çanak-çömlek parçaları bulunmuştur.
Takip eden 3. mimarî tabakanın moloz toprağı kaldırıldığında, bu alanın batı kesimini kaplayan ve oldukça yanmış ahşap bir mimarî yapının taban üzerindeki izleri ile
kilden yapılmış ve iyi sıvanmış yuvarlak plânlı 2 işlik ortaya çıktı (Resim: 9). Kuzey güney doğrultusunda ve batıdan doğuya oldukça eğim yapan yapının 4 bölmeli olduğu
gözlendi. 3. bölmede yer alan işliğin özellikle doğu kesiminde yerinde kırılmış çok sayıda tüm kaplara rastlandı.
Bu mimarî tabakanın moloz toprağı içinden pişmiş toprak 3 çanak, biri boyunlu
3 çömlek (Resim: 10) ile küçük buluntu olarak pişmiş toprak 49 tezgâh ağırlığı, 15 ağırşak, 2 tezgâh tarağı sapı, kemikten bir ağırşak ile 5 delici, bir bileytaşı, arsenikli bakır
2 hançer ve bir delici ele geçirildi (Resim: 11).
Alttaki 4. mimarî tabakada zayıf mimarî izler taşıyan ve yine oldukça yanmış bir
taban ortaya çıktı. Bu mimarî tabakanın moloz toprağı içinden küçük buluntu olarak
pişmiş toprak minyatür bir kap, 5 ağırşak, bir tezgâh tarağı sapı, kemikten 3 ağırşak
ile bir delici ve arsenikli bakırdan bir tel parçası ile bir zıpkın ucu elde edildi.
22

Diğer taraftan, kazı çalışmalarına paralel olarak Dr. İonnidou-Pişkin arkeobotanik sonuçlar elde etmek için sulu eleme yöntemi ile her katın moloz toprağı içinden organik kalıntılar topladı.
Dr. Yılmaz Erdal ise ortaya çıkan mezarların iskeletlerini antropolojik açıdan inceleyerek yaş, cinsiyet ve hastalıklar ile ilgili veriler elde etti.
2003 yılında geliştirilen bu çalışmalara son verildikten sonra, kazı alanı koruma
altına alındı ve 37 adeti müzelik ve 208 adeti etütlük olmak üzere toplam 245 adet pişmiş toprak, kemik, kavkı, tunç, obsidiyen, taş ve çakmaktaşından yapılmış eser Samsun Arkeoloji Müzesi’ne teslim edildi.
Sözlerime son verirken 2003 dönemi kazı çalışmalarımızın sorunsuz gerçekleşmesine katkıda bulunan Bafra Kaymakamlığı’na ve Samsun Arekoloji Müzesi Müdürlüğüne, az da olsa maddî desteğini esirgemeyen Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na, her
türlü destek aldığımız Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi’ne içten teşekkürlerimi sunarım.
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Resim: 1

Resim: 2

24

Resim: 3

Resim: 4

Resim: 5
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Resim: 6

Resim: 7
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Resim: 8

Resim: 9
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Resim: 10

Resim: 11
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KÜLLÜOBA 2003 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Turan EFE*

I. G‹R‹ﬁ
Küllüoba Höyüğü Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi sınırları içinde, Yenikent Köyü yakınında, Seyitgazi-Yenikent karayolunun 200 m. sağında yer almakta olup 250x150 m.
ebadında ve ova seviyesinden yüksekliği 10 m. kadardır.
15 Temmuz-10 Eylül günlerinde gerçekleştirilen 2003 yılı çalışmalarımızda Bakanlık temsilcisi olarak Konya Arkeoloji Müzesi araştırmacılarından Arkeolog Nurettin
Özkan görev almıştır. Bu seneki kazımıza INSTAP (Institute for Aegean Prehistory),
İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) gibi üç ayrı kurumdan ödenek sağlanmıştır. Bunun doğal sonucu olarak daha fazla işçi ile daha uzun süre çalışılabilmiş ve önemli bilimsel sonuçlara ulaşılmıştır. Bu vesileyle, adı geçen kurumların
yetkililerine; büyük bir özveri ile çalışan ekip üyelerine; bizlerden ilgi ve yardımlarını
esirgemeyen Eskişehir İl Kültür Müdürlüğü ve Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü yetkililerine
ve personeline en içten teşekkürlerimi sunarım1.
II. KAZI ÇALIﬁMALARI
İTÇ II Dönemine ait yukarı şehir genel yerleşim plânının ortaya çıkarılması ve
İTÇ III Dönemi stratigrafisinin saptanması amacıyla, çalışmalar bu sene de yine höyüğün doğu kesiminde yoğunlaştırılmıştır. Bu kapsamda esas itibariyle, önceki yıllarda
açılan açmaların içinde ve etrafında, güney konide ve güney yamaçta çalışılmıştır. Ayrıca, höyüğün güney batısına doğru, karşı taraftaki tarlalarda yer alan küçük bir tepe
üzerinde, K 38 plânkaresine denk gelen kesimde, prehistorik yerleşmelerin bulunup
bulunmadığını saptamak amacıyla bir sondaj çalışması yapılmıştır (Resim: 1, 2).
II.A. Do¤u Konisi
Bu seneki çalışmalar, Doğu Kapısı’nın erken evresinin araştırılması, bu kapının
güney ve kuzeyinde surun takip edilmesi, Saray ile Doğu Kapısı stratigrafilerinin çakıştırılması amacıyla önceki sene açılan yarmada derinleşilmesi, avluyu kuzeyden sınırlandıran evlerin ön cephe ve yan duvarlarının daha belirgin hâle getirilmesi, Megaron
Kompleksi’nin (Kompleks I) hemen güneyinde (AD 20 açması) daha önce ele geçirilen
*
1
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kerpiç duvarın takip edilmesi ve nihayet daha doğuda yer alan AH 18 açmasında aşağı şehir ile ilgili kalıntıların ortaya çıkarılması şeklinde özetlenebilir.
II. A1. Kuzeydo¤udaki Açmalar, Bat› Kesim (AE 15; AF 14, AF 15; AE/AF 16,
AG 16)
AF 15 açmasının güneybatı köşesinde küçük bir alanda yapılan çalışma, büyük
taşlardan inşa edilmiş yukarı şehir suruna ait küçük bir kısmın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Açmanın batısında, bu sura bitiştirilmiş olması gereken doğu-batı yönünde kerpiçten bir ev duvarının küçük bir kısmı ortaya çıkarılmıştır. Bu plânkarenin kuzeydoğu
köşesinde açılan diğer bir açmada ise büyük olasılıkla surun devamına ait olan birkaç
büyük taş ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, bu kesimde surun şimdi doğudan batıya doğru nasıl bir hat izlediği açık bir şekilde anlaşılmış bulunmaktadır. Buna göre doğuda hafif kuzeybatı-güneydoğu yönündeki sur, AF 15 açmasının güneybatı köşesinde gayet keskin bir köşe yaparak önce batıya ve sonra da kuzeybatıya döner. Bu çalışma sırasında, İT II Dönemine ait emzikli bir gaga ağızlı testi ele geçirilmiştir.
İki sene önce AE 16 açmasında ortaya çıkarılan megaron tipli yapının doğu yan
duvarının, surun oluşturduğu dirsekle birleştiği anlaşılmıştır (Resim: 2).
Bu arada AE/AF 16 açmasının batı kesiminde ortaya çıkarılan çift duvardan dıştaki, hemen batı bitişikteki uzun yapıya ait olmalıdır. Ayrıca, AF 16 plânkaresinin güneyindeki yapının sıvalı tabanı da ortaya çıkarılmış olup üzerinde iki in situ kap ele geçirilmiştir (Resim: 4).
AF 14, AE/AF 16 ve AF 15 açmalarında İTÇ II öncesi stratigrafinin saptanması
amacıyla, söz konusu açmaların doğu kesimleri boyunca, güney-kuzey yönünde ve 3
m. genişliğinde bir step-trenchin açılmasına başlanmıştır. AF 16’da yangın geçirmiş
mutfağın tabanı altında, ikinci bir tabana ulaşılmıştır. Bu çalışma sırasında, üstteki mutfağın kazılmamış güneydoğu köşesi de açılmış ve üç adet kap ele geçirilmiştir.
AF 15’te açmayı hemen hemen boydan boya kateden, ancak tahribatlar ve çöp
çukurları ile kuzeyde önemli oranda ortadan kaldırılan bir tabaka söz konusudur. Yer
yer yanmış kerpiç tuğlalar içeren bu tabaka, AF 16’da saptanan tabandan daha aşağı
seviyededir. Bu arada, açmanın kuzeydoğusunda ortaya çıkarılan ve ufak taşlardan
oluşan duvar, Doğu Kapısı’ndan gelen ve AG 16 açmasında da saptanan duvarın devamı olmalıdır. Diğer taraftan AF 14 açmasında küçük taşlardan oluşan konsantrasyonlar ve bunun altında da bir kerpiç duvar belirmeye başlamıştır. Bu duvarla üstteki,
yanık tuğlalı tabaka arasında mimarî olarak bilinmeyen takriben 50 cm. kalınlığında bir
tabaka bulunmaktadır. Küçük taşlardan oluşan temeller en azından bu tabakanın başlarına ait olabilir. Beycesultan İTÇ I oluk bezemeli çanak çömlek parçaları esas itibariyle bu tabakadan gelmiştir.
AF 14 açmasında ise geçen sene ortaya çıkarılan iki çukur tamamen boşaltılmıştır. Bunlardan içi kerpiç tuğlalarla kaplanmış olan güneydeki, ilk başta silo olarak
kullanılmış olmalıdır.
Çukurların haricindeki alanda yapılan kazıda, güneydoğu köşesine yakın, doğu
profili boyunca küçük taşlardan oluşan bir duvarın köşesi ortaya çıkarılmıştır. Bunun da
altında aynı yerde köşe yapan bir kerpiç duvar belirmiştir. Doğu profiline girdiği kesimde ikinci bir köşe yapan ve üzerinde bir kapı girişi içeren bu duvar, güneye döner ve AF
15 açmasındaki söz konusu kerpiç duvarla birleşir (Resim: 5).
II. A2. Do¤u Kap›s› ve Kuzey Bitiﬂi¤indeki Kesim
Doğu Kapısı’nın ilk evresi nihayet bu sene AG 17 açmasında büyük oranda ortaya çıkarılmıştır. Üst evrelerde olduğu gibi kapının girişi kuzeydendir ve buraya hafif
meyilli bir rampa ile ulaşılır. Bu defa kapıya 2.5 m. genişliğinde bir sundurmadan girilir.
Batı tarafta, duvarın köşe yaptığı kısımda büyük bir direk deliği saptanmıştır. Duvarlar
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ve sundurmanın zemini itinalı bir şekilde sıvanmıştır. Sundurmayı batıdan sınırlandıran
duvar, araba yolu içine girmektedir ve büyük olasılıkla buradan batıya dönmektedir
(Resim: 6).
Bu evreye ait, kapının batıdaki avluya götüren kesimi henüz kazılamamıştır. Büyük olasılıkla ‘L’ şeklindeki bir kapı yoluyla avluya ulaşılmaktadır. Bu kesimde sura, zikzak yapan bir kerpiç duvarın dış taraftan birleştiği anlaşılmıştır. Bu duvar aynı zamanda giriş rampasını kuzeyden sınırlandırmaktadır. Kapının ilk evresi bu şekilde Tarsus
İTÇ II kapısının plânını anımsatmaktadır.
II.A3. Megaron Kompleksi ile Önünüdeki Avlunun Kuzeyinde ve Avluda Yap›lan
Çal›ﬂmalar (AC 17, AC 18, AD 18, AD 19 ve AE 18, AE 19, AF 19 Açmalar›)
Avluyu kuzeyden sınırlandıran evlerin ön cephe duvarlarını daha belirgin bir şekilde ortaya çıkarmak için AC-AD-AE 17 açmalarında çalışılmıştır. Evlerin yan duvarlarının birleşme noktalarında dişler yapan ve birden fazla evre içeren duvar, doğuda KDGB yönünde olup daha sonra batıya doğru kıvrılır (Resim: 3). AD 17 açmasında, son
evreye ait bir evin ön cephe duvarı üzerinde avluya açılan bir giriş saptanmıştır.
AC 17 açmasında, güneye doğru meyilli, oldukça itinalı yapılmış bir taş döşeme
ortaya çıkarılmıştır. Bu döşeme doğuda, üzerinde giriş saptanan kerpiç duvara kadar
devam eder. Bu döşeme, Megaron Kompleksi’nin son evresi ile AD 18 açmasındaki taş
temelli yapıyla temsil edilen İTÇ II’nin son evresi arasındaki kata aittir (Resim: 8).
AE 18 plânkaresinin güneybatı köşesinde açılan yeni açma, İTÇ II avlusunun ortasına denk gelmektedir. Yüzeyden itibaren açmada yoğun çöp çukurları ile karşılaşılmıştır. Bunlardan Orta Tunç Çağına Geçiş Dönemi malzemesi içeren biri içinde basık
ve konik bir depas ele geçirilmiştir.
AC 18 plânkaresinde, Megaron Kompleksi ve kuzeydeki evler arasındaki ilişkinin saptanması amacıyla açılan açmada, üst seviyelerde yine İTÇ III Dönemi çöp çukurları ile karşılaşılmıştır. Kuzey profilinde, dik vaziyette duran bir İTÇ III küpü ele geçirilmiştir. Güneyde, üzerinde bir amforanın üst kısmının ele geçirildiği, İTÇ III Dönemine ait küçük bir taban parçası ortaya çıkarılmıştır. Bu tabanın altında bir taş duvarın köşesi ve bunun da hemen altında, küçük bir alanda taş döşeme ortaya çıkarılmıştır.
Daha alt seviyede ise Megaron Kompleksi’nin kuzey duvarı ve batı ucunda direk
deliği bulunan kerpiç duvarın doğuya doğru uzantıları ortaya çıkarılmıştır. Kompleksin
beklenmedik bir şekilde zikzak yapan kuzey duvarı ile direk delikli duvar arasında hücre şeklinde bir mekân oluşturulmuştur. Buradan kompleksin kuzey kanadına giriş olabilir (Resim: 3). Doğu profili boyunca da diğer bir duvar söz konusudur. Bu duvarla direk delikli duvar arasında bir giriş bulunmaktadır. Bu giriş, belki de kuzey evleri önündeki muhtemel cadde ile doğudaki avlu arasındaki trafiği sağlamak için inşa edilmiş
olabilir.
II.A4. AC 20/21 ve AD 20 Açmalar›nda Yap›lan Çal›ﬂmalar
Kuzeydoğu-güneybatı yönünde giden kerpiç duvarı batıya doğru takip etmek
amacıyla AD 20 açmasındaki çalışmaya bu sene de devam edilmiştir. Batıda profile dokunduğu kısımda fazla belirgin olmayan bir zikzak yaptıktan sonra tekrar batıya dönen
bu duvar, dönüş yaptığı bu kesimde, İTÇ III çukuru tarafından kısmen tahrip edilmiştir
(Resim: 3).
II.A5. Do¤u Kap›s›’n›n Güneydo¤usunda Yap›lan Çal›ﬂmalar (AG/AH/A‹ 18 Açmalar›)
Bu kesimdeki çalışma sırasında, surun ikinci evresinde burada da bir rampa
oluşturulduğu anlaşılmıştır. Yamaç kerpiç tuğlalar ile kaplanmış olup içine yer yer küçük taş dizileri yerleştirilmiştir; yüzey de küçük taşlarla kaplanmıştır. Söz konusu kap31

lama küçük kapı odasının bitişiğinde bozulmadan günümüze kadar gelebilmiştir
(Resim: 9). Bu rampa, AG/AH/Aİ 18 açmasının güney profilinde de açık bir şekilde görülmektedir. Daha önce hendek olarak tanımladığımız, ancak şimdi yağmur sularının
toplandığı bir havuz işlevi görebileceğini düşündüğümüz çukur da tamamen boşaltılmıştır. Havuzun dip kısmında hemen hemen 1 m. kalınlığında kumlu dolgu söz konusudur.
Havuzun doğu tarafında ise batı profili boyunca kerpiç bir duvar ve daha doğuda, bu duvarla köşe yapan taş bir temel ortaya çıkarılmıştır. Kerpiç duvarın batı ucunun hemen kuzey bitişiğinde, kısmen tahribata uğramış büyükçe bir fırın tabanı ele geçirilmiştir. Bu mimarî kalıntılar, aşağıda sözü edilen AH 19 ve AH 20 açmalarındakilerle birlikte aşağı şehire ait olmalıdır.
II.A6. Do¤u Kap›s›n›n Güneyindeki AG 19, 20 ve AH 19, 20 Plânkarelerindeki
Açmalarda Yap›lan Çal›ﬂmalar
AH 19 plânkaresinde Doğu Kapısı’ndan gelen surun devamı ortaya çıkarıldı. Bu
kesimde büyük yassı taşlarla inşa edilmiş olan sur, köşe yaparak batıya döner. Duvar
üzerinde kerpiç kısım ince bir tabaka şeklinde korunabilmiştir. Burada da yine sur dışında ikinci evreye ait rampa olduğu anlaşılmıştır. Ulaşılabilen en alt seviyede, sura bitişik bir kerpiç duvar belirmeye başlamıştır. Ancak surun alt sıra taşlarına henüz ulaşılamamıştır.
Surun batıya doğru devamı AG 20 açmasının batı kesiminde takip edilmiştir.
Üstte, daha büyük taşlardan inşa edilmiş surun yenileme evresine ait duvar ortaya çıkarılmıştır. Bu taş duvar, açmanın orta kesiminde büyük oranda tahrip edilmiştir. Duvarın güneye döndüğü doğu kesimde bir giriş bulunabilir. Bu duvarın tekrar doğuya döndüğü, doğu tarafta aynı plânkare içinde açılan açmada ele geçirilen duvardan anlaşılmaktadır.
Surun erken evresi batıdaki açmada, öncekinin altında aynı hat üzerinde ortaya
çıkarılmış ve hemen hemen 2 m. derinliğe kadar kazılmıştır; ancak alt sıra taşlara henüz ulaşılamamıştır (Resim: 10). Duvar kuzeydoğu köşede kuzeye dönerek profil içine
girer; burada ya bir testere dişi yaparak ya da bir giriş oluşturarak AH 19 açmasında
batıya dönen duvarla birleşmiş olmalıdır. Doğu tarafta güneye doğru meyilli olarak saptanan yoğun kerpiç konsantrasyonu, surun ikinci evresinden geriye kalan rampaya ait
olabilir.
Daha sonra, bu açma ile AF 19/20 açması arasındaki araba yolunun küçük bir
kısmı alınmıştır. Batı tarafta surun iç kısmına yerleştirilmiş ev duvarının, bu araba yolu
içinde kuzeye döndüğü anlaşılmıştır; dolayısıyla burada güney ve doğudan surun çevrelediği küçük bir mekân söz konusu olabilir.
AH 20 açmasında yakın bir geçmişte yapılan büyük bir tahribat söz konusudur.
Tahribat dolgusu içinde yoğun taş kırıkları ele geçirilmiştir. AG 20 (doğu) açmasındaki
büyük temel taşlı duvarın devamı, bozulmamış olarak sadece batı profilinde ele geçirilmiştir. Bu duvarın altında güneybatı-kuzeydoğu yönünde, daha küçük taşlardan kuvvetli bir duvar daha ortaya çıkarıldı. Kısmen profil içinde kalan ve aşağı şehre ait olması gereken bu duvar, surun ilk evresinde inşa edilmiş olmalıdır.
Daha sonra bu duvarı takip etmek amacıyla, AH 19 plânkaresinin doğu kısmında diğer bir küçük açma açılmıştır. Burada malzemesi İTÇ III Dönemi ortalarına tarihlenen ve oldukça derine inen bir tahribat çukuru saptanmıştır. Tahribatın bitiminde, güney profili boyunca yan yana iki duvar ortaya çıkarıldı. Bu duvarlar, AG 20 plânkaresinin doğusunda açılan açmadaki duvarla aynı yöndedir. Kuzey taraftaki duvar taş temelden oluşur; diğeri ise daha derine inen kerpiç bir duvardır. Bu kerpiç duvar, doğu profili boyunca kuzeye doğru döner. Aşağı şehre ait evlerin arka tarafları bu duvarla birleşmiş olabilir.
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II.A7. AF 19/20, AF/AG 21 ve AE 21 Plânkarelerindeki Açmalarda Yap›lan Çal›ﬂmalar
Suru batıya doğru takip edebilmek için AF 19/20 açması güneye doğru genişletildi. Doğu taraftan gelen çift duvar, batı tarafta üç duvardan oluşmakta ve tüm açmayı
verevine katetmektedir. Kuzeydeki avluya açılan evler, arka taraflarından içteki duvara
bağlanmaktadır. Güneye doğru devam eden duvarlar saptandığından, çalışmayı AF ve
AG 21 plânkarelerine doğru üç ayrı açma olarak güneye kaydırdık. Bu çalışma sonucunda, burada batıya ön cephesi bakan ve kuzeydeki yapılara bitişik, uzun bir evin inşa edilmiş olduğu anlaşılmıştır (Resim: 3). Bu şekilde eve denk gelen bu kesimde yukarı şehir suru büyük bir zikzak yapar. Uzun ev üzerinde iki ayrı bölme duvarı saptanmıştır. AF 21 plânkaresinin güneyindeki açmada, suru oluşturan çift duvardan dıştaki
yüksek taş temellidir ve önemli oranda tahrip edilmiştir
AE 21 açmasında, duvarların devamı ve kuzey evlerine ait bir yan duvar şimdilik sadece yüzeyden takip edilmiştir.
II.B. Do¤u Konisi’nin Güney Yamac›
Bu kesimde yukarı şehir suru ve buna eklenmiş olan evlerle ilişkili mevcut sorunları çözmek amacıyla, çalışmalar bu sene tekrar başlatılmıştır.
II.B1. AB 24, AC 24 ve AD 24 Açmalar›nda Yap›lan Çal›ﬂmalar
Geçen sene kuzey-güney yönünde ortaya çıkarılan duvarın sura ait olmadığı,
bunun ev yan duvarı olduğu anlaşılmıştır. Açmaların güneyinden geçen sur bedeni doğu-batı yönündedir; hafif kıvrılmakta olup üzerinde yer yer testere dişi şeklinde çıkıntılar olduğu anlaşılmaktadır. Sur bedeni –AF 21 plânkaresinde saptandığı gibi- dışta taş
temelli ve içte kerpiç olmak üzere çift duvardan oluşur. İçteki duvar evlere aittir. Bu kesimde sur oldukça büyük taşlardan inşa edilmiş olup taşlarının dış yüzleri iyi kesilmiştir. Çift ev yan duvarlarından biri de taş temellidir. AC 24 açmasının orta kesiminde surun dış duvar taşları alınmıştır. Bu taşların bir kısmı bozulmuş olarak duvarın dış tarafında ele geçirilmiştir (Resim: 11).
Sur batıda daha yüksek korunmuştur. Doğu taraftaki açmada (AD 24) ise alt sıra taşları hemen hemen yüzeye yakındır. Batıdaki AB 24 açmasında sur tamamen tahrip edilmiştir. Surdan AC 22 plânkaresine kadar uzanan uzun evin çok büyük bir arka
odası vardır (Resim: 3). Bu odanın güneybatı köşesinde bir silo ortaya çıkarılmıştır. Bu
silonun hemen doğusunda birbirine yakın olarak bulunan büyükçe bir baş ve bir figürin
alt kısmı, büyük olasılıkla aynı figürine aittir.
II. B2. AB 22 ve AC 22 Açmalar›nda Yap›lan Çal›ﬂmalar
Kuzeydeki Megaron Yapısı ile güneydeki evler arasında yer alan geniş cadde
içinden herhangi bir duvarın geçip geçmediğini anlamak için AB 22 ve AC 22 plânkarelerinde iki yeni açma açılmıştır (Resim: 2, 3). Her iki açmada da dolgu, bu cadde üzerinde daha önce açılan açmalarda olduğu gibi homojen koyu gri renkli ve küllüdür. Bu
çalışma sırasında, AC 22 açmasında, güney evinin güneybatı tarafta köşe yapan ön
yan duvarı da tamamen ortaya çıkarılmıştır.
II.C. Güney Konisi ve Yak›n Çevresinde Yap›lan Çal›ﬂmalar
Bu kesimdeki çalışmalar, güney yamacın batısı, Güney Koni’nin doğusu ve Güney Koni olmak üzere üç ayrı bölgede yoğunlaştırılmıştır. Ana hedeflerden biri Güney
Koni’de İTÇ III stritigrafisini daha sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarmak, diğeri de "Megaronumsu Yapı" olarak bilinen oldukça anıtsal olarak inşa edilmiş yapının kuzeyindeki
binaların tam plânını ve işlevini saptamaktı.
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II.C1. Güney Yamaçtaki AA 20, Z 21, AA 21, AB 21, Z 22, AA 22, Z 23 ve AA 23
Plânkarelerinde Yap›lan Çal›ﬂmalar
Burada tekrar çalışmaları başlatmamızın nedeni, herşeyden önce sur olarak düşündüğümüz, kapının batısındaki duvarın güneye döndüğünü düşündüğümüz yerde
devamını saptamak ve dolayısıyla, bu kesimde yukarı şehrin plânını tümlemekti. Fakat
yapılan bu çalışma sonucunda, bu kesim ile ilgili yorum ve düşüncelerimizde büyük değişikliler oldu. Z/AA 22 açmasında, kapının batısındaki çift duvarın batı ucundaki taşların, surun temeline değil, taş döşemeye ait olduğu anlaşılmıştır. Özellikle bu durum, Z
23 açmasında yapılan çalışmadan sonra daha bir netlik kazanmıştır. Burada üst üste
iki ayrı taş döşeli rampa saptanmıştır. Bunlardan alttaki daha büyük taşlardan yapılmıştır (Resim: 3,12). Bu şekilde Z/AA 22 açmasında bulunan taşların bu rampanın bir parçası oldukları anlaşılmıştır. Açmanın doğusunda döşeme taşları yassılaşır ve döşeme
yatay hâle gelerek, rampa ortadan kalkar.
Daha sonra, kuzeydeki çift duvardan başlayan ve güneye doğru giden kerpiç duvarla bu rampanın herhangi bir ilişkisinin bılunup bulunmadığını araştırmak amacıyla,
AA 23 plânkaresinde iki ayrı açmada çalıştık.
Sonuçta, güneye giden kerpiç duvarın bu açmada 2 m. genişliğinde bir giriş
oluşturduğu ve taş döşemenin girişe kadar devam ettiği anlaşılmıştır. Bu sene sadece
döşemenin üst evresinin taşları açılmıştır. Bu şekilde, taş döşeme dış tarafta rampa ile
başlamakta ve girişin her iki tarafında silolar yer almaktadır. Taş döşeme bunların zemininde devam etmemektedir. AA 23 plânkaresinin güneyindeki açmada bu sene bir
miktar daha derinleşilmiştir. Burada köylülerin yapmış olduğu modern tahribat oldukça
derine inmekte olup bu evre ile ilgili tüm mimarî kalıntıları ortadan kaldırmıştır. Bu tahribat, Megaronumsu Yapı’nın güney duvarı üzerinde önceki yıllarda saptadığımız tahribatın devamı olmalıdır. Bütün bu çalışmalar sonucunda, rampa ve girişin Megaronumsu Yapı olarak adlandırdığımız yapının ön cephesini oluşturduğu ve ilk başta düşündüğümüz gibi yapının bu şekilde bir megaron olduğu ve boyunun da 30 m.ye ulaştığı anlaşılmıştır (Resim: 3).
AB 22 açmasında, bölme duvarının olabileceği kesimde bu sene yaptığımız test
çalışması ile, Megaron Yapısı’nın orta kesiminde bir bölme duvarının bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu şekilde yapı, çizimde de tümlendiği gibi, ortada 10 m. uzunluğunda bir
merkezî salon içermektedir.
Bu kesimde yapılan çalışmaların diğer önemli bir kısmı da Z/AA/AB 21 açmasında gerçekleştirilmiştir. Açmanın doğu kesimi kuzeye doğru genişletilmiştir. Ayrıca,
Megaron Yapısı’nın kuzeyinde (AA 22 plânkaresi), küçük çapta bir çalışma yapılmıştır.
Çalışmalar ilerledikçe, tüm bu bölgede ortaya çıkarılan yapı kalıntılarının, Megaron Yapısı da dahil olmak üzere, bir büyük kompleks oluşturabileceği olasılığı belirmiştir. Bu kompleks, üç kısımlı yapı plânının biraz daha karmaşık bir şekli olarak nitelendirilebilir (Resim: 3). Kompleksin dört ayrı yapı sırası içermesi olasılığı da vardır. Dolayısıyla, yukarı şehir suru ve ona bitişik evler bu kesimde, kompleksin biraz daha batısında yer almış olmalıdır. Yapı ile evler arasında bu kesimde de bir avlu bulunması olasılığı vardır. Aşağıda açıklandığı gibi bu kompleksin kuzeyinde de büyük bir avlu yer alabilir. Bu şekilde, kompleks dört taraftan geniş cadde ve büyük avlularla çevrili olabilir.
Megaron Yapısı’nın kuzeyinde kare şeklinde büyük bir mekân yer alır. Bunun batı tarafındaki karşılıklı iki köşesinde silolar vardır. Batı duvarı üzerinde, bu iki silo arasına denk gelen kısımda taş doldurulmuş bir kesim vardır. Burası, daha sonra iptal edilmiş bir giriş olabilir. Megaron Yapısı’nın kuzeyindeki kapı, bu mekânla aradaki trafiğin
rahat sağlanması için açılmış olabilir. Ayrıca, Megaron Yapısı’nın kuzey duvarının orta
kesiminde yer alan diğer bir giriş de yine kompleksin doğu kesimi ile irtibatı sağlar.
Komplekse, doğu duvarı üzerinde de en azından bir giriş bulunmaktadır.
Önceki yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda, Kompleks’in kuzeybatısındaki
mekânın batı duvarı boyunca bir taş döşemenin varlığı saptanmıştır. Kompleks bu kesimde de bir giriş içerebilir. Bu döşemenin güneyinde, batıya doğru çıkıntı yapan taş
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duvar ise teras duvarı olabilir. Bu duvar aynı zamanda güneyindeki ön avluyu da kuzeyden sınırlandırmaktadır.
Kuzeybatıdaki odanın gerisinde , küçük bir oda ve beklenmedik bir şekilde, içinde 7 adet in situ küpün yer aldığı, koridor şeklinde bir magazin ortaya çıkarılmıştır
(Resim: 13). Bu magazinin güney ucunda bir niş yer alır. Kompleks iki katlı olabilir ya
da bazı kesimlerde altta mahzenler yer alabilir. Bu durum, neden yapının duvarlarının
bu kadar yüksek korunabildiğine kanıt teşkil edebilir. Ancak tabanlara inildiğinde,
mekânların her birinin işlevi konusunda daha ayrıntılı bilgiler elde edilebilecektir.
Bu sırada AA 20 plânkaresinde, kompleks plânının daha iyi tümlenebilmesi için
yan yana iki küçük açma açılmıştır. Üstte ortaya çıkarılan birkaç çöp çukurundan bol
miktarda erken İTÇ III malzemesi ele geçirilmiştir. Çukurların haricinde, kompleksi üstten kapatan dolgunun malzemesi ise İTÇ II’nin en son evresine tarihlenmektedir. Altta,
komplekse ait duvarlar yüzeyden takip edilerek her iki açmada da bu seneki çalışmaya son verilmiştir. Kuzeydoğuda, koridor şeklinde olabilecek bir mekânın batı ucu ortaya çıkarılmıştır. Burası da yine bir magazin olabilir. İçinde küpler bulunan magazinin
doğu duvarının devamı kuzeyde iki açma arasındaki araba yolu içinde devam etmektedir; ancak daha kuzeyde, batıdaki açmanın kuzeydoğu köşesinde -belki de, bu kesimde yer alan bir girişten dolayı- ortaya çıkarılamamıştır.
Bu komplekste ele geçirilen malzeme, aşağı yukarı doğudaki Megaron Kompleksi’nin (Kompleks I), iki bağımsız yapı şekline dönüştürüldüğü son evresine tarihlenmektedir. Bu durum, daha anıtsal ve plân bakımından daha komplike olan batıdaki büyük
kompleksin, Megaron Kompleksi’nin başlangıçtaki işlevini yitirdikten sonra, onun yerine inşa edilmiş olabileceğini göstermektedir.
II.C2. Güney Konisinin Do¤usundaki AA 18 ve AA 19 Açmalar›nda Yap›lan Çal›ﬂmalar
Önce, AA 18 plânkaresinde test mahiyetinde bir çalışma yapılmıştır. Üstte Orta
Tunç Çağına geçiş malzemesi içeren bir dolgu söz konusudur. Az sonra kuzeyde, bu
dönem için yerleşmede tipik olan, içi taşla çevrili bir çukur belirmiştir. Güney tarafta ise
bir başka çöp çukuru ve bir müslüman mezarı günışığına çıkarılmıştır (Resim: 14). Bu
çalışmada bu aşamada çalışmaya son verildikten sonra, AA 19 plânkaresinde yüzeyden diğer bir açma açılmıştır.
İlk defa İTÇ III katları, üst üste tabakalanmış olarak bu açmada ele geçirilmiştir.
Üstte önce, geç İTÇ III’ün, diğer bir deyişle Orta Tunç Çağına Geçiş Evresinin dört ayrı evresi saptanmıştır. Bu döneme ait kuzeybatı-güneydoğu yönünde, açmayı verev
olarak boydan boya kateden taş temelli bir kerpiç duvar gün ışığına çıkarılmıştır
(Resim: 15). Bu duvar batı tarafta iki, doğuda ise bir taban içermekteydi. Çalışma ilerledikçe, açmanın güneybatı köşesinde de taş temelli ve kerpiç duvarlı bir yapının köşesi belirmeye başlamıştır. Bu yapı köşesinin hemen kuzeyinde, içinde tümlenebilir bir
kabın bulunduğu, yine içi taşla örülü bir çukur saptanmıştır. Bu çukur en üstteki evreye ait olabilir. Doğudaki taban, güney tarafta tahrip edilmiştir.
Saptanan tabanlar sebebiyle Geçiş Dönemine ait ilk defa güvenilir stratigrafik
malzeme elde edilmiştir. Açmanın kuzeydoğu köşesinde, alttaki tabanın altında Geçiş
Dönemi çanak çömleği ile birlikte, bir taş kalıp ve bir bronz kalem ele geçirilmiştir. Kalıp ön yüzünde birer figürin, mühür, küpe ve çift sipiral; diğer yüzünde de bir iğne ve bir
kaleme benzer âlet kalıbı içerir. Bu taş kalıp, öncelikle Orta Anadolu Geçiş Dönemi ve
Assur Ticaret Kolonileri Döneminden bilinen taş kurşun figürin kalıplarıyla içerik ve üslup yönünden büyük benzerlik gösterir2.
Açmanın güneybatısına yakın kesimde, içi taş örülü çukurun altına gelen yerde,
bir çukur içinde iki iskelet ve bir kafatası birlikte ele geçirilmiştir. Ölü hediyesi olarak bir
kap bulunmuştur.
2

J. V. Canby, "Early Bronze Trinket Moulds", Iraq 27, 1965, 42-61; K. Emre, Anadolu Kurﬂun Figürinleri ve Taﬂ Kal›plar. TTK. Ankara 1971.
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Daha sonra, açmanın kuzeybatı köşesinde, 2.5x1.5 m. ebadında bir derinlik sondajı yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışma sırasında, önce İTÇ III Döneminin ortalarına
tarihlenen alt alta üç taban ortaya çıkarılmıştır. En dipte 20-30 cm. kalınlığındaki tabaka –ele geçirilen malzemeye göre- İT II’nin son evresine tarihlenmelidir. Bu şekilde AA
19 açmasında en azından 4.5 m.lik dolgunun tümünün İTÇ III Dönemine ait olduğu
açık bir şekilde anlaşılmıştır.
II.C3. Y 17 Plânkaresinde Aç›lan ‹ki Açmada Yap›lan Çal›ﬂmalar
Bu açmalarda sadece Orta Tunç Çağına Geçiş Dönemi dolgusu kazılmıştır. Bunların içinde, yüzeyden oldukça derine açılmış çukurların içine yerleştirilen Müslüman
mezarları ile karşılaşılmıştır. Mezarlara konan ahşap tahtalar kısmen korunmuştur. Kuzeydeki açmada 3 m. derinliğe inilmiştir. Güneybatıdaki birkaç taştan oluşan duvar parçası haricinde, homojen sarımsı gri dolgu içinde başka bir mimarî kalıntıya rastlanmamıştır. En dipte, Geçiş Dönemine ait, üzerinde ocağın yer aldığı kuvvetli bir taban ortaya çıkarılmıştır. Bu tabanın altından ise geç İTÇ II malzemesi gelmeye başlamıştır.
Erken İTÇ III dolgusu burada tamamen tıraşlanmış olabilir.
Ankara Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden bir ekip bu açmaların
hemen güneyindeki killi alanda jeofizik ölçümleri yapmıştır.
II.D. Höyü¤ün Güneybat›s›ndaki Tarlalardaki Küçük Tepe Üzerinde Yap›lan Test
Çal›ﬂmas› (K 38 Plânkaresi)
Bu tepede Klâsik Dönem yerleşmeleri altında, herhangi bir prehistorik dolgunun
bulunup bulunmadığını anlamak için K 38 plânkaresinde bir sondaj çalışması yapılmıştır. Yüzeye yakın çanak çömlek ve dağınık kiremit parçaları ele geçirilmiştir. Kuzey profilinde ana topraktan başlayan ve kısmen taşları zemine yıkılmış olan bir duvar kalıntısı ele geçirilmiştir. Sonuçta, prehistorik herhangi bir kalıntıyla karşılaşılmaması sebebiyle, bu tepedeki çalışmalara son verilmiştir (Resim: 1).
Önümüzdeki sene, çalışmalar özellikle Kompleks II’nin ortaya çıkarılması ve İT
III Döneminin araştırılması üzerine yoğunlaştırılacaktır.
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Resim 1: Küllüoba topografik plânı ve bugüne kadar açılmış olan alanlar
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Resim 2: Küllüoba’da 2003 yılında çalışılan alanlar

Resim 3: Genel yerleşim plânı
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Resim 4: AF 14 açması, duvar kalıntıları
ve giriş

Resim 5: Doğu Kapısı’nın ilk evresine ait sundurmalı giriş
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Resim 6: Avluyu kuzeyden sınırlandıran
duvar

Resim 7: Surun ikinci evresine ait taşla kaplanmış rampa
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Resim 8: Güney yamaçta ve ev duvarları

Resim 9: Megaronun girişi ve taş döşeli rampa
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Resim 10: Magazin ve in situ küpler

Resim 11: AA 18 açması
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Resim 12: AA 19 açması ve kerpiç duvarlar

Resim 13: AA 19 açması, erken İT III sondajı ve mezar
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Resim 14: Emzikli gaga ağızlı
testi (AF 15 açması)

Resim 15: AE 18 açmasında
bulunan
d e p a s
parçası
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Aççana Höyüğü, Asi Nehri’nin kıvrımına yakın bir mevkide, en güney ilimiz Hatay,
Amik Ovası’nın orta kesiminde yer alır. Aççana Höyük (antik Alalakh) ilk olarak University of Chicago Oriental Institute Robert J. Braidwood tarafından 1930’lu yıllarda yürütülen Amik Ovası yüzey araştırması sırasında 136 numaralı yerleşme olarak tespit edilmiştir. Amik Ovası Bölgesel Projesi’nin ikinci aşaması 1995 yılında başlamış ve yüzey
araştırmalarımızda toplam 346 höyük saptanmıştır. 2000 yılında çalışmalar ovanın en
önemli ören yerlerinden, Aççana Höyüğü’nde yoğunlaşmıştı. 750x325 m. boyutlarında
ve 9 m. yüksekliğindeki höyük, yaklaşık olarak 22 hektarlık bir alanı kaplar.
Aççana Höyük, 1936-39 ve İkinci Dünya Savaşı’nı izleyen 1946-49 yıllarında British Museum ve Oxford Üniversitesi adına Sir Leonard Woolley tarafından kazılmıştır.
Bu kazılar sırasında Woolley höyükte olağanüstü saray, 17 kat stratigrafi, bir dizi tapınak binaları ve çok sayıda değerli eser çıkarmıştır (M.Ö. 2200-1200). Orta ve Geç Tunç
Çağlara tarihlenen arşivler Mukiş Krallığı’nın başkenti, Alalakh olarak tanımlamıştır.
Akatça, Hurrice ve Hitit/Luvice yazılan belgeler Alalakh’ın 2. binyılın başında Halep’teki Yamhad Krallığın’a bağlı olduğu anlaşılıyor. 2. binyılın ortasında, Hurro-Mitanni Kralların müteffikleri olarak tanımlanıyor ve Hitit Büyük Kral Supililiumas zamanında veya
hemen sonra Hitit İmparatorluğuna dahil oluyor. M.Ö. 1200’de yanarak sona eriyor.
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Alalakh’taki ilk üç çalışma sezonunu (2000-2002), kazı hazırlıkları yapmaya ayırdık. Bu çerçevede höyüğün yoğun yüzey taraması yapıldı. 2003 yılında ise bilfiil Alalakh kazılarını Hatay Arkeoloji Müzesi çatısı altında başlattık. Ilk aşamada Woolley’nin
kazı alanını ve yüzeydeki bitki örtüsünün temizlenmesini sağlıyarak turizme hazırladık.
Uzun zamandır plânlamakta olduğumuz kazı evi inşaatı da geçen Temmuz-Ağustos
arasında başarı ile tamamlamış bulunuyor. Yatakhane, laboratuvar ve ofis olmak üzere üç ayrı büyük, sarı ve kırmızı renkli prefabrik binadan oluşan kazı evi, höyükten yaklaşık 3 km. uzaklıktaki Tayfur Sökmen köyünde yer almaktadır. Ayrıca projemiz için
Tayfur Sökmen’de ve Antakya il merkezinde ekstra depo ve konaklama amaçlı üç ev
kiralandı.
2 Eylül-10 Ekim günleri arasında süren çalışmalarımız 39 kişilik uluslararası bir
ekip ve yakın köylerden bize katılan 65 işçi ile sürdürüldü. Woolley tarafından kazılmamış üç ayrı kesiminde (Alan 1-3) on dört adet 10x10 m.lik açmada başladık (Resim: 1).
Bu yeni araştırmalar boyunca özellikle bağımsız ve detaylı bir stratigrafinin çıkarılmasına özen gösterdik ve tabakalarımızı Woolley’nin hâlâ geçerliliği tartışılan tabakalanması ve tarihleri (Orta Kronoloji) ile eşleştirmekten özellikle kaçındık. Çalışmalarımızı
sürdürdüğümüz alanda Evre 1, 2, vb. (Local Phase) olarak adlandırdığımız, kabaca
Geç Tunç Çağı / Erken Demir Çağı Geçiş Evresine tarihlenebilecek olan birkaç evre
saptadık. Ancak henüz çanak çömlek analizlerimiz, C14 tarihlemelerimiz ve stratigrafik
analizlerimiz tamamlanmamış olduğundundan, sözü geçen tarihleri yalnızca geçici olarak öne sürmekteyiz.
1. Alan Kaz›lar› (Area 1): Höyüğün kuzey kesimindeki Area 1, Woolley’nin kazı
evi önünde kazmadan bıraktığı bir yükseltiye açtığımız üç adet 10x10’luk kareden oluşmuştur. Woolley’nin Askerî Kale (Military Fortress) olarak adlandırdığı 2. ve 3. (II/III) tabakalarına massif duvarlarını göz önünde bulundurarak, bu alanda sözü geçen binanın batı kanadını bulabileceğimizi düşündük. Bu anıtsal yapının, kentin yerleşim tarihinin son iki yüzyılı (M.Ö. 14.-12. yüzyıl) süresince Hitit hâkimiyeti altında olduğunu desteklercesine Hitit mimarîsi tarzında inşa edilmiş olduğunu artık anlamış bulunuyoruz.
Açmalarımızda üç odayı çevrelemekte olan kalın kerpiç duvarlar ortaya çıkarılmış ve
odaların dolgusu ileriki yıllarda kazılmak üzere olduğu gibi bırakılmıştır (Resim: 2).
Bu alandaki buluntuların çoğu yüzeyin hemen altındaki dolgu toprağında ele
geçirilmiş olduğundan, ait olabilecekleri mekânlara dair herhangi bir bilgi edinmemiz
olanaksız idi. Ancak farkettik ki bu alan Woolley tarafından çanak çömlek bahçesi olarak kullanılmıştı ve dolayısıyla açmalarımız bol miktarda atılan yerel mal örnekleri ve
diagnostik kaba mal ağız parçaları ile doluydu. İlginç bir şekilde bu alanda bol miktarda bakır esaslı metalürjik atıklar, cüruf ve demir işlendiğine dair işaretler ile de karşılaştık. Ayrıca, dolgu içinde son derece güzel bir Mitanni stilinde silindir mühür bulunmuştur. Bu dönemde çok değerli bir malzeme olan camdan üretilmiş mührün, epeyce
tahribata uğramış olmakla beraber, üzerindeki kısmen okunabilen çivi yazısından muhtemelen önemli biri veya olasılıkla bir Alalakh kralına ait olduğu anlaşılmıştır.
Alan 2. Höyüğün orta kesimindeki Alan 2, Woolley tarafından Özel Konutlar (Private Houses) olarak adlandırılan bir grup yapının hemen yanıbaşındaki kazılmamış bir
kesime denk getirildi (Resim: 3). Yatay bir kazı stratejisi sürdürdüğümüz bu alanda genişlemesine açığa çıkarılan evreler, kentin, Hitit İmparatorluğu ile birlikte Geç Tunç Çağı saray ekonomisine ve Alalakh’a da son veren bölgesel çöküşün tam öncesindeki hâlini temsil etmektedir. Bu alandaki 10x10 boyutlarındaki 6 açmamızı, Woolley’nin kazılarının sınırlarını belirleyen ağaçlara ve yamaca paralel olarak yerleştirdik.
Do¤udaki Açmalar: Birbiri ile bağlantılı 2 açmada 2 evre açığa çıkarılmıştır.
Evre 1: En üst evredeki çalışmalarda kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan taş
45 cm. kalınlığında duvar açığa çıkarılmıştır. Olasılıkla avlu olarak değerlendirebileceğimiz bu alanda bir tandır, etrafı sıvalı muhtemelen tahıl için kullanılan küçük bir depo
ve 6 adet depolama kabı ele geçirilmiştir.
Sur duvarının dış kenarını bulmak amacıyla, iki açmada bu alanın çeşitli zanaatlar için bir üretim kesimi olarak kullanıldığını düşündüren çok bölmeli, oldukça etkile46

yici bir çanak çömlek fırını ele geçirildi. 2 bölümlü ve yuvarlak plânlı olduğu anlaşılan
fırının açma içersinde kalan yarısı kazı sonucunda açığa çıkarılırken diğer yarısı açma
sınırları dışında toprak altında kalmıştır.
Bat›daki Açmalar: 4 açmadan oluşan bu alandaki çalışmalar 3 kültür evreyi ortaya çıkarmıştır.
Evre 1: Kuzeydoğu- günaybatı yönünde uzanan, 3 sırası tespit edilmiş bir duvar
açığa çıkmıştır. Bu tabakada aynı döneme ait buluntusuz 2 mezar tespit edilmiştir. Yine bu alandaki açmada duvar ile çağdaş, olasılıkla kare plânlı bir odaya ait olan duvar
kalıntıları açığa çıkarılmıştır. Bu alandaki 3. açmada ise sadece düz, ayakla çiğnemiş/sıkıştırılmış toprak taban düzeyine ulaşılmıştır. Bu tabanın üzerinde 1 sürahi (jug),
1 tabak ve bir tandır bulunmuştur.
Evre 2: Bu evrede bir kuzeydoğu-güneybatı aksı üzerinde uzanan bir 1.55 m.
genişliğinde bir çıkmaz sokakla ayrılan iki büyük çok odalı ve avlulu yapı ortaya çıkarıldı. Avluda 1 tandır, 1 adet kırık hâlde tabak ve Evre 1’e ait büyük çöp çukurları mevcuttur. Sokağın batısında bir kerpiç duvar uzanmakta ve sokağın bitişik olduğu kuzey
köşede tabanı sıvalı ve 2 basamakla inilen, taştan inşa edilmiş atık su kanalı bulunan
bir banyo odası açığa çıkarılmıştır. Banyo odasının güneyinde, kare plânlı bir oda açığa çıkarılmıştır.
Sokağın güneydoğu köşesinde, kompleks evin güneyinde ikinci bir avlu daha
açığa çıkarılmıştır. Sokağa bitişik olan bu avlu, batıdaki avlu ile aynı karakterdedir. Bu
avlunun tabanına ulaşılamamıştır. Avlunun güneyinde bir diğer odaya ait duvarlar açığa çıkarılmıştır. Odanın tabanında kırıklar halinde büyük bir depolama kabı (pithos) ele
geçirilmiştir.
Evre 3: Bu evredeki kazı, çalışma sezonunun bitmesi nedeniyle henüz tamamlanamamıştır. Ancak Evre 2’deki duvarlardan farklı yönlerde uzanan gri-kahverengi renkli topraktan üretilmiş dörtgen biçimli pişmiş kerpiç tuğlalardan örülmüş duvar kalıntıları
izlenmektedir. Gelecek yıl yapılacak kazılar bu alandaki yapıları ortaya çıkaracaktır.
Önemli buluntular arasında Sümerce çivi yazılı bir lexical text-liste olarak tanımlanan kuş isimleri içerdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca bir zarf ve Akkadca ekonomik bir tablet, Luvice/Hurice/Hititçe hiyeroglif yazıtlı bulla da bulunmuştur. Elimize yarım geçen
mühür baskısının üzerinde hiyeroglifle yazımış isim çıkmıştır. Suriye-Mesopotamia tanrıları temsil eden bronz eşyalar ele geçirilmiştir. Bol miktarda bronze iğneler, oraklar,
oklar, mızraklar bulunmuş, kazımızda çıkan pota parçları ve cürufları da ele alırsak,
maden atölyelerinin önemli bir rol oynadığı ortaya çıkmıştır. Kralların süs eşyalarını
üreten atölyelerde çeşitli cam ve fayans türleri bulunmuştur-örneğin lapis lazuli taklidi
olan Egyptian blue fayanları ve cürufları bulunmuştur. Suriye Mesopotamia türünde kalıptan basma ve el yapımı kilden idoller bulunmuştur.
3. Alan Kaz›lar› (Area 3): Yamacın başlangıcını höyüğün diğer kesimlerinden
ayıracak biçimde yerleştirilen Alan 3 açmalarında, höyüğün kuzeydoğu yamacı boyunca kentin çeşitli evrelerine ait sur duvarlarının ortaya çıkarılması hedeflenmişti. Ancak,
yamaç açmalarının üst kesimlerinde, daha geç evre (GTÇ) surları henüz açıklığa kavuşmadı. Bu açmada modern tarım toprağının altında 3 evre ve birçok mezar açığa çıkarılmıştır. Böylece, yerleşmenin bu kesiminde açığa çıkarmış olduğumuz mezarlığın,
kentin GTÇ’nin son evrelerindeki büyüklüğü ile ilgili önemli ipuçları sunduğunu düşünmekteyiz.
Evre 3: Bu Evrede (Resim: 4) 4.60 cm. kalınlığında kazamatlı sur duvarı açığa
çıkarılmıştır. Kare biçimli kerpiç tuğlalardan örülmüş bu duvarın henüz iki sırası açığa
çıkarılmıştır ve tek yüzü görülmektedir. OTÇ/GTÇ’ye (yak. M.Ö. 1700/1600) tarihlediğimiz, casemate wall, sandık duvar tekniğiyle inşa edilmiş bir duvar ortaya çıkarıldı.
Sur mimarîsinde Eski Hitit Döneminde yaygınlaşan sandık duvar tekniğinin İmparatorluk Döneminde Hititler için karakteristik bir mimarî tarz olduğu söylenebilir. Bu tabakanın kazısı henüz tamamlanmamıştır; bu nedenle duvarın daha kalın olması olasıdır. Bu
tabakadaki kazılara gelecek yıl devam edilecektir.
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Bu alanın erken tarihi ayrıca, aynı açmada bulunan bir pişmiş toprak figürin tarafından da desteklenmektedir (Resim: 5). Bu tip stilize, çıplak kadın figürinleri Doğu
Akdeniz ve Suriye arkeolojisinde sıklıkla Astarte tipi olarak tanımlanmaktadır. Figürinimizin göz çukurları kurşun ile kaplıydı ve kanımızca bu uygulamadan göz olarak kakma cam kullanıldığı takdirde çarpıcı bir parlaklık elde etmek amacıyla yararlanılmıştı.
Bu alanda 32 adet tek kişilik mezarlar tespit edilmiştir, ancak yerlerinin toprak
kayması ile değiştiği düşünüldüğünden, bu mezarların 2. veya 3. evreye mi ait olduğu
açık değildir. Fakat bu mezarların kasamatlı sur duvarının üzerinde olduklarını ve dolayısı ile kasamatlı sur duvarından sonraki bir evreye ait olabileceğini söyleyebiliriz.
Evre 1: Taştan inşa edilmiş bir duvar olasılıkla kerpiç duvara ait bir temel açığa
çıkarılmıştır. 2x2 m.ye ait bir yapıya ait bu duvarın 2 sırası korunagelmiştir.
Evre 2: Bu evredeki kilden oldukça kalın bir taban açığa çıkarılmıştır. En tepedeki açmada in situ bir atnalı biçimli ocak ile beraber mutfak veya endüstriyel kompleks
olarak değerlendirilebilecek bir alan ortaya çıkarıldı. At nalı biçimli ocaktaki sıva katmanları ve dolgu içinde ele geçirilen diğer ocak parçaları, bu atölyedeki üretim faaliyetlerinin uzunca bir süre devam ettiğini kanıtlamaktadır. Ocakların yanı sıra, taban üzerinde birkaç taşınabilir ocak ayağı (andiron), 4 bazalt öğütme taşı, 24 tüm veya tümlenebilir kap ve çakmaktaşı atıkları ele geçirilmiştir.
Mezarlar
Yamaca yakınlığı nedeni ile tam evresi belli olmayan toprak kayması olan bu
alanda bir adet dışı sıva ile kapatılmış özel bir mezar açığa çıkarılmıştır. (03-3017)
No.lu mezar, 4 kişinin gömüldüğü ve özel mezar armağanları açısından oldukça ilgi çekicidir (Resim: 6). Bu mezar çakıltaşı temel üzerine alçı ile inşa edilmiş kemerli bir yapıdan oluşmaktaydı. İki sütun halinde dört sıra üst üste dizilmiş pişmiş toprak yassı tuğlalar bir üst yapının elemanları olarak kullanılmış olmalıdır. Bu tuğlaların en üst kesiminde ise bir dizi çakıltaşı bulundu. Negatif baskı izlerinden anlaşıldığı kadarıyla bir ahşap tabutun üzerini kaplamış olması gereken kemerli alçı yapının içinde, birbirinden alçı katmanları ile ayrılmak suretiyle baş aşağı yatırılmış 4 iskelet ele geçirildi. 2 No.lu iskeletin, çenesinin altına yerleştirilmiş olan bir cüruf parçası ve çok sayıda altın, akik, fildişi, kehribar ve cam boncuk ile beraber gömüldüğü saptandı (Resim: 7). Buluntuların
arasında, büyük olasılıkla çürümüş bir kumaş giysi veya başlığa ait, rozet bezekli altın
aplikler bulundu. Yine 3 No.lu iskeletin başının çevresinde altın varak küpe yahut saç
halkaları ve hâlâ parmağına takılı biçimde bir altın yüzükle karşılaştık. Bir kısmı bakır
esaslı olan delikli iğnelerin (toggle pin) gümüş bir örneği ise iskeletin sarıldığı kumaşa
veya giydiği kıyafete tutturulduğu anlaşılacak biçimde bulunmuştur. Çanak çömlek buluntularının bir kısmı çiftler halinde yerleştirilmişti: iki Base Ring kap, iki şişe (Spindle
Flask/Bottle, Red Lustrous Ware) (Resim: 8) ve iki yonca ağızlı çömlek. Ayrıca bir sığır bacak kemiği, çok sayıda kuş kemiği, tohumlar ve kurumuş meyvalar da mezar armağanları arasında sayılabilir. Şişe ve testilerin bira ya da şarap içerdiği, çömleklerin
ise başkaca sıvılarla dolu olduğu düşünülecek olursa, mezara bırakılan yiyeceklerle
beraber, bu kişilerin ölümden sonraki yaşamlarıyla ilgili tüm ihtiyaçları karşılanarak gömüldükleri düşünülebilir. Buluntuların radyokarbon tarihlerini saptanma çalışmaları
sürmektedir. Bunlar muhtemelen Geç Tunç (M.Ö. 14.yüzyıl) Çağına aittir.
Alalakh’taki kazıların tekrar başlatılması, bu yerleşmenin önemini bilenler tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Bu ilk sezon oldukça başarılı yankılar uyandırdı ve 2003
yılı kazıları yalnızca etkileyici buluntular açısından değil, aynı zamanda hem çalışmaların boyutu hem de Alalakh’ın ününe lâyık bir şekilde başlatıldı.
Sonuç olarak Tel Aççana kazıları, daha evvelki kazılarda soru işareti olarak bırakılmış sorulara yanıtlar bulmayı amaç edinmektedir. Şüphesiz, Alalakh’a dair bu bilimsel soruların birçoğu, Doğu Akdeniz havzasının diğer bölgeleri için de geçerli ve
özellikle de bölgesel devletlerden imparatorluklara (örneğin Hitit) geçiş süreci ve imparatorlukların parçalanarak küçük, yerel Demir Çağı krallıklarına dönüşümü ile ilgili
önemli sonuçlar ortaya koyacaktır.
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Resim 1: Tel Aççana (Alalakh) Höyüğü’nün kuzey kesimi. Plânda 2003
sezonunda kazılan 3 alan görülüyor. Plân: Aaron Burke

Resim 2: Alan 1’in açmaları

49

Resim 3: Alan 2’deki bir sokak ile ayrılan iki yapı. Yapılar Yerel Evre 2’ye
aittir. Plân: Brenda Craddock ve Can Ercan

Resim 4: Alan 3’teki kazemat sur duvarı. Plân: Brenda Craddock ve Can
Ercan
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Resim 5: Alan 3’te bulunan pişmiş toprak tanrıça figürini. Fotoğraf: Nita Lee
Roberts

Resim 6: 03-3017 No.lu alçı kaplı mezar
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Resim 7: Alan 3’teki alçı kaplı mezarda bulunan altın takılar ve
akik, fildişi ve kehribar boncuklar. Fotoğraf: Nita
Lee Roberts

Resim 8: Alan 3’teki alçı kaplı mezarda bulunan spindle bottle
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FORSCHUNGEN IN DOLICHE 2003

Hamza GÜLLÜCE*
Michael BLÖMER
Engelbert WINTER

Bereits seit langem ist die Bedeutung der südkommagenischen Stadt Doliche für
die Religionsgeschichte der römischen Kaiserzeit bekannt1. Die 1997 und 1998 am Fuße des Keber Tepe, des antiken Siedlungshügels von Doliche entdeckten Mithräen,
dokumentieren nachhaltig die Bedeutung Doliches für die Religionsgeschichte des
späten Hellenismus und der Kaiserzeit2. In der antiken Literatur nur gelegentlich erwähnt3, erlangte Doliche vor allem als Ursprungsort des Iupiter Dolichenus, der in weiten Teilen des Imperium Romanum in der Kaiserzeit verehrt wurde4, überregionale Bedeutung. Obwohl seit langem keine Zweifel mehr bestanden, dass auf dem ca. 3 km.
vom Stadtgebiet Doliches entfernt liegenden Dülük Baba Tepesi (Abb. 1), der bis auf
1211 m. ansteigt und seine Umgebung um 300 m. überragt, mit dem Zentralheiligtum
des Iupiter Dolichenus gerechnet werden muß, konnte ein archäologischer Nachweis
bislang nicht erbracht werden. 2001 ergab sich erstmals die Gelegenheit, das Gipfelplateau des Dülük Baba Tepesi systematisch zu untersuchen und damit weiterführende
Erkenntnisse über Ort des bislang unbekannten Zentralheiligtums eines der wichtigsten orientalischen Gottheiten im Imperium Romanum zu gewinnen5.
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Zusammenfassend J. Wagner, Neue Denkmäler aus Doliche. Ergebnisse einer archäologischen Landesaufnahme im
Ursprungsgebiet des Iupiter Dolichenus, BJb 182 (1982) 133ff. und R. Ergeç/J. Wagner, Doliche und Iupiter Dolichenus, in: J. Wagner (Hg.), Gottkönige am Euphrat. Neue Ausgrabungen und Forschungen in Kommagene. Sonderband Antike Welt, 2000, 85ff. Vgl. jetzt auch E. Winter, Doliche in hellenistisch–römischer Zeit. Eine kommagenische
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Aurel und L. Verus jetzt A. Gebhardt, Imperiale Politik und provinziale Entwicklung. Untersuchungen zum Verhältnis
von Kaiser und Städten im Syrien der vorseverischen Zeit, Klio N.F. 4 (2002) 153f.
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Cilt (27.05.-31.05. 2002, Ankara), Ankara 2003, 197ff.
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Die in den Jahren 2001 und 2002 auf dem Dülük Baba Tepesi durchgeführten
Untersuchungen führten mit Blick auf die zentrale Frage nach der Lokalisierung des
Zentralheiligtums des Iupiter Dolichenus zu folgenden Erkenntnissen: Unter topographischen Gesichtspunkten ist zunächst grundsätzlich davon auszugehen, daß das Zentralheiligtum des Iupiter Dolichenus weithin sichtbar war, und zwar insbesondere vom 3
km. in nordwestlicher Richtung entfernt liegenden Keber Tepe aus, dem antiken Siedlungshügel Doliches. Für die Lage des Heiligtums auf dem immerhin 7,5 ha umfassenden Gipfelplateau des Dülük Baba Tepesi kam dabei nach Abschluß der Kampagne
des Jahres 2002 nur noch der zentrale Gipfelbereich in Frage. Von der Mitte des Plateaus mit durchschnittlich 1207 m. ü. NN aus fällt das Gelände bis in den äußersten
östlichen Zipfel ab (1195 m. ü. NN). Auffällig ist zudem, dass die wenigen obertägig
noch sichtbaren antiken Überreste sich im mittleren Bereich des Gipfelplateaus konzentrieren, insbesondere in der näheren Umgebung des sog. ‚Antennenplateaus’ (Abb.
2). Es handelt sich um nicht mehr in situ befindliche Bauglieder, u.a. um zahlreiche
Kalksteinblöcke und Basaltplatten, des weiteren um Geisonfragmente sowie Bruckstücke von Säulen und Halbsäulen. Bis auf einige Zisternen finden sich im Nordwesten,
Westen und Südwesten des Gipfelplateaus ansonsten keine obertägig sichtbaren antiken Siedlungsstrukturen.
2001 und 2002 wurden erstmals auch geophysikalische Prospektionen auf dem
Gipfelplateau des Dülük Baba Tepesi durchgeführt, um obertägig nicht mehr sichtbare
Bebauungsstrukturen im Gebiet des früheren Heiligtums des Iupiter Dolichenus zu lokalisieren. Um über die Natur und Zeitstellung der geophysikalisch ermittelten Bebauungsstrukturen gezielte Aussagen treffen zu können, wurden an verschiedenen Stellen im Bereich des Gipfelplateaus insgesamt vier Suchschnitte angelegt. Im Ergebnis
zeigte sich, daß sich die mittels geophysikalischer Messungen ermittelten Gebäudestrukturen durch die angelegten Suchschnitte weitestgehend bestätigen ließen6. Allerdings konnten keinerlei Hinweise auf Kultaktivitäten und insbesondere auf den Kult des
Iupiter Dolichenus gewonnen werden. Es schien deshalb sinnvoll und folgerichtig zu
sein, während der Kampagne 2003 dem engeren Bereich des sog. ‚Antennenplateaus’
im Zentrum der Bergkuppe des Dülük Baba Tepesi besondere Aufmerksamkeit zu
schenken7.
Das Interesse konzentrierte sich zunächst auf den Bereich östlich des ‚Antennenplateaus’. Der angelegte Schnitt Z, der von der Böschung des rezent aufgeschütteten Plateaus nach Osten bis an den Rand des Zentralplateaus reichte, wurde von
Westen nach Osten in 3 Abschnitten (Z1 4,5x5 m.; Z2 4,5x5 m.; Z3 1x5 m.) auf einer
Länge von insgesamt 10 m. ausgegraben (vgl. zur Lage des Schnittes Z Abb. 2). Neben einigen nur sehr rudimentären Strukturen zeichnete sich in Z2 eine in das islamische Mittelalter zu datierende Mauer aus Spolien und Bruchstein ab, die von Süd nach
Nord den Schnitt kreuzt (Abb. 3). Verbaut in diese Mauer fand sich eine Statuenbasis
mit einer griechischen Inschrift für den römischen Kaiser Caracalla (Abb. 4-5). Dieses
in die Zeit zwischen 215-217 zu datierende Zeugnis ist ein deutlicher Hinweis für die
Bedeutung des Ortes. Caracalla wird im Vorfeld seines Partherfeldzuges auf dem Weg
in Richtung Euphrat die Gelegenheit genutzt haben, das Heiligtum des Iupiter Doliche6
7

Vgl. zu den Ergebnissen der 2002 durchgeführten Arbeiten H. Güllüce/A. Schütte-Maischatz/E. Winter, Forschungen
in Doliche 2002, in: XXV. Kaz› Sonuçlar› Toplant›s›. 2. Cilt (26.05.-31.05. 2003, Ankara) [im Druck].
Die im Jahre 2003 auf dem Dülük Baba Tepesi bei Doliche, 10 km. nordwestlich der türkischen Großstadt Gaziantep
(Südost–Türkei) gelegen, durchgeführten Arbeiten fanden statt in der Zeit vom 13.09.-14.10.2003. Unser Dank gilt
der türkischen Antikendirektion, die mit Schreiben vom 24.06.2003 den beantragten Arbeiten die Erlaubnis erteilt hat.
Teilnehmende Wissenschaftler waren Herr Prof. Dr. Engelbert Winter (Münster), Frau Dr. Marghareta Facella (Pisa),
Frau Dr. Sabine Ladstätter (Wien), Herr Michael Blömer, M.A. (Münster), Herr Dipl.-Geogr. Karl-Peter Krüger (Münster) sowie die Studentinnen und Studenten Asuman Lätzer (Köln), Matthias Stahnke (Münster) und Hasan Horzumlu
(Edirne). Die Vermessungsarbeiten wurden von dem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur Herrn Dipl.-Ing. Ralf
Wirtz (Essen) durchgeführt. Die Arbeiten auf dem Dülük Baba Tepesi standen unter der Leitung des Direktors des
zuständigen Museums Gaziantep, Hamza Güllüce. Begleitender Kommissar vom Museum Gaziantep war Ahmet Beyazlar. Für ihre Hilfe danken wir zudem Fatma Bulgan vom Museum Gaziantep und Dr. Rifat Ergeç von der Universität Gaziantep.
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nus aufzusuchen, gegenüber dem „Soldatengott" von Doliche seine Eusebeia zu erweisen und diesen um Unterstützung für den kommenden Krieg zu bitten.
In dem zweiten, weiter nördlich gelegenen Schnitt T (Abb. 2) konnten massive,
aufeinander zulaufende Mauern aus römischer Zeit freigelegt werden (Abb. 6-7). Mauer 50 (Abb. 8) reicht im westlichen Schnittbreich (T1/T2) bis auf den anstehenden
Fels hinab. Erhalten sind 2 bzw. 3 Lagen, an einer Stelle auch 4. Hier beträgt die erhaltene Höhe der Mauer 1,60 m. Die durchschnittliche Quaderhöhe beträgt 0, 40 m.
Die Breite der Mauer ist 1,10 m.
Mauer 51 (Abb. 9) unterscheidet sich trotz einer grundsätzlichen Ähnlichkeit von
Mauer 50. Die durchschnittliche Quaderhöhe beträgt hier 0, 50 m. Die Oberflächenbehandlung ist insgesamt etwas nachlässiger, der Stein weicher. Der Maueranschluss
50-51 ist durch eine Störung, die eine rezente Raubgrabung verursacht haben muss,
nicht erhalten. Trotzdem spricht alles für einen solchen Anschluß.
Versucht man die Funktion dieser Mauer zu bestimmen, ist eine Deutung der
Mauerstrukturen in Schnitt T als Teil der Nordostecke der Temenosmauer naheliegend.
Eine Temenosmauer von monumentalen Ausmaßen ist bei allen Heiligtümern im
nordsyrischen Raum üblich, wenn nicht sogar zwingend erforderlich8. Betrachtet man
die Topographie des Dülük Baba Tepesi, so liegt die ergrabene Mauer genau dort, wo
man eine der Ecken der Temenosmauer hätte vermuten müssen9. Die Dimensionen
wie die Bauweise entsprechen den sonst bekannten Peribolosmauern. Für eine Temenosmauer scheint auch der Umstand zu sprechen, dass der Maueranschluss nicht
rechtwinklig ist. Bei einem Einzelbau wäre dies schwer zu erklären. Die Tatsache, dass
in der Verlängerung der Mauer 50 nach Westen noch in ca. 60 m. Entfernung obertägig an mehreren Stellen Quader von identischen Ausmaßen liegen, die bei Fundamentierungsarbeiten für die auf dem Zentralplateau des Dülük Baba Tepesi stehenden Antennen ausgegraben wurden, spricht gleichfalls für diese These.
In spätantiker Zeit, Münzfunde legen das frühe 4. Jh. nahe, ist diese Ecksituation durch das Einziehen zweier Bruchsteinmauern zu einem geschlossenen Raum ausgebaut worden (Abb. 6-7). Das rezent eingefüllte Material erwies sich als homogen
und muss einem römischen Horizont innerhalb des Heiligtumsbezirks entstammen.
Aus dieser Schicht stammen zahlreiche Funde von Bauornamentik, in erster Linie
Fragmente von korinthischen Kapitellen (Abb. 10), sowie reiche Marmorfunde, Reste
von Wandverkleidungen aus Marmor, aber auch ein Fragment einer marmornen Mantelstatue. Eine erste Untersuchung der Kapitellfragmente legt nahe, dass sie im späten 1. Jh. gearbeitet wurden.
Von besonderer Bedeutung ist vor allem der Fund eines bronzenen Votivtäfelchen (Abb. 11). Aufgrund der noch lesbaren griechischen Inschrift handelt es sich um
eine Weihung für den „erhörenden Gott von Doliche". Vergleichbare Zeugnisse sind für
den Kult des Iupiter Dolichenus bekannt und gut belegt10. Das aufgrund der Buchstabenformen in das späte 2. bzw. das 3. Jh. zu datierende Stück ist das erste gesicherte Zeugnis für den Kult des Iupiter Dolichenus auf dem Dülük Baba Tepesi.
Dazu passt das Fragment eines weiteren bronzenen Votivplättchens. Die hohe
Qualität der Gravur verdient ebenso Beachtung wie die Verwendung der lateinischen
8

9

10

Vgl. vor allem D. Krencker/W. Zschietzmann, Römische Tempel in Syrien, 1938 und K.St. Freyberger, Die frühkaiserzeitlichen Heiligtümer der Karawanenstationen im hellenisierten Osten. Zeugnisse im Spannungsfeld zweier politischer Formationen. Damaszener Forschungen. Bd. 6, 1998; zu zwei besonders beeindruckenden Beispielen aus dem
syrischen bzw. kommagenischen Raum J. Seibert, Der Tempelbezirk des „Blitzeschleudernden Gottes". Die Anlage
von Baitokaike (heute Hosn Soleiman) in Syrien, AW 34 (2003) 365ff. und W. Hoepfner, Direk Kale. Ein unbekanntes Heiligtum in Kommagene, IstMitt 16 (1966) 157ff.
Dazu paßt auch die Situation in Schnitt Z, im Inneren des Temenos gelegen. Dort ist es zwar nicht gelungen, einen
römischen oder früheren Horizont anzutreffen, doch geben die Abarbeitungen im anstehenden Fels einen Hinweis auf
die Topographie des Temenosbezirks und stützen durch ihre Orientierung die Deutung der Mauern 50/51 als Temenosmauer.
Vgl. z. B. Hörig/Schwertheim (Anm. 4) Taf. LIV 291. LVI 293. CIX 514.
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Sprache. Aufgrund der noch sichtbaren Reste zweier Zeilen mit insgesamt vier noch
im Relief erkennbaren Buchstaben ist eine Weihung für Iupiter Optimus Maximus Dolichenus wahrscheinlich.
Ist die Stratigraphie im östlichen Teil des Schnittes T durch Raubgrabungen
stark gestört, ändert sich das Bild im westlichen Teil, nördlich und südlich von Mauer
50. Der Boden zeigt hier keine Spuren von Umlagerung. Im Profil zeichnet sich eine
klar erkennbare Stratigraphie ab (Abb. 12).
Als besonders bemerkenswert erwies sich eine starke und sehr homogene „Asche"schicht, die beiderseits der Mauer bis auf den anstehenden Fels reicht. In dieser
Schicht konnten über 100 Schmucksteine aus Halbedelstein, Glaspaste, Fayence und
Fritte in unterschiedlichsten Formen geborgen werden (Abb. 13). Hinzu kommen 29
Stempelsiegel (Abb. 14) und 6 Rollsiegel (Abb. 15). Die Siegel sind spätneubabylonisch und achämenidenzeitlich, um 500 v. Chr. zu datieren. In die gleiche Zeit weisen
3 Fibeln. Keramik ist in dieser Schicht fast nicht vertreten. Allerdings wurden mehrere
Fragmente schwarzfiguriger Keramik gefunden, die damit erstmals in dieser Region
nachgewiesen werden kann und deren Existenz auf die überregionale, „internationale"
Bedeutung des Dülük Baba Tespesi als Kultstätte verweist.
Die Deutung dieser Schicht fällt schwer, irgendwelche Strukturen, mit denen die
Schicht in Verbindung zu bringen ist, gibt es noch nicht. Offenkundig ist allerdings,
dass sie in einem kultischen Zusammenhang zu sehen ist, und dass es sich um eine
gezielte Deponierung handeln muss. Bei einer Vielzahl der im Kunsthandel und Privatsammlungen aufgetauchten und wohl vom Dülük Baba Tepesi stammenden Stempelsiegel der sog. spätneubabylonischen und achaimenidischen Gruppen ist zu Recht in
der Literatur festgestellt worden, dass diese Siegel als Weihegaben verwendet wurden11.
Da ein gut geschnittenes Siegel ein wertvolles Stück darstellte, von dem man
sich allein aus materiellen Gründen kaum gerne getrennt haben wird, liegt die Vermutung nahe, „dass sich ‚Wallfahrer’, die nach Dülük kamen, an Ort und Stelle ein ‚Ersatz’siegel schneiden ließen, das sie anstatt ihres eigenen im dortigen Heiligtum hinterlegten"12. Die Siegel hätten dann dieselbe Funktion und Bedeutung wie das Aufrichten von Statuen oder das Anbringen von Votivtäfelchen. Solche Siegelsteine wurden
zudem oftmals weit über ihre Entstehungszeit hinaus in viel späteren Perioden verwendet. Gerade von den hier vorliegenden Siegeln aus der ins 6./5. Jh. v. Chr. gehörenden spätneubabylonischen/achaimenidischen Gruppe blieben viele bis in hellenistische Zeit hinein in Gebrauch, wurden vielleicht sogar noch angefertigt.
Fazit und Perspektiven
Bereits seit langem hat man in der Literatur vermutet, dass sich auf der weit
sichtbaren Bergkuppe des Dülük Baba Tepesi das Zentralheiligtum des Iupiter Dolichenus befand, und zwar an einer Stelle, wo sich bereits seit frühester Zeit eine wichtige Kultstätte für den im gesamten nordsyrischen und südostanatolischen Raum verehrten Sturm- und Gewittergott Teşub-Hadad befunden haben könnte. Ein Nachweis
für diese Thesen existierte bislang nicht. Dieser konnte nun aufgrund des neuen archäologischen Befundes wie der 2003 erzielten Funde erbracht werden, und zwar nicht
nur in Hinblick auf die Existenz des Zentralheiligtums des Iupiter Dolichenus. Es handelt sich beim Dülük Baba Tepesi offensichtlich um einen der ganz wenigen Orte im südostanatolischen Raum, an dem sich Kulthandlungen vom frühen 1. Jt. v. Chr. bis in
11
12

Vgl. H.H. von der Osten, Altorientalische Siegelsteine der Sammlung Hans Silvius von Aulock. Studia Ethnographica
Upsaliensia XIII (1957) 14f.
Ebenda 14. „Die gute Qualität der als ‚fabrikmäßig’ hergestellt anzusehenden Siegelsteine an sich mag ... dafür
sprechen, dass in Dülük ein gut organisierter Wallfahrtsshandel betrieben wurde; die Gläubigkeit wird wohl oftmals
seitens der Priesterschaft oder, mit ihr in stiller Teilhabertschaft, von kommerziellen Elementen ausgenutzt worden
sein" (ebenda 14 f.).
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die christlich geprägte Spätantike hinein und auch darüber hinaus nachweisen lassen.
Zudem konnte durch den Fund einer größeren Zahl von Siegeln erstmals diese für die
Frühzeit des Heiligtums offenbar bedeutsame Fundgruppe13 in einem geschlossenen
Grabungskontext geborgen werden. Gleichzeitig zeichnet sich ab, dass durch weitere
Grabungen Hinweise auf die Geschichte des Ortes und der Region in achaimenidischer Zeit gewonnen werden können. Für die Zeit nach dem Ende der neuhethitischen
Stadtstaaten fehlen Zeugnisse aus dokumentierten Grabungskontexten fast völlig.
Nachdem das seit langem in der Forschung erhobene Desiderat, den Kultbezirk
des Iupiter Dolichenus zu lokalisieren, eingelöst werden konnte, scheint es nunmehr
möglich, in einem überschaubaren zeitlichen Rahmen auch weiterführende Erkenntnisse zu gewinnen über das bislang unbekannte Hauptheiligtum eines der wichtigsten
orientalischen Gottheiten im Imperium Romanum. Angesichts des Faktums, das bislang nur wenige Dolichenus-Heiligtümer ‚ergraben’ und zufrieden stellend dokumentiert sind – eine einheitliche oder kanonische Bauweise wie sie beispielsweise für Mithräen zu postulieren ist, fehlt bislang völlig – dürfte die weitere Erforschung gerade des
Dolichenum in der Heimatstadt des Gottes für Fragen der Architektur und Ausstattung
entsprechender Heiligtümer in hohem Maße aufschlussreich sein.
Obwohl Bautätigkeit und Steinraub seit spätantiker Zeit bis hin zu rezenten Eingriffen in das Gelände an vielen Stellen die antiken Horizonte weitgehend beseitigt haben, zeigen die diesjährigen Ergebnisse, dass es weit verfehlt wäre, dies für den gesamten Heiligtumsbezirk anzunehmen. Im Gegenteil: Es ist sogar die besondere Situation gegeben, unterhalb des hellenistisch-römischen Horizonts noch ungestörte
Schichten früherer Phasen anzutreffen, ein besonderer Glücksfall in Hinblick auf
Fragen zur Kultkontinuität und Religionsgeschichte dieser Region.

13

Vgl. zu zwei Siegeln wohl vom Dülük Baba Tepesi aus dem 3. Jt. v. Chr. ebenda Nr. 40. 44.
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Abb. 1: Blick
auf
den
Dülük Baba Tepesi

Abb. 2: Plan vom Gipfelplateau des Dülük Baba Tepesi mit Lage der Schnitte Z und T

Abb. 3: Schnitt Z 2, Spolien- und Bruchsteinmauer
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Abb. 4: Schnitt Z 2, Als Spolie
genutzte Statuenbasis

Abb. 5: Statuenbasis mit einer
griechischen Inschrift
für den römischen Kaiser Caracalla (211-217)

Abb. 6: Schnitt T, Massive aufeinanderzulaufende römische Mauern 50-51
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Abb. 7: Schnitt T-Planum

Abb. 8: Schnitt T, Mauer 50

Abb. 9: Schnitt t, Mauer 51
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Abb. 10: Fragment eines korinthischen Kapitells

Abb. 11: Bronzenes Votivtäfelchen für Iupiter Dolichenus

Abb. 12: Stratigraphie T 3
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Abb. 13: Schmucksteine

Abb. 14: Spätneubabylonisches Stempelsiegel

Abb. 15: Spätneubabylonisches
Rollsiegel
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SEVENTH PRELIMINARY REPORT ON EXCAVATIONS AT
ZİYARET TEPE (DİYARBAKIR PROVINCE),
2003 SEASON

Timothy MATNEY*
Lynn RAINVILLE

The seventh season of archaeological fieldwork at Ziyaret Tepe in the Diyarbakır province was undertaken in July through September of 2003. As in previous seasons, we worked in close cooperation with the director of the Diyabakır Museum, Necdet İnal, and his able staff. Our work was greatly enhanced by the guidance of our government representative, Sema Dayan of the Ministry of Culture and Tourism’s General Directorate in Ankara. This season was sponsored and funded by a number of universities, federal foundations, private foundations and donors. In particular, the academic sponsorship came from the University of Akron (USA), Sweet Briar College (USA),
University of Munich (Germany), Cambridge University (UK) and the University of Helsinki (Finland). Our principal financial sponsors included the National Science Foundation, the Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, the Deutsche Forschungsgemeinschaft, the British School of Archaeology in Iraq, the University of Oxford
Wainwright Fund, the British Institute of Archaeology in Ankara, the University of
Cambridge McDonald Institute for Archaeological Research, the British Academy, the
University of Akron and Sweet Briar College. Preliminary reports from earlier seasons
have been published in this journal and in the journal Anatolica (Matney 1998; forthcoming; Matney and Somers 1999; Matney and Bauer 2000; Matney et al. 2002, Matney
et al. 2003; forthcoming).
During the 2003 season, Timothy Matney (University of Akron) served as the
overall project director, Lynn Rainville was the assistant director and our senior field director was John MacGinnis (McDonald Institute, Cambridge University). Michael Roaf
(University of Munich) was in charge of processing finds from Operation E, Simo Parpola (University of Helsinki) served as the project epigrapher, and Helen McDonald
(Cambridge University) was our ceramicist. We would like to acknowledge the hard
work and dedication of our exceptionally able field staff, who are too numerous to list
individually, but whose cooperative efforts make our project possible.
Project Overview and Objectives
Ziyaret Tepe is a 32 hectare mounded site located on the south bank of the Tigris River 20 km. west of the confluence of the Tigris and Batman Rivers in the Diyar*

Timothy MATNEY, Department of Classical Studies, Anthropology and Archaeology, University of Akron, Akron, OH
44325-1910 USA/ABD.
Lynn RAINVILLE, Department of Anthropology and Sociology, Sweet Briar College, Sweet Briar, VA 24595 USA/ABD.
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bakır Province. The high mound, just over three hectares in extent, was occupied in a
nearly complete sequence from the early third millennium BC through the end of the
Assyrian Empire, roughly 600 BC. During the Middle and Late Assyrian periods, the lower town at Ziyaret Tepe was fully occupied and the settlement achieved urban status.
In the 2000 through 2003 field seasons, eleven discrete areas at or near Ziyaret Tepe
were excavated by our team (Operations A through K). The excavations undertaken
at Ziyaret Tepe in 2003 were conducted in Operations G and K, both in the southwestern portion of the lower town, and both dating primarily to the Late Assyrian period (roughly 9th through 7th centuries BC).
In earlier reports, we examined the importance of Ziyaret Tepe within the historical context of the late Assyrian Empire (Matney et al. 2002; Matney forthcoming). The
textual and historical evidence from this period suggests that Ziyaret Tepe be identified as the Assyrian city of Tushhan, briefly a regional capital and one of the most important settlements of the late Assyrian Empire in the Upper Tigris River valley (for a
discussion of the identification of the city see Grayson 1991; Karg 1999; Lanfranchi
and Parpola 1990; Parker 1998; Parpola 1987; Radner and Schachner 2000). Our belief in the importance of Ziyaret Tepe within the Assyrian Empire was strengthened by
the discovery in 2002 of a small cuneiform archive in Operation G. A preliminary discussion of the these texts was provided in a previous edition of this journal (Matney
forthcoming). In 2003, the remainder of the room deposit from which the original text
corpus came was completed and a study of the cuneiform texts is underway by Simo
Parpola of the University of Helsinki. As a group, the Ziyaret Tepe cuneiform archive
dates to the very end of the Assyrian period, with two possible post-612 BC eponyms
being preliminarily identified, and suggests that the building in which they were found,
the Western Building in Operation G, was a minor governmental building, possibly a
tax-collecting center located near the city’s fortifications in the lower town.
The goals of the 2003 excavation season were: (1) expanding the excavations
in Operation G to complete the recovery of the plan of the Eastern Building and continuing clearance of the Western Building, where the tablets were found previously; (2)
opening up a new trench at the southern edge of the lower town (Operation K) where
previous magnetic gradiometry survey in 1998 had identified the location of the city’s
fortification wall; (3) continuing subsurface geophysical survey in the lower town using
the established technique of magnetic gradiometry; (4) conservation of a hoard of copper and iron vessels and other artifacts recovered in Operation A on the high mound in
2001 and 2002.
Excavations in the 2002 Field Season
Excavation in 2003 was conducted in two areas of Ziyaret Tepe (Operations G
and K). Both of these operations are located in the lower town [Fig. 1] and were directed by John MacGinnis.
Operation G
The 2003 excavations in Operation G were directed by John MacGinnis with the
assistance of Celine Beauchamp, Mary Shepperson and Jeff Szuchman. Operation G
is located in the southwestern part of the lower town. Since 2001, the primary goal of
the excavations has been to recover the plan of two large Late Assyrian buildings first
identified in 1998 using subsurface magnetic field gradiometry (Matney and Somers
1999). These buildings are characterized by a large central courtyard comprising an
extensive pebble mosaic floor of alternating squares of black and white stones [Fig. 2].
One of these floors has been excavated almost entirely in the Eastern Building, Room
2, and a small corner of a second mosaic was recovered in the Western Building, Room 11. Similar mosaics of Late Assyrian date have been recovered at Til Barsip/Tell Ahmar in Syria and at Arslan Tash and Tille Höyük in Turkey (Bunnens 1997). Ranged
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around the courtyard are a series of rooms which vary considerably in extent from 2 m.
by 2.5 m. to 4 m. by 16 m. The walls of these structures are made of mudbricks without any stone foundations. Where we have placed soundings adjacent to the walls, we
have found that the foundations go down to a depth of no more than one meter and
are entirely formed of mudbrick.
Excavation in the Operation G Eastern Building in 2003 included the clearance
of the northernmost range of rooms (Rooms 4, 13, 14 and 17) and the southernmost
room (Room 18), as well as the continued clearance of the mosaic in Room 2. Unfortunately, these rooms were relatively clean, with very few artifacts still in situ. The one
exception to this general rule was the discovery of several large storage pithoi broken
in place, either on their sides or standing near walls. Its general condition suggests to
us that the Eastern Building had been allowed to decay after the contents of the rooms
had been methodically removed with no evidence for destruction or sudden abandonment. Preservation of the building is best on the northern and western edges of the building, with considerably more erosion having taken place in the southeastern part of
the Eastern Building. As such, it is not yet clear whether or not there is a second range of rooms on the southern edge of the building (i.e., south of Room 18), although the
excavations in 2003 suggests that this is not the case.
The plan of the Eastern Building, then, comprises an entrance from an outside
cobbled street (Street 5) into Room 1. This entrance room (Room 1) leads via a baked
brick pathway from the door into the central courtyard with the pebble mosaic floor (Room 2). From this central courtyard, there are five doorways into the surrounding range
of rooms, including the passage to back to Room 1. The northern doorway leads into
two ranges of rooms running perpendicular to the courtyard Room 2. The first of these
ranges comprises Rooms 3 and 14; the second comprises Rooms 4, 13 and 17. Of note, Room 13 contained a number of rectilinear mudbrick features, including a square
bin or deep basin occupying a quarter of the floor space in the southwestern corner
[Fig. 3]. The general plan of the structure is very similar to the Late Assyrian buildings
from Area C at Til Barsip/Tell Ahmar, as are the overall dimensions. Ahmar Building C1
and the Operation G Eastern Building are both roughly 20 m. by 40 m. in extent and
oriented along a large rectangular courtyard with a pebble mosaic floor.
On the western edge of the courtyard, an entrance leads to Room 7, which itself
has a further entrance to a much smaller Room 8. Two large pithoi in the northwestern
corner of Room 7 were still standing. The southern range includes a single long room
(Room 18) which presumably has an entrance in the southern wall of Room 2 which
has not been excavated. Whether or not Room 18 extends all the way across the width
of the building, or has an additional small room in the southeastern corner is impossible to say on present evidence. Room 18 was very poorly preserved, with walls comprising no more than a few courses of preserved mudbrick Finally, we hypothesize an
second entrance in the eastern wall of Room 2 leading into Room 13 from the central
courtyard. In total, the Eastern Building had 11 or 12 rooms and covered a total area
of approximately 1,025 square meters. There is no direct evidence suggesting the Eastern Building had a second storey, although the thick walls could have supported such
a superstructure.
The Western Building stands in contrast to the Eastern Building in several respects. First, the preservation of the excavated rooms in the Western Building (Rooms
9, 10, 15 and 16) is much better and there is evidence of localized destruction in all four rooms with smaller ceramic vessels, tablet fragments and other finds located on the
floors. Room 9 and the northern half of Room 10 were excavated in 2002 and published in the last report in this series. In 2003, we continued the excavation of Room 10
in its southern half. Here we found a large collection of smashed pottery vessels and
a lump of bitumen, possibly an artifact or the lining of a basket sitting atop cuneiform
tablets on the floor of the room [Fig. 4]. There was a probable entrance to the room
through the southern portion of the western wall leading to the cobbled courtyard, Ro65

om 11, but the doorway appears to have been blocked in antiquity with mudbrick. The
principal discovery in Room 10 was an additional six tablets or tablet fragments from
the archive reported in 2002 [Fig. 5]. These bring the total number of cuneiform tablets
and large fragments in the Ziyaret Tepe collection to twenty-eight, not including a number of uninscribed fragments. The majority of the inscriptions had to do with grain loans, as was true of the tablets from last year as well. However, one tablet in particular
(ZTT 22) is a letter from a man named Mannu-ki-Libbali, charged with the assembly of
a chariot unit, who complains to his lord, possibly the treasurer of the city, that none of
the professionals needed for this task–scribes, cohort commanders, officials, craftsmen, smiths and so forth–were left in the city making it impossible for Mannu-ki-Libbali to finish his work. This letter suggests tentatively that the end of Ziyaret Tepe may have involved the gradual abandonment of settlement as the last vestiges of the Assyrian empire faded away. The final publication of the entire textual corpus from Rooms 9
and 10 of the Western Building by Simo Parpola will be available in the State Archives
of Assyria Bulletin and will add significantly to our understanding of the end of the Assyrian settlement.
Two rooms in the northeastern corner of the Western Building, Rooms 15 and
16, were also excavated in 2003. The excavated corner of Room 16 had superimposed packed earth floors and several ceramic vessels were found broken on them [Fig.
6]. The remainder of this room will be excavated during the 2004 season. Room 15 had
at least two superimposed floors and was used as a water installation. The upper (later) floor consisted of a compacted mud surface sealed by a plaster layer less than 2
cm. thick. The plaster was white, but had been painted with black stripes, which were
poorly preserved but still visible around the edges of the building. The lower (earlier)
floor in Room 15 was made of baked bricks spanning the entire floor area. Of particular note was a drain (G-254) found in the northwestern corner of the room. The drain
was located adjacent to three baked bricks set on edge and had a large, spherical stone stopper still in place [Fig. 7]. Like the Eastern Building with its elaborate pebble mosaic pavement, the Western Building is also marked by luxury building materials, as seen in the Room 15 pavement. As noted above, a small corner of a second pebble mosaic floor was found in Room 11 at the western limits of our excavations, strengthening
the observation that this is an elite residence or public building.
To the north of Room 15, and perhaps laying outside of the Western Building,
we found a large well-preserved kiln (G-242), possibly for pottery production [Fig. 8].
The kiln is partially unexcavated in the northern baulk of Operation G. It is rectilinear in
shape and has a well preserved plastered firing chamber. The air shafts leading from
the fire-pit (unexcavated) to the firing chamber are still easily seen suggesting a simple updraft kiln (Hodges 1976). The superstructure of the kiln was removed in antiquity.
The presence of a kiln in this location was predicted using the subsurface geophysical
survey maps where the kiln appears as a very strong dipolar magnetic feature similar
to another kiln excavated earlier in Operation D on the eastern edge of the lower town
during the 2000 season. The relationship between this kiln and the Western Building
must await further excavation to determine whether the kiln has been cut into the Late
Assyrian deposits or represents an installation contemporary with the Eastern Building.
Operation K
A narrow trench measuring 2.5 m. wide and 15 m. in length was cut through the
city’s fortification wall on the southern edge of the lower town [see Fig. 1 for location].
Gulay Dinckan served as the trench supervisor in this area, under the field direction of
John MacGinnis. The purpose of this excavation was to determine the structure of the
city wall and to verify its location in relation to the magnetic field gradiometry maps. The
resulting trench showed a pair of parallel mudbrick walls separated by a thick, hard mud
fill. This casement structure was 6.2 m. thick and was a formidable fortification in the
Assyrian period. The inner mudbrick wall was 1.0 m. thick, the outer wall was 2.7 m.
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thick and the internal fill was 2.5 m. wide. We cut deep soundings into the fill and on
the exterior of the wall [Fig. 9] revealing a steeply sloped surface, or glacis, running
away from the wall possibly to a ditch or moat on the outside of the city. Indeed, the
area immediately outside of the city wall in Operation K is still a topographic low that
collects runoff irrigation water from the surrounding cotton fields during the late summer months. The fortification wall is only preserved to a depth of less than a meter, suggesting rather shallow foundations for such a massive structure.
One surprise of the 2003 excavation season was the recovery of part of a modest domestic structure on the inside of the fortification wall in Operation K. The remains of three walls of a small structure were found abutting the city wall. These walls were between 50 cm. and 90 cm. in width and bounded parts of four rooms, of which only
small floor areas were found in our narrow sounding. One of the floors was cobbled
with large river cobbles, the other floors were of beaten earth. Some ceramic sherds
were found on the floors, as well as an in situ door socket near the western edge of the
trench.
Geophysical Survey
An important on-going component of the Ziyaret Tepe archaeological project is
an ambitious attempt to map the entire structure of the ancient city using subsurface
geophysical survey techniques. As noted above in several places, the magnetic field
gradiometry maps we generated in earlier seasons (1998, 1999, 2002) have served as
a basis for locating our excavation trenches and have proven invaluable in interpreting
major structures within the ancient city. In 2003, a continuation of our geophysical survey efforts was undertaken by Ann Donkin (University of Akron) who conducted a survey of 4.12 hectares on the eastern edge of the lower town [Fig. 10; see also Fig. 1 for
the location of the survey area]. This area was chosen in part because it was not under cotton cultivation and was, therefore, accessible to archaeological investigation.
Several clear features emerged from the subsurface magnetic field gradiometry
map generated by the 2003 geophysical survey team. First, the line of the city wall is
clearly seen along the northern edge of the survey area, where the wall is running from
the southwest to the northeast. The city wall, seen as a very faint feature with negative readings (i.e., as white on the plan), makes a abrupt corner just north of our survey
area and is seen returning from the northwest to the southeast for a distance of 80 m.
before jogging to the east for a distance of 60 m. The wall then makes another sharp
corner and continues on its previous northwest-southeast alignment to the edge of the
survey area. It is at this point at the southern edge of the survey area that we approach the location of the city gate, discovered by John MacGinnis in Operation D in the
2000 field season. The reason for the zigzags in the city’s fortification wall at these
junctures is unclear.
The other easily discernable feature of the geophysical maps from 2003 are a
series of large circular anomalies, some of which display the dipolar characteristics
mentioned earlier as common to kilns. These are seen in the center of the 2003 gradiometry survey area. Additionally, there are five circular features, some three to four meters in width, which are weaker magnetically and have mostly positive magnetic values. These features may also be kilns which have been disturbed or are buried deeper,
but they may also represent an entirely different phenomenon, perhaps large pits or other disturbances. In any case, they certainly warrant further investigation.
Conservation
Finally, in cooperation with the Diyarbakır Museum, we began a systematic conservation effort to clean and stabilize a large collection of bronze and iron artifacts recovered from three metal-working installations found on the high mound in Operation
A in previous excavation seasons. Our conservators were Philipp Schmidt and Mandy
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Reimann. The metal artifacts from Operation A on the eastern edge of the high mound
had been stored in the Diyarbakır Museum, after minimal cleaning in the field, in nineteen plastic cases with silica gel used for maintaining a dry atmosphere. We were given permission in 2003 to work on the artifacts in our field conservation laboratory,
where the artifacts were carefully cleaned and stabilized and custom-built storage was
made for each artifact. During the course of this work, many details in the fine workmanship of the Late Assyrian bronzes was revealed, including fine etching or engraving
as seen in Fig. 11 which shows a detail of the handle on the top of a bronze pitcher.
Future Work
For the summer of 2004 we received funds to complete our first five year excavation campaign (2000-2004). With the additional three years of surface survey and
geophysical prospection completed during the summers of 1997-1999, we have now
reached a stage where final reports of the early seasons can be produced. In 2004, we
hope to complete our excavation of the Western Building in Operation G, to expand the
area of domestic housing in Operation K, to complete the stratigraphic step trench located in Operation E on the eastern edge of the high mound and to begin a new operation on the northern part on the high mound in Operation L, where test results suggest the possibility of a large well-preserved Late Assyrian public building. Additionally,
we will continue our long-term geophysical survey with an electrical resistivity survey
of substantial areas of both the high mound and lower town. We have a study season
scheduled for the summer of 2005 to prepare material for final publication.
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Fig. 1: Topographic plan showing the location of excavations and geophysical surveys during the 2003 field season

Fig. 2: Plan of Operation G.
The light shading
shows the Eastern
Building; dark shading indicates the
Western Building. The
very dark shading
shows the locations
of mosaic floors in the
Late Assyrian buildings
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Fig. 3: Operation G, Room 13 showing mudbrick features dividing up the room

Fig. 4: Operation G, Room 10, southern half. Large
bitumen lump (ZT 13402) shown near southern wall. Between this object and the wall,
several cuneiform tablet fragments were
found

Fig. 5: Photograph showing cuneiform tablet (ZT
13284-87) from Operation G, Room 10
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Fig. 6: Operation G, Room 16 showing ceramics found in situ on the
floor of the room

Fig. 7: Detail of drain (G-254) in Operation G, Room 15. The entire
floor of this room was originally covered in baked brick. Note
the round stone used as a drain stopper is still in place
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Fig. 8: Operation G, Locus G-242. Kiln showing firing chamber at the
northern edge of the Operation G excavations

Fig. 9: Operation K. Photograph of
trench facing south. The city
wall occupies the back half of
the trench, while the surfaces
seen in the north are remains
of domestic structures. The
deep soundings cut both the
center and the outside of the
city wall
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Fig. 10: Magnetic field gradiometry map of the eastern section of the
lower town

Fig. 11: Detail of Late Assyrian
bronze pitcher from
Operation A. Continued conservation efforts revealed fine
engraving
on
the
handle of this vessel
which had been hidden by corrosion
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LABRAYNDA 2003

Pontus HELLSTRÖM*
Lars KARLSSON

This year’s campaign lasted three weeks, starting the 18th of June and ending
on the 4th of July 2003. The staff consisted of Prof. Dr. Pontus Hellström (Director),
Doç.Dr. Lars Karlsson (Deputy Director), Architect Dr Thomas Thieme, and Archaeologists Abdulkadir Baran and Göksan Keskin Hakyemez. Our warm thanks are due to the
Ministry of Culture, to the General Direction of Monuments and Museums and to its General Director Dr. Alpay Pasinli for the continued excavation permit, to İsmet Aykut of
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara, who fulfilled the duties of Commissionary of the
Ministry, and to the Magn. Bergvall Foundation, the Birgit and Gad Rausing Foundation and the Eczacıbaşı Esan, for their support that made the campaign possible.
No excavations were performed at Labraynda in 2003. The main objectives of
the campaign were to clear the southernmost terrace wall, to investigate the temenos
wall of the sanctuary, to complement the documentation of the architecture for the ongoing publication work on the Andrones, and to survey the ancient Sacred Way from
Milas to Labraynda.
The Southern Terrace Wall and the Temenos Wall
During a visit to Labraynda in 2001 we had discussions with the local Turkish
authorities in Milas and Muğla about our future plans for the site. We agreed that an
important task would be the creation of a parking place and a turning place for buses
at the entrance of the excavations. The road passing the site is very narrow and the
width of the road was further restricted by a huge dump of excavation earth put here
in 1949-51. It was decided that we should remove major parts of the excavation dump
and clear the area near the road in order to make it easier for visitors to park and turn
around at Labraynda. We also discussed the construction of a ticket office and cafeteria in this entrance area. Already in 2002 we initiated the work of cleaning the entrance area, but it was during the work of 2003 that the project was finished. The dump has
been removed and the southern terrace wall, extending for a total distance of 100 metres, has been cleaned (Fig. 1). A new entrance to the site has been arranged at a place approximately where the Sacred Way from Mylasa entered the sanctuary. The southern terrace wall with its southwestern corner was known before the start of the Swedish excavations in 1948, but the dump of 1949-51 had almost concealed it. Now it is
visible again, and the excavated area has been covered with shingle, in order to keep
vegetation away and make it easier for cars and buses to turn around. This work was
*

Prof. Dr. Pontus HELLSTRÖM, Sankt Eriksgatan 109, SE-113 31 Stockholm/İSVEÇ.
Doç. Dr. Lars KARLSSON, Uppsala University, Dept. of Archaeology and Ancient History, Box 626, SE-751 26
Uppsala/İSVEÇ.
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done with kind assistance from the mayor of Milas, Mr. Hulusi Doğan and the company
Eczacıbaşı Esan.
During the work of cleaning the southern terrace wall, which formed a southern
extension of the sanctuary, we began mapping the temenos wall of the sanctuary in
2003. While studying old maps of Labraynda, drawn before the excavations began, it
became clear that not only the southern terrace wall was visible, but also other walls
on the western and eastern sides of the sanctuary. As these walls did not seem to form
building walls, we concluded that they must have formed parts of the temenos wall of
the site. The walls were studied and they will be added to the general plan of Labraynda, a work that is not yet completed.
The temenos wall is a very sturdy and well constructed wall, 0.88-0.90 m. wide,
built with two blocks in width. On the western side, the temenos wall begins at the northern exterior corner of the niche of Andron A (Fig. 2). It runs in a westerly direction for
5.8 m. and then turns north at right angles. From this corner it can be followed in a northerly direction for another 16.45 m. From this point the wall is covered by earth and by
a modern house, the so-called "House of the Hodja". It is quite clear from the topography, however, that the temenos wall ran up to a projecting bedrock scarp behind this
house. The wall then followed the bedrock outcropping all the way up to the Built Tomb.
The bedrock outcropping forms a sharp and impenetrable rock facade towards the
northwest, preventing intruders from entering the sanctuary.
The temenos wall on the eastern side of the sanctuary can be followed from the
northern side of the East Propylon. It runs 5.10 m. behind (east of) the back wall of the
East Stoa. At the northeastern corner of the East Stoa there is a large rock. On the upper side of this rock there are clear cuttings, which were beddings for ashlar blocks. The
beddings are aligned with the temenos wall behind the East Stoa and this indicates that
the temenos wall incorporated the rock. Furthermore, the beddings cut on the upper side of the rock form a triangle in plan and may have supported an irregular-shaped tower. From this rock the temenos wall ran northwards incorporating two more boulders
lying in the landscape. The distance to the first one is ca. 17.5 m. The wall then turned
northwest towards the second large boulder. This distance is 58.4 m. This second boulder is separated from the solid bedrock behind by a distance of 8.4 m. In this area there are many large ashlar blocks which may have belonged to the temenos wall. From
this point the wall climbed the bedrock itself, reaching up to the high rounded rock, split
into two, which is the highest point of the sanctuary, located right above a spring. This
huge rock preserves on its upper surface cut beddings, apparently for the construction
of a tower (Fig. 3). Between the split rock and another boulder below the Built Tomb,
there are also traces of the temenos wall. At this point it appears to have connected to
the wall that forms an eastern extension of the southern side of the Built Tomb. In this
still standing wall there is a gate leading from the space in front of the tomb.
The course of the temenos wall on the southern side of the sanctuary could not
be established during our work in 2003. Clearly it must have been connected to the South Propylon and from here it probably ran westwards towards the remains of the Roman South Bath. The concrete walls of this bath building have completely obscured
any remains of the temenos wall, but from the Roman Bath area it probably ran towards and below the West Stoa. In this area it is probably hidden under the modern
bekçi house. Visible remains of the temenos wall reappear, as was described above,
west of Andron A, just north of the bekçi house (and we have come full circle).
A reconstruction of the temenos wall at the sanctuary of Labraynda, with the course of wall proposed here, indicates that the Built Tomb was located outside the temenos, but that the huge split rock above the spring was located inside and that it had
a very prominent position with a square tower built on top. The southern terrace wall,
cleared from the dump in 2002-03, was located south of and outside the temenos wall.
It thus seems that this southern terrace, which probably was surrounded by porticoes,
formed a piazza outside the holy area of the Labraynda sanctuary.
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The Sacred Way
According to Strabo (14.659), there was an ancient paved road between Labraynda and Mylasa, almost 60 stadia in length, i.e. ca. 10.5-11.5 km., called Hiera Hodos, the Sacred Way, and on it their sacred processions were conducted. A well-preserved portion of the road can still be seen quite close to the sanctuary, about 450 m.
to the south-west of the South Propylon. The road was seen by Westholm in the summer of 1960 and described in some detail by him in 19631. He did, however, not map
the remains of the road due to the lack of useful maps. He was apparently able to trace the road more or less all the way from the village of Kargıcak up to Labranda, a distance of some 7 km. He wrote that the borders of the road were made up of large, coarsely cut stones, whereas the central part of it consisted of oblong flat slabs. He calculated the width of the road to be about 7-8 m. He also mentioned "mighty substructions" and that long stretches of some hundred metres were well preserved, built up on
large terrraces.
However, in 1960, the same year that Westholm had investigated the remains,
construction of a jeep road was begun from Kargıcak to Labraynda. This naturally followed more or less the same course as the ancient road, which meant that this to a large extent was destroyed or buried under the new road. Later on, the road was partly
rebuilt, and a few years ago the road was asphalted. We had therefore no great expectations to be able to establish much of the course of the ancient road. The present distance is 14 km. from Labraynda to the main road at Milas and about 15 km. to the centre of the town. Since the road runs over open fields for some 7 or 8 km. before it starts
climbing into the mountain, we did not search for remains of the Sacred Way for the
first half of its course. Therefore, our survey only covered the area between Kargıcak
and Labraynda, a distance of about 7 km. along the present road (Fig. 4). As already
mentioned, a well-preserved section of the ancient road is situated only 450 m. from
the eastern part of the sanctuary. Here, for some 100 metres, many original paving
blocks are still in situ, showing that the road was about 8 m. wide and paved with large ashlars of gneiss. One of the largest blocks is 3 m. long, 60 cm. wide and 40 cm.
thick. Partly, the bedrock forms the surface of the road. Seemingly it was in this area
that Westholm noted a large gate structure with foundation walls partly preserved2, but
any remains of that kind have not been identified by us. Close by on both sides of the
road are also some typical Carian cist tombs sunk into the bedrock and covered with
heavy gabled lids. Since tombs are often placed along ancient roads, we could also
use another tomb some 200 m. further on as evidence for the continued course of the
road in that direction. Another 100 m. further on a nicely built well-house is situated,
perhaps indicating that the ancient road was not far away. Continuing 300 m. along the
modern road, we discovered a fairly well-preserved road section, where the road could be traced for some 300 m. Some paving blocks are still in situ, as well as blocks
along the edges, and there are some remains of ruts. Here the road passes over a brook, which had made it necessary to leave an opening in the foundations of the road,
as a drain permitting the water to pass under the road, stopping it from undermining
the road. This bridge-like construction was completely overgrown by bushes. Fortunately it is situated some 10 m. away from the modern road, which has saved its important remains. This is situated about 1.5 km. from Labraynda. The road then turns
sharply to the left to run round a small hill. Before the next section of the ancient road,
some 400 m. further ahead, blocks from the edge of the ancient road could be seen
under the modern road. Then, however, the edge of the ancient road could be identified beside the modern road and on a higher level. Here, traces of the ancient road were identified for some 400 m. The best preserved part was at the end, where a few edge blocks helped to indicate a road width of 8 m. Just beside the road, to the west,
1
2

Labraunda 1:2, 1963, pp 9f.
Labraunda 1:2, 1963, p 10.
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another well-built well-house of the same type as the previous one was found. About
400 m. further on a third well-house was discovered. This is located some 50 m. away
from the modern road and, being situated in the steep slope towards the valley to the
east, it is probably on a level below the ancient road, which in all probability had the
same course as the modern one. From here no traces of the ancient road were discovered for another 1.5 km., which is not surprising since there are hills rising on both sides of the modern road, and it can be expected that the ancient road has here been
completely destroyed or, at best, buried under the modern road. When the landscape
once more opens up, and the modern road forms a zigzag, there are some faint traces
of the ancient road for a length of ca. 300 m. and also a well at the road side. Continuing down the hill, ca. 1 km. further ahead comes the longest stretch where road remains could be located. This is a 600 meter long, steeply sloping stretch running towards
the south. In the upper part of this stretch, some big, well-preserved paving slabs are
still in situ. In the lower part of the slope there are only some cuttings indicating the possible course of the road. This section ends close to Kargıcak. The 1960 road actually
went up this slope, but it turned out to be inconveniently steep, rising from 180 to 290
m. above sea level (asl), and thus the road was later given a longer and more westerly
course on the other side of a hill. Thanks to this change this stretch of the ancient road has not been completely destroyed. Across the modern road, above the village of
Kargıcak and close to its cemetery, on a hill overlooking the plain, there was finally a
stretch where we found traces of ruts, but no pavement blocks. On the plain below, the
modern road used to pass over an old bridge, which is now in ruins. An ancient bridge
may have been located in the same spot, since it is quite close to an old well, which
could also have ancient origins.
According to Strabo the ancient road was used for sacred processions. This was
in all probability its function not only in his time but also as far back as the 4th century
BC. However, it can be assumed that the road was originally built primarily for more
practical reasons, viz. to enable the builders of Labraynda to transport marble blocks
up to the site. It is hard to see how blocks as big as the architrave blocks of Maussollos’ andron (Andron B) could have been brought up to Labraynda without a paved road. The largest architrave block measured over 0.8 m3 (63x34x390), and thus weighed
more than 2 tons. Westholm considered the Sacred Way to have surpassed all the buildings of Labraynda in the amount of labour needed for its construction. If the road was
8 m. wide and paved with 40 cm. thick slabs all the way from Mylasa to Labraynda, the
amount of stone needed would, indeed, have reached over 30 000 m3.

78

Fig. 1: The southern terrace wall from the southwest

Fig. 2: Plan of the sanctuary of Labraynda. (Dashed lines: remains
and traces of the temenos wall)
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Fig. 3: The "split rock" from the northwest with setting beds for ashlar blocks on top

Fig. 4: Sacred Way to Labraynda. (Line of square dots:
remains and traces of road; open circles:
tombs; black circles: wells; wave-line: bridge).
The village of Kargıcak is at 180 m. asl, and
Labraynda at 650 m. asl
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FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE PESSINONTE:
LA CAMPAGNE DE 2003

John DEVREKER*
Luc BAUTERS
Wim DE CLERCQ
W. DHAEZE
Kurt BRAECKMAN
Patrick MONSIEUR

Durant la campagne de 2003, les fouilles se sont concentrées sur deux secteurs: l’aire du temple (tranchées B4 et B6) et un quartier d’habitation d’époque romaine
(secteur Q) (Fig. 1). Selon coutume, des prospections dans l’ancien territoire de la ville antique ont été effectuées. Cette année aussi, l’attention s’est encore plus portée
vers l’étude du matériel de fouille, en l’occurrence la céramique et le verre, les fresques et les stucs, les ossements d’animaux et les restes paléobotaniques. L’étude de toutes ces trouvailles a été largement facilitée grâce aux efforts continuels investis dans
la réorganisation du dépôt. Au centre du village, dans le jardin d’une maison désaffectée, une importante inscription de l’époque hellénistique a été découverte. Enfin, dans
un avenir proche le grand public pourra se réjouir à voir et à évaluer les résultats des
fouilles dans une nouvelle ambiance, puisque les travaux pour l’installation du nouveau musée ont largement progressés1.
L’aire du temple (Fig. 2)
Les fouilles dans le secteur B6 (Fig. 3-4)
Les recherches dans la partie nord –ouest de ce secteur ont permis le dégagement et l’enregistrement d’un énorme mur de terrasse ayant une orientation nord-sud
*
1

Prof.Dr. John DEVREKER, Universiteit Gerat Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa Blaudijnberg
2 B-9000 Gent/BELGIUM.
Les recherches ont été effectuées par l'équipe de la Universiteit Gent (Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis
van Europa), en collaboration étroite avec la Provinciebestuur Oost-Vlaanderen (Provinciaal Archeologisch Museum
van Zuid-Oost-Vlaanderen, site Velzeke, et le Dienst Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium). La campagne a eu lieu du 18 juillet au 28 août sous la direction du prof. J. Devreker. La coordination des fouilles et les objectifs de recherche ont été assurés par L. Bauters, W. De Clercq, W. Dhaeze, K. Braeckman et P. Monsieur. La conduite des fouilles
a été faite par les archéologues W. Dhaeze, L. Bauters, W. De Clercq et J. Angenon , assistés par les étudiants et diplômés en archéologie M. Devoe, M. Gobbin, N. Sprengers et B. Swennen. K. Braeckman a continué la tâche ingrate
de la réorganisation du dépôt, et s’est chargé de l’organisation des travaux en cours du nouveau musée. E. Leenkneght
a entamé l’étude du verre archéologique de plusieurs secteurs. P. Monsieur a poursuivi l’étude du matériel céramique
et a pris à charge le recensement du matériel des fouilles de cette année. L Laken s’est adonnée à l’étude des fresques et du stuc provenant essentiellement du secteur de l’agora. A. Van Peteghem s’est occupé de la recherche paléobotanique. N. Vanholme a fait l’étude des ossements d’animaux. Les dessins des plans et du matériel archéologique
sont dus à J. Angenon. La photographie des objets du dépôt et des trouvailles récentes a été faite par E. Dhaenens,
K. Braeckman et P. Monsieur. Les prof. P. De Paepe, L. Moens et M. De Dapper ont poursuivi l’étude et le prélèvement
des marbres des environs de Pessinonte. Plusieurs tâches d’ordre logistique et culinaire ont été effectuées par I. Claerhout, P. De Clercq et B. Raepsaet. Le gouvernement turc était représenté par M. H. Ortakaya, du Musée d’Izmir.

81

(B6c/378). Déjà durant la campagne précédente, le côté postérieur du mur avait été
reconnu sur une partie restreinte, en même temps que quelques blocs de construction ancrés perpendiculairement, faisant ainsi le rapport avec le mur parallèle qui s’y trouve derrière (B6b/323). A ce moment, l’hypothèse avait été avancée que ces blocs servaient comme gradins d’une entrée envers le théâtre. Les nouvelles fouilles en direction ouest avaient pour but de contrôler le bien-fondé de notre hypothèse.
Les recherches de 2003 nous ont très vite amenées à abandonner cette théorie.
En effet, il s’agit apparemment d’un ensemble qui s’est formé par l’aménagement successif de murs de terrasse en direction nord-sud. Il se peut qu’il y ait un élément chronologique dans ce sens que l’évolution de la construction de ces murs se révèle de date plus récente en allant vers l’ouest. Dans ces travaux de déplacements, le mur de
date plus ancienne semble chaque fois été réutilisé comme contrefort du côté postérieur du nouveaux mur. Le mur dégagé cette année-ci (B6c/378) (Fig. 5-6) montre un
soutènement composé de gros blocs carrés en position transversale qui, à différents
niveaux, établissent le rapport entre le mur 378 et son prédécesseur (323) en position
stratigraphique horizontale. Le remplissage en système d’emplekton est constitué par
des blocs calcaires de forme irrégulière, liés à certains endroits par un mélange de
mortier à chaux et d’éclats de marbre. La face postérieure du mur 378 est formé par
l’ancienne face antérieure du mur 323.
Le mur 378 a été dégagé sur une longueur de 16m et sur une hauteur de 3 assises (1m30) en libérant partiellement la quatrième assise. Il est composé de blocs de
marbre régional d’Istiklalbağı soigneusement dressés et positionnés quasi parfaitement à niveau. Les blocs se présentent à la face sous forme carrée, en variant de longueur entre 1m10 et 2 m. La hauteur des blocs des deux premières assises dépasse
à la moyenne un peu plus de 40 cm., tandis que la troisième assise comporte environ
50 cm. La largeur des blocs comporte plus de différences, mais varie en général entre 75 en 80 cm. Du côté de face les blocs montrent une surface lisse soignée, où les
joints se laissent deviner à peine. Des graffites se composant de lettres et d’un dessin
de deux oiseaux (colombes?) prouvent qu’il s’agit bel et bien d’une façade qui était visible aux passants. La partie centrale de la face supérieure des blocs est taillée de façon plus rudimentaire, tandis que vers les bords un dressage plus fin se révèle sur une
largeur d’environ 10 cm., œuvre de finissage qui semble avoir été effectuée sur place
à la mesure des pierres de l’assise supérieure. Le renforcement vertical du mur était
assuré par des goujons qui furent placés à distance irrégulière non loin de la face antérieure, et dont les canaux de coulée sont encore toujours visibles. Les trous irréguliers aménagés dans la façade sont les témoins de l’œuvre des pilleurs de métaux. Les
cavités des goujons sur la face supérieure des blocs de la première assise indiquent
l’existence une élévation plus haute du mur. La façade du mur 378 fut couvert par des
décombres constitués de spolia appartenant peut-être à une construction supérieure
du mur, ou à diverses autres constructions tardives. La datation de cet amoncellement
de déblais est inconnue. A noter, le profil nord a été bouleversé par l’installation d’un
puits à l’époque ottomane, entraînant la perturbation du mur 378 dans sa partie septentrionale.
A un certain moment à l’époque byzantine, un mur d’une largeur de 2m et fait
de spolia et de blocs de calcaire irréguliers fut élevé contre le mur 378 (B6u/396). Le
raccordement du mur 378 avec le théâtre reste problématique parce qu’un autre mur
(B6u/394) percute le mur 378 dans ses deux assises supérieures, du moins dans l’état comme il s’est révélé à la fin de la campagne de 2003. Dans la construction du mur
394 un follis a été récupéré, livrant un terminus post quem probable de la construction
au Xe-XIe siècle apr. J.-C. (976?-1030/35?). En ce qui concerne l’interprétation et la datation du mur 378, rien n’est sûr. Néanmoins, il existe quelques indices d’une certaine
valeur chronologique. La construction soignée du mur 378, en utilisant du marbre local, et surtout le finissage de la surface lisse montrent une parenté technique frappante avec le mode de construction du deuxième théâtre, dit « sévérien », de plus petites
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dimensions et plus tardif. En plus, semble-t-il que l’orientation du mur 378 se raccorde à celui des dalles dans la partie septentrionale du susdit théâtre. Il est clair que la
relation entre ces deux constructions monumentales fera l’objet de nos recherches
dans la prochaine campagne. S’il en est ainsi, il pourrait s’avérer que la partie occidentale de l’aire du temple ait vu une réorganisation et un embellissement architectural de
grande envergure.
Les fouilles dans la tranchée B4 (Fig. 7-8)
A la suite des fouilles de 2002 dans la tranchée B4, dans l’angle nord-est de l’aire du temple, une fouille de contrôle consistant d’un élargissement de 4 sur 6 m. (B4b)
y a été effectuée, dans le but résoudre quelques problèmes d’interprétation. Il importait surtout d’éclaircir la situation du mur hellénistique 25 par rapport au mur de téménos d’époque romaine, de mieux cerner la largeur et le mode de construction du mur
25 et de voir s’il existe un rapport entre plusieurs niveaux de comblement et le mur de
téménos.
Le mur hellénistique 25 a une largeur d’environ 3m. Il est fait des deux côtés de
grands blocs calcaires qui malgré leur taille irrégulière suivent aux faces extérieures
une direction plus ou moins rectiligne. La construction du mur est massive d’autant
plus que le remplissage est également formé de gros blocs, de dimensions légèrement
inférieures que ceux des faces externes. Le mur 25 épouse la pente originelle où ont
été taillé des niveaux en forme d’escalier pour recevoir les fondations. Le dernier niveau taillé des fondations s’arrête à 1 m. du mur de téménos, ce qui nous fait penser que
les assises supérieures continuaient probablement avant qu’elles aient été enlevées.
De ce fait, il n’a pas été possible de mieux évaluer l’histoire de ce mur, prenant une orientation nord-est/sud-ouest, et du mur de téménos d’époque romaine. La datation du
mur 25 est encore confirmée par des fragments d’assiettes en tradition de gris phrygien mais imitant des formes hellénistiques à la mode du IIIe, au plus tard du début du
IIe siècle av. J.-C, et d’une lampe en vernis noir de la même date. Mais la date de démolition du mur reste incertaine: il est probable que cela a dû se passer au moment de
la construction du temple, quand des travaux d’égalisation pour l’installation de la grande terrasse eurent lieu. De gros blocs calcaires de la même nature ont été placés dans
les fondations du temple, indiquant peut-être le remploi du matériel de la démolition.
En plus, les blocs qui devaient se trouver plus bas sur la pente, sauf les assises inférieures, semblent aussi avoir été enlevés, après quoi le terrain avait été couvert avec
une couche de marne. Le matériel de cette couche provient probablement de la terre
vierge venant du sud du mur de téménos, fait qui nous rappelle une des constatations
des premières fouilles, quand on avait remarqué que la marne avait été enlevé au même endroit pour installer le terre-plein autour du temple. Les fondations du mur de téménos sont bâties à même le sol vierge, se constituant également de la marne.
Un mur plus étroit, d’une largeur d’environ 0.m75, à l’ouest du mur 25, a été installé contre le mur de téménos. Le parement consiste en de petits blocs bien dressés
du côté extérieur. Le remplissage est fait de petits morceaux de calcaire. Il se peut que
ce mur a un rapport avec une construction parallèle 6m plus loin vers l’est et qui daterait de l’époque byzantine. En toute état de cause, trois lampes datant du IVe au VIe
siècle ont été découvertes dans la couche ayant selon toute vraisemblance un rapport
avec le mur étroit (Fig. 9).
Les fouilles dans la tranchée Q (Fig. 10-12)
Les fouilles dans la tranchée Q, entamée en 2001 et se trouvant au début d’une
vallée morte, à mi-chemin entre le Gallos et le grand théâtre, ont révélé un quartier
d’habitation. Il semble bien qu’il y ait eu une occupation dense presque continue, allant de l’époque hellénistique à l’époque ottomane. En 2001, la tranchée (10 sur 20 m.)
avait été divisée en une zone ouest, une zone centrale et une zone est. Les fouilles de
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2003 se sont concentrées sur les zones ouest et centrale, atteignant respectivement
une profondeur d’environ 3 m. 15 et 2 m. 75 (Fig. 13-14). Le sol vierge n’a été atteint
dans aucune des zones, mais dans la zone ouest des couches hellénistiques ont été
touchées. La zone est n’a été approfondie que jusqu’aux niveaux byzantins à 1 m. 15.
Les structures architecturaux montrent au moins huit phases de constructions
ou d’aménagements (1 à 8 sur les plans Fig. 10-12).
Les vestiges (phases 1 et 2) les plus anciens se situent dans la zone ouest et
sont représentés par les murs 182 et 183/188. Le mur 182 est fait d’un parement de
gros blocs calcaires, rempli à l’intérieur de blocs de plus petites dimensions. Il n’a pu
être suivi que sur 1 m. Son orientation est sud-ouest/nord-est, perpendiculairement au
le mur 183/188. Le mur 183 s’incorpore dans le mur 188, bien que leur mode de construction soit légèrement différent. Le mur 183 se constitue de deux assises horizontales de blocs de calcaire, tandis que le mur 188 possède un parement de blocs calcaires de grandes et moyennes dimensions et un remplissage de pierraille. Le rapport
entre les murs 183 et 188 reste encore incertain. A un moment quelque part durant la
première moitié de Iier siècle apr. J.-C., le mur 183 a été complètement démoli dans sa
partie septentrionale. Les deux murs sont sellés par une couche datant de la même
moitié du siècle. Il est probable qu’ils datent de la fin de l’époque hellénistique ou le tout début de l’ère impériale.
L’époque romaine précoce est représentée par au moins quatre restes de structures architecturales, qui sont peut-être autant des phases de construction. L’orientation de tous ces murs divergent légèrement, quelques 5° dans le sens des aiguilles, par
rapport à ceux des phases précédentes. Il est à supposer que les fondations du mur
146/169/156 sont plus anciennes (phase 3). Ces murs forment une phase de construction d’un bâtiment de plan probablement rectangulaire, et dont on a dégagé l’angle
sud-ouest. Les fondations ont une largeur d’environ 0m75, avec des parements soignés consistant de blocs calcaires de moyennes dimensions, sans remplissage. Durant
un aménagement, le mur 154 a été construit dans le but de compartimenter l’espace,
ayant une porte du côté septentrional (phase 6). Ce mur est intégré dans le mur 156,
possède des fondations moins profondes et est construit au-dessus d’un sol (Q/174)
en rapport avec la première phase de construction. Il est élevé avec des blocs de calcaire bien positionnés à l’extérieur, avec un peu de remplissage. Le sol 174 est installé avec des dalles de limon séchées au soleil (0m35 x 0m15 x 0m09). Le radier est fait d’une couche pâteuse parsemée de fragments de cendre, figurant vraisemblablement un sol plus ancien. Pour tous ces différents aménagements, le matériel céramique nous renvoie également à différents moments de la première moitié du Iier siècle
apr. J.-C., sans pouvoir plus préciser.
Le mur 168/162, d’une largeur d’environ 0m5, a été construit contre la face ouest de la fondation 146/149, et continue en direction sud en faisant peut-être un angle
vers l’est, ce qui est à vérifier dans une fouille prochaine (phase 4). Du côté ouest il a
été construit avec des blocs calcaires de petites et moyennes dimensions; l’espace par
rapport au mur 146/169 a été rempli avec de la pierraille. Il est probable que le sol qui
s’y rattachait, se trouvait à la hauteur du mur 146/169, dont la partie supérieure a dû
être démolie durant cet aménagement que l’on peut dater dans le troisième quart du
Iier siècle apr. J.-C.
Parallèle au mur 168/162, ou du moins pour une partie, gisent les fondations des
murs 161/86/126 qui forment l’angle sud-est d’un bâtiment (phase 5). Le mur sud de
ce bâtiment se situe à 0m50 du mur sud de l’ensemble 146/169/156 allant dans la même direction. Il est fait de blocs de calcaire de grandes et de moyennes dimensions,
et a une largeur de 0m75. Les murs d’époque hellénistique ont dû être enlevés durant
l’aménagement de cet espace. La partie septentrionale du mur 161/86/126 a été démolie à un certain moment de la première moitié du Iier siècle apr. J.-C. ou même plus
tard encore. La partie méridionale du mur a disparu nettement plus tard, puisque que
dans l’empreinte laissée par quelques déblais une monnaie du IVe ou du Ve siècle a
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été récupérée, donnant un terminus post quem pour la démolition. Pourtant il est à remarquer qu’une partie plus haute de ce mur (86) a été conservée, ce qui s’explique peut-être par une réutilisation. Le rapport chronologique avec le mur 168/162 n’est pas
clair, mais la technique de construction suggère que le mur 161/86/126 est de date
plus récente.
De nouvelles phases de construction se situent à l’époque romaine tardive et à
l’époque byzantine précoce (IVe-VIe siècles). L’orientation diverge encore légèrement
par rapport à la phase précédente, quelques 4° dans le sens inverse des aiguilles. A
l’exception du pan de mur récupéré (86), tout les autres constructions ont été détruits,
probablement dans la deuxième moitié du IVe, comme semble l’indiquer la trouvaille
de plusieurs monnaies dans les négatifs remplis de matériel de démolition. Un bâtiment rectangulaire de 15 sur au moins 13m a été élevé (phase 7): les fouilles en ont
mis à jour deux chambres parallèles et rectangulaires avec une largeur de 4 m. 75 et
6 m. 76 (Q/79, 129, 91, 130, 89, 99, 78, 85 et 90, 130 lt 203). Les murs du bâtiment
ont des parements faits de blocs calcaires de moyenne dimension et un remplissage
de petits blocs de calcaire, de cailloux et de fragments de tuiles. Ils sont conservés sur
une hauteur assez considérable et ont une largeur moyenne d’environ 1m. Durant une
deuxième phase de construction, un compartimentage a eu lieu dans la chambre gauche. Cette division a été faite par un mur (Q/85) d’une largeur de 0m80, installé perpendiculairement au sens longitudinal de la chambre. Il consiste en un parement soigné construit de blocs de dimensions égales et de taille moyenne (calcaires et spolia de
marbre), et d’un remplissage de pierrailles et de fragments de tuiles (phase 8). Il est à
noter qu’ici aussi le mur possède des fondations profondes. Durant son élévation les
restes des fondations de murs d’époque romaine précoce et hellénistique tardive ont
été partiellement percutés ou parcourus. Reste la question pourquoi le pan de mur 86
a été épargné et retravaillé après la démolition du mur 85. Il existe certainement un
rapport avec deux structures à interpréter comme des vestiges de foyers ou de fours,
et qui se succèdent et ont été installées du côté postérieur contre le mur. Durant la
campagne de 2002 un foyer (Q/125) avait été découvert dans l’angle sud-ouest de cette chambre, daté par une lampe des IVe-VIe siècles. Contre la face extérieure de l’angle sud-ouest du bâtiment un mur a été ajouté probablement plus tard encore (Q/90). Il
est de facture peu soignée, composé d’un matériel varié et possède des fondations
peu profondes. Il a été installé sur le mur 126 d’époque romaine précoce et diverge de
l’axe du bâtiment. Une chambre longitudinale (Q/211 et 207) ou un espace clôturé a
été ajouté au nord-est, avec la même orientation que le bâtiment. On n’en connaît pas
encore son extension maximale puisque celle-ci se trouve en dehors de la tranchée.
Comme cet ajout se trouve dans le secteur est et que les fouilles de cette année y sont
moins profondes, on ne dispose que de peu de renseignements. La clôture septentrionale mesure 0m80 de large et se compose d’un parement de blocs calcaires de dimensions moyennes et d’un remplissage de petites pierres. Le côté sud aussi mesure 0m80 de largeur, mais le parement est fait de blocs de taille plus petite. Un canal
d’évacuation de pierre et couvert de dalles en calcaire court au-dessous de ce mur et
est contemporain ou plus ancien. Vers le sud, le canal descend et tourne petit à petit
en direction ouest. Juste avant son rattachement au bâtiment plus ancien, le mur 211
est percuté par une conduite d’eau de date plus récente (Q/208-201). La partie septentrionale de cette conduite se trouve au-dessous du bâtiment et est couverte de dalles en calcaire. Cette conduite suit le tracé du canal d’évacuation 215 plus ancien. Au
sud aussi, la conduite rejoigne ce tracé où elle a remplacé le canal plus ancien. Une
structure plus ou moins circulaire de pierres, (Q/209) avec un diamètre variant entre
1m70 et 2m, à l’intérieur de la clôture est à considérer comme le reste d’un ancien puits. Sa date et son rapport avec les autres constructions dépendent des résultats des
fouilles dans l’avenir.
Comme il s’était déjà révélé durant les campagnes précédentes, cet endroit a
continué à être habité aux époques byzantines tardives et ottomanes. Quelques murs
ont été remployés et réintégrés, entre autres la partie septentrionale de la chambre de
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gauche (Q/79, 85 et 20). Aussi dans la zone est , il est presque certain qu’à l’époque
ottomane quelques murs (Q/15 et 17) ont été ajoutés à la structure 211 plus ancienne.
En général, l’orientation globale des bâtiments change à peine durant les siècles. La direction nord-nord-ouest/sud-sud-est a été dictée par la pente naturelle et la
vallée peu profonde. Une des questions qui planent, est s’il s’agit de la façade ou du
côté arrière des habitations. L’absence d’espaces qui auraient pu servir de boutique,
l’alignement irrégulier dès l’époque romaine précoce, la présence de foyers ou de petits fours supposant l’existence de cuisines, et la céramique abondante font plutôt penser au côté arrière des maisons. Seul l’approfondissement des fouilles et leur élargissement vers la zone est apporteront de nouveaux renseignements pour une meilleure
appréciation de l’ensemble. A remarquer: une belle épingle travaillée en os a été retirée d’un des niveaux du Iier siècle de notre ère (Fig. 15).
Etude du matériel
Les fresques et les stucs
L. LAKEN
Un premier inventaire quasi complet des fresques et des stucs découverts durant les fouilles anciennes et récentes à divers endroits de l’ancienne ville a été établi. L’étude approfondie des fresques et des stucs provenant des portiques de l’agora
(H1-H2) a été entamée. Ce type de décoration appelée style d’incrustation (Masonry
style) se présente comme des panneaux en relief imitant des blocs d’architecture vivifiés d’ une gamme de couleurs et bordés par différentes modénatures, tout à fait dans
le goût du monde méditerranéen à l’époque hellénistique tardive. Des fragments du
même type ont également été découverts dans quelques habitations de la même époque dans l’aire du temple (B6). La décoration des portiques de l’agora a dû exister
longtemps puisque les débris se trouvaient dans la couche d’incendie qui date de
l’époque romaine tardive. Dans l’avenir on essayera de reconstituer cette décoration
dans un ensemble architectural.
Recherche paléozoologique
N. VANHOLME
Les ossements d’animaux proviennent tous des couches archéologiques de la
tranchée Q. Le matériel de la zone centrale récupéré en 2002 date surtout de l’époque
byzantine. Le matériel de 2003 date de l’époque romaine et a été récupéré des trois
zones. Il est évident qu’il faut toujours tenir compte d’un pourcentage de détritus secondaire qui a été déplacé de son contexte original. Le matériel osseux a été recueilli
à la main, ce qui implique que déjà sur le terrain il y a eut une sélection inconsciente
de fragments selon leur taille ou qui se reconnaissaient facilement. De ce fait le taux
d’identification selon espèce ou élément de squelette est assez élevé. Des 1516 fragments étudiés, 838 (55%) ont été déterminés et groupés selon espèce ou classe. 316
fragments (21%) appartiennent au groupe ‘vertèbres et côtes’. Les autres 362 fragments (24%) n’ont pas pu être déterminés.
Les 3 fragments d’ossements de poissons et les 11 mollusques n’ont pas encore été déterminés selon l’espèce. Avec 20 fragments le poulet domine dans la classe
des oiseaux. 2 fragments sont respectivement attribuables au canard et au cygne. Les
mammifères forment la classe dominante (95,7%) dans l’ensemble des ossements déterminés. On y trouve avant tout le mouton et la chèvre (549), puis les bovidés (204),
le porc (36), le cheval et l’âne (6), le chien (2), le lièvre (1) et quelques rongeurs (2),
dont la détermination de l’espèce reste encore à préciser. Il s’agit en général d’animaux domestiqués. Le gibier est à peine représenté, à moins que quelques fragments de
porc appartenaient à des espèces sauvages. Là où les éléments de squelette permet86

tent de faire la différence entre le mouton et le chèvre, on voit que le mouton est dominant. Du point de vue de la taphonomie il s’agit avant tout de déchets de consommation, les traces de débitage en sont la preuve la plus éloquente. Seul les fragments
du cheval et du chien appartiennent au groupe taphonomique des carcasses, et nous
n’y avons pas retrouvé de traces qui pourraient renvoyer à la consommation. Il est évident que cela n’exclut pas le fait que ces types d’animaux pouvaient aussi figurer comme source alimentaire. Les restes de rongeurs et de mollusques ont toutes les chances d’appartenir au groupe d’intrus.
En comparant ces résultats avec les ossements provenant de la fortification
byzantine de Pessinonte, il y a quelques différences à noter. La forteresse a livré plus
d’ossements de poissons, tout comme on y a déterminé plus de fragments appartenant à de petits mammifères. Mais en ce qui concerne ces derniers, il s’agit dans la
plupart des cas d’intrus. La présence de l’ours est remarquable. Trois fois plus de bovidés que des moutons et des chèvres y ont été découverts. Ces quelques différences,
surtout le taux plus élevé d’éléments de squelette de taille réduite (ossements de poissons et ceux de petits mammifères), sont probablement influencé par le résultat d’un
autre mode de récolte du matériel et par une milieu plus propice à la conservation des
ossements. Il est vrai aussi qu’il faut tenir compte des circonstances de vie différentes
dans la forteresse byzantine.
Recherche paléobotanique
A. VAN PETEGHEM
Le matériel paléobotanique de quelques couches, probablement d’époque hellénistique, de la zone B6a au nord-ouest du théâtre-escalier a été étudié. Le matériel
était restreint. A remarquer sont le Triticum et le Hordeum, et surtout le Morus. Dans le
secteur Q des échantillons ont été récoltés d’un foyer découvert l’année passée et datant de la fin de l’époque romaine ou du début de la période byzantine. Ils contenaient
des grains de blé et de gousse, et des coquilles d’œuf, probablement du poulet. Dans
l’agora des échantillons ont été pris du fond d’un pithos qui servait à capter le jus de
raisin d’un lieu de foulage à pieds. L’abondante présence de grains d’époque récente
et de restes de coléoptères prouvent que le contenu originel avait disparu. Les échantillonnages cette année se sont faits dans les couches stratigraphiques des sols d’occupation du secteur Q, dont certaines ont pu être datées aux époques romaines et
byzantines.
L’étude du verre antique
E. LEENKNEGHT
L’étude des fragments de verre archéologique avait pour but d’établir un premier bilan de la typologie présente à Pessinonte. Les différentes techniques utilisées
dans la production du verre antique sera étudiée à part. Les perles, les pendeloques,
les bracelets, les bijoux de toute sorte, les ustensiles de toilette, les vitres, les émaux
et les mosaïques ne sont pas pris en considération puisqu’ils relèvent tous d’un autre
domaine d’étude. Toutes les époques sont représentées: du verre hellénistique coulé
et moulé, par le verre romain et byzantin, au verre islamique (e.a. les ‘blue coil wares’).
Le matériel provient de tous les secteurs de la ville, mais la plus grande partie qui a
été étudiée cette année sont les découvertes du secteur Q. Dans un stade plus avancé de la recherche, la comparaison sera faite avec les typologies présentes sur d’autres sites de l’Anatolie.

87

Les prospections
Les prospections ont été effectuées dans la partie est et sud-est de l’ancien territoire de la ville. Quelques concentrations mineures consistant de matériel de surface
(tessons très fragmentés et fragments de tuiles) se trouvaient sur les pentes érodées
des collines. Plus important est l’identification d’une petite nécropole antique et le site
d’habitation avoisinant à 6 km. à l’est de Pessinonte. Les deux sites se trouvent respectivement sur une pente dirigée vers l’ouest et sur le sommet d’une colline regardant
une vallée vers l’est. Cette vallée prend une direction nord-sud, et relie les villages de
Dinek et Caykoz. Dans la nécropole diverses tombes sont facile à reconnaître à la surface: dans une zone de 60 m. de diamètre, au moins une trentaine ont été reconnues.
Malheureusement bon nombre de ces tombes avait été pillé. Entre les fragments de
pierres tombales sortant de la terre, ou d’autres fragments de monuments détruits
éparpillés sur la surface, un monument à fausse porte en marbre est à remarquer. Plus
haut sur la colline et sur le plateau, beaucoup de fragments de poterie et de tuiles prouvent la présence d’habitations d’époque romaine. D’autre part, notre attention a de
nouveau été apportée sur trois concentrations de pierres bien définies et découvertes
l’année passée. Elles se trouvent à environ 5 km. à l’est de la ville, sur un plateau regardant le Dindymos. Leur diamètre est d’environ 10 m., la hauteur conservée varie
entre 1 à 1 m. 50. A cause du labourage des champs, ces concentrations ont pris une
forme ovale. Leur dimensions assez monumentales et la forme circulaire nous amènent à y voir des monuments funéraires. Tout élément pouvant apporter une chronologie fait défaut.

Analyse de marbres
P. DE PAEPE
L. MOENS
M. DE DAPPER
Le programme d’analyse de marbres a été poursuivi. Dix objets en marbre blanc
conservés au Musée de Ballıhisar (Pessinonte) ont été soumis à une analyse isotopique: deux sarcophages, cinq éléments architecturaux, deux monuments funéraires et
un pithos. La fabrication de certaines de ces pièces remonte à l’antiquité classique,
d’autres sont sorties d’ateliers paléochrétiens ou byzantins. Les marbres étudiés proviennent, d’une part, de fouilles réalisées à Pessinonte, et, d’autre part, de prospections menées aux alentours de la ville antique. Le but principal du travail de laboratoire
était d’éclairer le problème de l’origine précise des marbres utilisés durant les époques susdites. Si les résultas obtenus n’ont pas donné une réponse tout à fait satisfaisante à cette question, ils nous instruisent du moins sur la provenance probable de quelques pièces.
Afin de tester l’hypothèse des archéologues sur l’origine locale des marbres de
Pessinonte, des prélèvements de roches ont eu lieu entre 2001 et 2003 dans plusieurs
carrières de marbres, antiques et modernes, de la région, plus précisément à Istiklalbağı et Tekören, au nord de Ballıhisar. Les données fournies par l’examen isotopique
de soixante-cinq échantillons de marbre brut ont permis d’établir les premiers diagrammes de référence. La variation isotopique, plus particulièrement celle de l’oxygène, observée dans les marbres d’Istiklalbağı et, à un moindre degré, dans ceux de Tekören
est malheureusement tellement grande que les roches analysées se confondent isotopiquement avec bon nombre de marbres d’intérêt archéologique du bassin méditerranéen. Avant même d’entamer l’examen de laboratoire des objets du Musée de Ballıhisar, il était donc clair que nos chances de pouvoir désigner un lieu d’origine précis étaient assez réduites.
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Malgré ce handicap, notre étude conduit à la conclusion que deux pièces architecturales et le pithos sont taillés dans du marbre étranger à la région de Pessinonte.
La source la plus probable de ces œuvres semble être les carrières antique d’Afyon,
au sud-ouest de Pessinonte. La caractérisation isotopique des deux sarcophages, par
contre, est compatible avec une production locale, quoique dans le stade actuel de
notre recherche, on ne puisse exclure qu’ils proviennent d’une autre source anatolienne. En ce qui concerne les autres pièces, les données analytiques ne confirment apparemment pas l’origine locale. Mais ceci s’explique peut-être par le nombre limité de
roches inclues dans notre banque de données concernant les marbres de la région de
Pessinonte.
Une nouvelle inscription, un nouveau musée
Au centre du village de Ballihisar une inscription de première importance à été
découverte dans le jardin d’une ancienne maison ottomane, grâce à la perspicacité de
K. Braeckman. Elle a été apportée au musée. Il s’agit d’une lettre d’Attalos II, roi de
Pergame, concernant Aribadzos, général des Galates de Kleonnaeion et des colons
d’Amorion, l’autorisant à percevoir de l’argent des terres en possession de mercenaires. A dater dans la période 170-159/8 av. J.-C.
Finalement, l’ancienne école du village a été réparée, rafraîchie et préparée
pour y installer le nouveau musée.
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Fig. 1: Plan schématique du village

Fig. 2 : Plan de l’aire du temple
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Fig. 4: Plan du mur 378 du côté ouest

Fig. 3: Plan de la tranchée B6u

Fig. 5: La tranchée B6c avec le mur 378

Fig. 6: La tranchée B6c avec le mur 378
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Fig. 7: Plan de l’aire du temple

Fig. 9: Lampe byzantine provenant de
la tranchée B4

Fig. 8: La tranchée B6c avec le mur 378
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Fig. 10: Plan de la tranchée Q

Fig. 11: Plan de la tranchée Q avec les phases successives dans les parties centrale et
occidentale
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Fig. 12 : Plan du profil septentrional de la tranchée Q

Fig. 13: La tranchée Q

Fig. 14: La tranchée Q

Fig. 15 : Jouet ou épingle en os provenant de la tranchée Q
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KERKENES DAĞI PROJESİ 2003

Geoffrey SUMMERS*
Françoise SUMMERS

Orta Anadolu’da yer alan Kerkenes Dağı üzerindeki Demir Çağı şehrinde 2003
yılında yürütülen yüzey araştırması ve kazı çalışmalarının en önemli sonucu, bu geniş
yerleşim alanına sahip başkentin Anadolu’ya özgü niteliklerini gösteren önemli kanıtların ortaya çıkarılması olmuştur. Bu yeni kanıtlar şehrin büyük olasılıkla M.Ö. 7. yüzyılın ortalarında kurulmuş bir Anadolu eyalet merkezi olduğunu düşündürmektedir. Eski
Frig dilindeki taş yazıtlar ve ikonografik kanıtlar Orta-Batı Anadolu kaynaklı kültürel etkileri akla getirmektedir.
Şehrin, daha önce anlaşılmış olduğu gibi, gelişmiş bir merkezî plânlama kontrolü ile kalabalık işgücünü yönetme, örgütleme ve destekleme becerisini sergileyen "yeni kurulan" bir yerleşim olduğu kesindir. Diğer bir deyişle, bu şehir büyük olasılıkla güçlü bir devletin başkentiydi ve varoluş gerekçelerinden biri bu egemenliğin, hemen her
yönden ve uzak mesafeden algılanan, güçlü görsel bir kanıtını sunmaktı. Elde edilen
yeni kanıtlar şehrin kuruluş tarihini 7. yüzyıla doğru geriletmek gereğini ortaya çıkarmışsa da, şehrin ömrünün kısa sürmüş olduğu konusundaki görüşlerde herhangi bir
değişiklik olmamıştır. 2003 sezonu şehrin yakılmasının ardından taş surlarının tamamen yok edilişine ilişkin yeni kanıtlar sunmuştur. Ortaya çıkarılan mimarî elemanlar, kabartma heykeller, yazıtlar, küçük objeler ve seramikler gibi buluntuların tamamı, şehrin
yok oluş ve terk ediliş tarihinin 6. yüzyılın ortalarından önce olmadığını göstermektedir
ki, bu durumda büyük olasılıkla yıkım, Lidya Kralı Krezüs’ün M.Ö. 547 yılı veya civarına tarihlenen askerî harekâtıyla bağlantılıdır.
ﬁEHR‹N ORTA KISMINDA YÜRÜTÜLEN YÜZEY ARAﬁTIRMASI
Direnç Yöntemiyle Yüzey Araﬂt›rmas›, May›s 2003
Direnç yöntemiyle yüzey araştırması, mayıs ayının iki haftasında, zemin halen
ölçüm uçlarının kolayca batmasına olanak verecek kadar nemliyken yapılmıştır. Araştırılan alanların tümü, kısa sürede daha önce incelenen alanların birleştirilerek önemli
ölçüde genişletilmesine olanak sağlayan ana nehir yatağının güneyinde bulunmaktadır
Elde edilen gömülü yapılara ait açık ve detaylı görüntülerin tümünü burada betimlemek ve değerlendirmek mümkün değilse de, bu araştırmanın sonuçları üç maddede özetlenebilir: İlk olarak, manyetometre verilerinden elde edilen görüntülerinin bi*
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lerek ateşe verilen özel yapılar dışında yangının fazla yayılmadığını gösterdiği şehrin
bu batı kısmındaki sırtlara doğru, toprak altında kalmış yapıların detaylı ve açık plânlarının direnç yöntemiyle elde edilebileceği gösterilmiştir (Şekil: 1). Şehrin bu bölümündeki yapı adalarının jeomanyetik haritalarda yalnızca dış hatları seçilebilen plânları yine bu yöntemle tamamen ortaya çıkarılabilmiştir. İkinci olarak, aynı sırtın kuzey ucuna
doğru çok sayıda küçük iki-odalı yapının yoğunlaştığı izlenmişse de, bunların yönelimlerindeki farklılıklar zaman içinde gelişen yavaş bir yapılaşmaya işaret ediyor olmalıdır.
Üçüncü olarak da, direnç yöntemiyle elde edilen görüntüler, dere yatak kenarlarının bir
bölümü boyunca çok sayıda küçük yapı bulunduğunu göstermiştir. Bu yüzey araştırmasının önümüzdeki ilkbahar sezonlarında devam ettirilmesi, kentsel altyapının daha iyi
anlaşılmasını sağlayacaktır.
2003 KAZI SEZONU
2003 yılı kazılarının üç temel amacı bulunmaktaydı.
1. Şehrin merkezinde yer alan bir megaron ile bununla ilişkili diğer yapıların incelenmesi.
2. Kapadokya Kapısı geçidi ile iç odasının temizlik çalışmasına devam edilmesi.
3. Saray Yapı Grubu girişinin araştırılmasına devam edilmesi.
ﬁEHR‹N AﬁA⁄I KISMINDAK‹ KAZI ÇALIﬁMALARI
Açma TR06-TR10’da Bulunan Megaron ile ‹liﬂkili Di¤er Yap›larda Yürütülen Kaz› Çal›ﬂmas›
Şehrin aşağı kısmının orta bölümünde direnç yöntemiyle yürütülen yüzey araştırması, içinde iyi korunmuş plânlara sahip yapıların görüldüğü bir büyük tanımlı alan
ya da yapı adasının varlığını ortaya çıkarmıştır. Bu yapıların bir bölümü, şehrin başka
yerlerinde görülen örneklere göre farklı nitelikler yansıtmaktadır.
Anadolu’ya özgü nitelik taşımaları dahil pek çok bakımından ilgi çeken iki büyük
yapı, ortasında ocak bulunan büyük birer oda ile ön taraflarında bulunan açık birer sundurmadan oluştuğu için megaron (Şekil: 3) olarak tanımlanmıştır. Bunlar, Yapı A (açma
TR06) ve Yapı B (kazılmayan) olarak adlandırılmıştır (Şekil: 2).
Yapı C ise, yaklaşık olarak doğu-kuzeydoğu – batı-güneybatı yönünde uzanan
ve tanımlı alanı her biri birer megarona ait iki bölüme ayıracak biçimde iki yapının arasına yerleşmiş üç ya da daha fazla sayıda odadan oluşan bir dizi gibi görünmektedir.
Şehrin pek çok başka yerinde yapılan jeofiziksel yüzey araştırma çalışmalarında elde
edilen görüntülerde bu tip hücre-benzeri oda dizilerine rastlanmış, 1996 yılında kazılan
deneme açması TT15’in kuzey ucunda bunlardan bir tanesi kısmen ortaya çıkarılmış
ve 1998 yılında kazılan deneme açması TT20 ile bu çalışma tamamlanmıştır. Şehrin
aşağı kısmındaki yapı adalarının pek çoğunda mevcut olan bu hücre dizilerinin işlev(ler)inin belirlenmesi, "yapı adalarının" işlev dağılımını daha iyi anlayabilmek için gereklidir. Sözü edilen bu oda dizisinin iyi korunmuş olduğu ve bu nedenle şehrin yıkılışı
ve terk edilişi sırasındaki kullanımları konusunda kanıtlar sunacağı düşünülmüştür.
Plân bakımından kapıların yeri bu yapı dizisinin, kuzeyindeki megaron (Yapı A) ile mi
yoksa güneybatısındaki megaron (Yapı B) ile mi ilişkili olduğunu gösterecektir. İncelenmek istenen başka bir konu, Yapı C’yi oluşturan odalar ve bu odalar dizisi ile etrafındaki diğer yapılar arasındaki stratigrafik ilişkilerdir. Bu bakımdan uzun vadede her iki megaron ile bunların etrafındaki açık alanları birbirinden ayıran ve tanımlayan bu hücre dizisi arasındaki yapım sırası ilişkisini kurmak ilgi çekici olacaktır. İkinci megaron ya da
Yapı B’nin özellikle arka kısmında, belki de ilk inşa edilen yapı olduğuna işaret eden
bazı küçük ölçekli ekler bulunduğu izlenmektedir.
Yapı A’nın arkasında ve kısmen bir tarafında yer alan Yapı D, güneydoğu köşesinde bir kapı bulunduğu anlaşılan dikdörtgen biçiminde bir yapıdır.
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Her iki tarafında magazin benzeri dar odalar bulunan büyük iki-odalı bir yapı olan
Yapı E ise, bu tanımlı alanın güneybatı duvarının orta kısmına bitişiktir. İki büyük dikdörtgen oda uzun ve dar magazinlere bitişik olup güney tarafında bulunan ek ise yapı
adası dışında kalan açık alanı işgal ediyor gibi görünmektedir. Bu yorumun doğruluğu,
kazı sonucunda kanıtlanmıştır.
Jeofiziksel görüntülerde yer alan diğer duvar ve odaların tanımlanması daha zor
olduğundan, bunlar henüz kodlanmamış ve mevcut yapılarla ilişkilendirilmemiştir.
Yapıların benzerlerinden farklı nitelikte olduğunun tahmin edilmesine ek olarak,
şehrin aşağı kısmında yer alan bu yapı grubunun incelemek üzere seçilmesinin temel
nedenlerinden birisi de yakındaki çeşmeden akarsu sağlanarak açma kenarında ıslak
elek analizi yapılabilmesi, kalıntıların yüzdürme tekniği ile incelenebilmesi (flotation) ve
kazı sırasında toprağın ıslatılabilmesidir.
ﬁehrin Aﬂa¤› Orta K›sm›nda Kaz›lan Açmalardan Elde Edilen Buluntular
Bulunan bezemeli ve benzerine pek rastlanmayan her iki yanı da konik biçimli iki
adet kumtaşı sütun kaidesi ya da sunak (Şekil: 7), mimarî açıdan ilgi çekici elemanlardır. Kare tabanlarının kenarları yuvarlatılarak, üst yüzlerinde birer dar olukla tamamlanmışlardır; içeri çekilmiş yuvarlak bir elemanın basması için şekillendirilmiş gövdelerin
her iki yanı da konik biçimlidir. Birbirine çok benzeyen bu iki parça, tam olarak birbirinin eşi değildir.
ﬁehrin Orta K›sm›nda Yürütülen Çal›ﬂman›n Sonuçlar›
Direnç yöntemiyle elde edilen verilerden oluşturulan görüntülerin yorumlanması
bu alanda çok doğru ve tutarlı sonuçlar vermiş, böylece daha geniş bir alanda yapılan
yüzey araştırması sonucu çizilen plânların daha güvenilir bir biçimde değerlendirilmesi mümkün hâle gelmiştir.
İki megaronun, yani merkezî ocaklı birer büyük oda ile açık birer sundurmadan
oluşan, iki tarafa kırık çatılı yapıların tanımı ve varlığı, kazı ile kesin olarak kanıtlanmıştır. Fakat bu tanımlı özel alan ya da yapı adası içerisinde yer alan megaronlar ile bunlarla ilişkili diğer yapıların işlevi tam olarak çözümlenememiştir. Kazılan yapıların hiçbirinde, konut ya da barınak işlevi ile ilişkilendirilebilecek elemanlara ya da günlük ev işleri ile ilgili bulgulara rastlanmamıştır. Üç adet üç-ayaklı taş çanak, birkaç adet pişmiş
toprak kapak ile diğer birkaç bozulmuş seramik kabın bulunuşu, bu farklı yapıların özel
bir kamusal işlevi olduğunu gösterebilirse de, böyle bir işlevi kanıtlayan en önemli bulgu tanımlanabilen başka bir kullanımın belirlenememesidir. Bulunan bezemeli rozet
başlı bronz küçük buluntu ve küçük bir taş kakma kuştüyü betimi ile bir ya da daha fazla sayıda taş süs kalıplarına ait parçalar kendi başlarına ilgi çekici olmakla birlikte, hiçbiri özgün tabakalardan elde edilmediğinden, bu alan ile içerisindeki özel yapıların işlevini belirlemek konusunda yardımcı olmamıştır. Kömürleşmiş bitki ve hayvan kalıntılarının yokluğu, 1996 yılında kazılan deneme açmalarında elde edilen benzer sonuçlar
nedeniyle beklenen bir durum olmakla birlikte, birikintilerin daha yoğun ve derin olduğu şehrin bu aşağı orta kısmında daha fazla kalıntıyla karşılaşılacağı ümit edilmekteydi. Bu raporda daha önce tartışılan mimarî bezeme karolarının yokluğu ise, daha geniş anlama sahip negatif bir sonuçtur.
Önem taşıyan diğer bir sonuç ise inşaat faaliyetlerinin yoğunluğunun anlaşılmasıdır. Açma TR06 ve TR07’de en az dört yapısal dönemin tanımlanması mümkün olmuştur. Bu durumda, şehrin bu bölümündeki inşaat faaliyetlerinin uzun bir zamana yayılmış olduğu söylenebilirse de, bu sürenin yapıların yaşlanarak görünür biçimde bozulma ve çökmesini engellemeye yeterli olmadığı anlaşılmaktadır.
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SARAY YAPI GRUBU’NDA YÜRÜTÜLEN KAZI ÇALIﬁMALARI
Saray Yap› Grubu’nun An›tsal Giriﬂi, Açma TR11
1. Amaçlar, Yöntemler ve Çal›ﬂman›n ‹lerleyiﬂi
2002 yılında 197 adet yıllık büyüme halkasına sahip bir kiriş parçasının bulunduğu açma TR11’de yürütülen kazı çalışmasının esas amacı, Prof. Peter Kuniholm ve
ekibinin Cornell Üniversitesi’nde dendrokronolojik açıdan inceleyebilecekleri yanmış
yeni ahşap kiriş örneklerinin elde edilmesiydi. Ayrıca kapı iç geçidinin plânı ile 2002 yılında bulunan bronz levhadan kesilmiş iki büyük yaban keçisi (ibex) betiminin alt yarıları ışığında kapı süslemesiyle ilgili yeni bulguların ortaya çıkarılması da amaçlanmaktaydı. Açma TR11, Açma TR01’i batıya, kapı geçidinin iç kısmının yer aldığının düşünüldüğü yöne doğru genişletmiştir. Eni 5,00 m. olan açmanın güney kenarı, güney kulesinin yeri ile ilgili toprak üstü verilerine dayalı olarak hesaplanan ve kapı geçidinin
merkezinden geçen bir kesit oluşturmayı amaçlıyordu.
Kazı çalışmaları ilerledikçe, geçidi dolduran yanmış ve çökmüş molozun fazlasıyla gevşek ve çökme eğiliminde olduğu anlaşılmıştır. Herhangi bir kazayı önlemek
için durum uygun hâle gelir gelmez, açmanın güney ve batı kenarları içeri doğru basamaklı hâle getirilmiştir. Kazının tamamlanmasından önce, uzun güney kesiti geriye
doğru açma kenar çizgisine kadar açılarak, güvenlik açısından olabildiğince düzgün ve
düşeye yakın hâle getirilmiştir.
Kazının ilerleyişini yavaşlatan başka bir sorun ise, kuzey kulesinin güney duvarının (açmanın kuzey sınırını oluşturan) niteliğidir. Bu duvarın alt sıraları, üst kısımları
büyük ihtimalle bir sıra ince granit ile harpuştalanmak üzere düzgünce kesilmiş olan iyi
işlenmiş ve dik yerleştirilmiş granit ortostatlardan oluşmuştur. Açma TR01 içinde duvarın kuzeye doğru döndüğü yerin örgüsü, yatay derzlerinde büyük kesitli ve tamamen
yanmış ahşap hatıllar bulunan dört sıra kesme taş granit bloğundan oluşmaktadır. Açma TR11’in kuzey duvarındaki granitlerin ise, özgün hâllerinde de ilk ortaya çıkarıldıkları durumlarından daha yüksek olmadığı düşünülmektedir. Burada taş kaplamanın
üzerindeki ilk bloğun altında, tamamen yanmış ve yüksekliği 25 santimetreden büyük
bir ahşap elemanın izine rastlanmıştır. Gevşek moloz ortaya çıkan bu boşluğa doğru
kayarak, burayı doldurmuştur. Granit ortostatların kırılarak parçalanmış durumu ve ahşap hatılları yanarak yok olduğunda kulenin her iki duvarındaki blokların özgün konumlarından öne doğru kaymış olmaları ile birlikte ele alındığında bu boşluk, kazı çalışmalarını tehlikeli hâle getirmiştir. Sonunda kulenin köşesi çökmüşse de, bu durum herhangi bir kaza veya yaralanmaya meydan vermeden atlatılmıştır.
Yukarıda anlatılan koşullarda ortaya çıkan lojistik sorunlara ek olarak karşılaşılan başka bir zorluk ise, bir bölümü gerçekten de çok küçük olan kabartma bezekli ve
Eski Frig dilinde yazıtlı kumtaşı parçalarının ortaya çıkarıldığında tek tek ve dikkatle incelenmesinin gerekli olmasıdır. Bu işlem, eskiden granit ortostatların üzerinde yükselen birkaç örgü sırasını oluşturan ve yangın ve çökme etkisiyle parçalanan çok sayıda
kumtaşının varlığı ile daha da zorlaşmıştır. Kazı epey ilerledikten sonra, uzun bir zaman önce define avcıları tarafından derin ve geniş bir kazı yapıldığı da farkedilmiştir.
Bu kaçak kazı, kesitin çökme eğilimini artırmış ve mimarî elemanlar ile kabartma ve yazıtlı taşlara ait kırıkların moloz dolgu içinde dağılmasına neden olmuştur. Başka bir zorluk ise, kabartma, yazıt ve mimarî bezeme malzemelerinin yanarak, renginin kırmızıdan siyaha kadar her tonu kapsayacak biçimde değişmesi olmuştur. Kumtaşlarının,
hatta oyma bezekli parçaların bir bölümü tamamen vitrifiye olmuştur.
Sorunun büyüklüğü anlaşılınca, kumtaşlarını diğer döküntülerden ayırt ederek
farklı yığınlar halinde sınıflamak ve özel ilgi ya da öneme sahip parçaları temizlik ve inceleme için laboratuvara götürmek için bir sistem geliştirilmiştir. Yukarıda da anlatıldığı gibi, sezon sonunda kumtaşı parçaları yeniden incelenmiş, şeker çuvallarına doldurulmuş ve açma kenarları boyunca dizilerek, kış mevsiminin etkilerine karşı koruma ve
destek sağlamaları amaçlanmıştır.
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2. An›tsal Giriﬂ
Kazının bu erken safhasında, Saray Yapı Grubu’nun doğu ucunda en az dört
farklı yapım dönemi bulunduğu düşünülmektedir: Bunlar, (1) taş kaplı eğimli yüzey ve
taş kaplamanın bir bölümü ile birlikte Yapı A; (2) taş kaplı alanın kendisiyle aynı doğrultuda bulunan bölümü ile birlikte "Kabul Salonu"; (3) Anıtsal Giriş ve (4) Yapı B’yi oluşturan teraslardır.
Anıtsal Giriş’in kuzey kulesinin güneydoğu köşesi, mevcut granit ortostatlardan
oluşan ve geçidin kuzey yanını sınırlayan duvar ile birlikte ortaya çıkarılmıştır. İlk olarak 2002 yılında açma TR01 kazıldığında gün ışığına çıkan kulenin doğu duvarı, her
sırasının arasında yanarak yok olmuş birer ahşap hatıl bulunan iyi bir işçilikle kesilerek
düzeltilmiş dört sıra granitten oluşmaktadır. Kulenin güney duvarı ise, üst yüzleri daha
ince taşlardan oluşan bir harpuşta sırasının oturtulması için dikkatli biçimde kesilerek
şekillendirilmiş tek bir sıra granit ortostattan oluşmaktadır. Bazı örneklerde, granit ortostatların görünmeyen arka yüzleri de, önleri kadar iyi bir işçilikle düzeltilmiştir. Bu granit ortostatlar, büyük kesitli bir ahşap hatılın üstüne yerleştirilmiştir; bunun da altında iri
kesme-taş granit bloklardan oluşan bir sıra daha bulunduğu anlaşılmakla birlikte, güvenlik nedeniyle yüzleri açılmamıştır. Kulenin güneydoğu köşesinde, taş kaplama ile
aynı hizada bulunan büyük blok, duvar yüzünden biraz dışarıda durmaktadır. Bu granit blokların başka bir kalın ahşap hatıl ile (boyutları 1,50x0,50x0,50 metreyi bulan) en
az beş adet büyük kumtaşı bloğu taşıdıkları anlaşılmaktadır. Bu durumda duvarın güneydoğu köşesinin yükseliğinin 5,00 metreyi bulduğu düşünülmektedir.
Kumtaşı bloklarda ahşap kenetler için hazırlanmış güvercin kuyruğu biçimli
oyuklar bulunmaktadır. Bu raporda daha önce bahsedildiği gibi bazı blokların her iki
ucunda da kenetlere rastlanmıştır. Ortaya çıkarılan, yassıltılmış uçlarında hâlâ çiviler
duran demir çubuklar şimdiye dek belgelenmiş kenet oyukları için çok büyük görünmekte olup bu demir kenetlerin ahşap mimarî elemanları bağlamak ya da güçlendirmek
için kullanılmış olmaları mümkündür. Büyük ihtimalle çok sert olduğundan taş ustalarını oyuk açmak konusunda fazla zorlayan granit bloklarda rastlanmayan kenetle bağlama tekniğinin kumtaşı örgüyle sınırlandırılmış olması dikkat çekicidir.
Kumtaşı blokların bir bölümü, uçlarında pergelle çizilmiş eş-merkezli daireler bulunan dörtte üçlük silindirik başlıklar biçimindedir. Bunların bütün örneği bulunmamış
olmakla birlikte, simetrik ve çift uçlu oldukları düşünülmektedir. Başka örneklerin uçlarında sığ kabartma bezekler ya da biraz çıkıntı yapan silindirik gövdeler bulunmaktadır. Tümü kırılarak parçalanmış ve bazıları kısmen vitrifiye olmuş bu blokların bulunan
kırık parçaları birleştirilerek tam bir örnek oluşturmak mümkün olmamıştır. Kuzey kulenin güneydoğu köşesinin üstünde mimarî bir bezek dizisi oluşturuyormuş gibi görünmekle birlikte, bu kabartma bezekli elemanların bir bölümünün ahşap dikmeler üzerinde yer alan kumtaşı başlıkların parçası olması da mümkündür. Kulenin köşesinde yer
alan yatay ahşap hatılların dışarıda kalan uçlarının da benzer silindirik oymalarla bitirilmiş olduğu ileri sürülebilir. Kumtaşı blokların düz yüzlerinin bir bölümünde seçilebilen
boya izleri, ahşap elemanların boyanması sırasında bulaşmış olmalıdır.
Geçidi dolduran yanmış döküntüler arasında, saz ve bazen de ahşap kaplama
izi taşıyan yanmış çamur topaklarına rastlanmıştır. Bunlar yangın sırasında kulelerin
çatılarından düşmüş olmalıdır.
Kapı geçidinin yaklaşık üçte biri kadar içerde ve geçit yan duvarına dayalı konumda, üzerinde geniş kesitli ahşap bir dikmenin oturması için yapılmış yaklaşık 1 m.
çapında ve 3 cm. derinliğinde yuvarlak bir oyuk bulunan büyük, kare kesitli bir kumtaşı blok bulunmuştur. Özgün hâliyle görsel açıdan etkileyici olan bu dikme ya da sütunun bir başlığı bulunup bulunmadığı ya da bu elemanın saz kaplı iki yöne kırık bir çatıyı destekleyip desteklemediği bilinmemektedir. Gerçekten de böyle bir çatı örtüsünü
destekliyor idiyse, bu durumda demir çubuk ve bantlar ile bunları iri kesitli ahşap elemanlara bağlayan büyük çivilerin çatı sisteminin parçası olduğu düşünülebilir; bu ahşap iskeletin tutuşması ise, yangının girişteki kumtaşı ve granit bloklarını eritecek yo101

ğunluğa nasıl ulaştığını açıklayabilir. Ayrıca, 2002 araştırma sezonunda açma TR01’de
taş kaplı açık alan yüzeyinde bulunan hemen hemen simetrik bir çift bronz levha ibexler, büyük olasılıkla ana dikmeye tutturulmuş bir alınlık üzerine ve bir kutsal ağaç betiminin iki tarafına çivilenmişlerdi. Bir kapı girintisi bulunmadığından ve taş kaplamanın
eğimi bu konumda kapı kanatları bulunmadığını düşündürdüğünden, bu dikmenin kapılarla ilişkili olmadığı düşünülmektedir.
Yüzü parlayacak kadar aşınmış olan ve dik bir eğimle yükselen taş kaplamanın
özgün üst sınırı, ortaya çıkarılan kısmın güneydoğu köşesinin batı ucundaki iki taşla
işaretlenmiştir. Bu üst sınıra ulaştığında kaplama daha düz bir görünüm kazanmaktadır; bu gözlem, taş kaplamanın arkasında kalan ve kısmen kazılan yanmış moloz döküntülerin, kapı kanatlarıyla ilişkili ahşap eşiğin yerini gösterdiği fikrine uygundur. Kapıların rekonstrüksiyonunun, anıtsal girişin iç ucuna yakın olan bu konumda gerçekleştirilmesi en mantıklı çözüm gibi görünmekte ve açmanın kuzeybatı köşesindeki kaçak
kazının metal bir kapı oyuğu ya da başka bir değerli bezeme elemanı arayan defineciler tarafından yapılmış olduğunu düşündürmektedir. Eğer büyük kaçak kazı özgün kanıtların tümünü okunmaz hâle getirmediyse, sürdürülecek kazıların bu bölümü çözüme
kavuşturması mümkün olabilir.
Stratigrafik olarak taş kaplama, anlamları ne olursa olsun bilinçli olarak yapılmış
birkaç farklı yerleştirme çizgisi içermektedir. Bu çizgilerin en belirgin ikisi, birbiri ile paralel olmamakla birlikte, kule duvarı çizgisi ile yaklaşık 30º açı yapan ve "Kabul Salonu"nun merkezî aksına uygun bir hat izlemektedir. Eldeki kanıtlar bu kaplamanın açık
ve kesin olarak stratigrafik önemi olan dönemlere ayrılmasına izin vermemekle birlikte,
kaplamanın tamamının tek bir özgün tasarımın parçası olmaması mümkün görünmektedir.
Yeni ortaya çıkarılan Saray Yapı Grubu’nun Anıtsal Girişi ile Yapı A’nın masif taş
kuleleri ve bunları destekleyen taş kaplı eğimli yüzeyin inşası arasındaki stratigrafik ilişki henüz kesin olarak açıklığa kavuşturulmamıştır. Yapı A güçlü bir savunma niteliği
yansıtırken, anıtsal giriş haşmetli ve zengin bir görünüm sunmaktadır. Eğer malzemeler ipucu olarak kabul edilirse, Yapı A’da kumtaşının bulunmaması, kronolojik önem taşıyan bir gösterge olabilir. Anıtsal girişin inşasının, taş kaplı eğimli yüzeyin kesildiği dönemle mi ilgili olduğu yoksa başka bir ara döneme mi işaret ettiği kesin olarak bilinmemektedir. Girişi yok eden yangının ardından, zarar gören saz örtülü kırma çatı ile her
iki yanda yer alan kulelerin büyük bölümü taş kaplamanın üzerine yıkılmış olmalıdır.
Dendrokronolojik incelemelerde kullanılacak kömürleşmiş kiriş ve hatıl bulma umudu,
şiddetli yangının, düşen taş blokların yanan ahşap elemanları söndürdüğü kuzey kulenin güneydoğu köşesi dışında her şeyi küle dönüştürmüş olduğu anlaşıldığında kaybolmuştur.
3. Giriﬂteki Yaz›tl› ve Kabartma Bezekli An›tlar
Girişin içinde, büyük ihtimalle arka kısmın ortalarına doğru, üçte dörtlük silindirik
taş başlıklar ve kabartmalı başlıklar ile süslenmiş kumtaşı bir anıt bulunmaktaydı. Bu
başlıklar, daha küçük ölçekli olmakla birlikte, büyük ihtimalle kulenin köşesine ait olan
oyma bezekli elemanlarla büyük benzerlik göstermektedir. Bulunan parçaların bir araya getirilmesi ile bu anıta ait bezekli mimarî elemanların yaklaşık üçte ikisi oluşturulabilmektedir; üzerinde yer alan girintinin dikdörtgen biçiminde olmasına rağmen, anıtın
kare plânlı olduğu düşünülmektedir. Bu anıtın diğer yapılardan ayrı tek başına durduğu anlaşılmaktadır. Bulunan kırık parçalar arasında, insan biçimli figürler, ikisi de kanatlı bir grifon ve bir aslan ile sekiz taç yapraklı bir rozetin tanımlandığı küçük ölçekli
kabartmalar (Şekil: 4 ve 6) bulunmaktadır. Ayrıca Eski Frig dilinde yazıtlı yatay ve dikey elemanlara (Şekil: 5) rastlanmıştır. Prof. Claude Brixhe, ithafla ilgili bir kelimenin
varlığını bildirmiştir. Kesin olarak bilinmemekle birlikte, yazıtlı kabartmalar ile mimarî
elemanların aynı anıta ait olması mümkündür. Ayrıca kazıma yazıtlı başka kumtaşı parçaları ile basamaklı bir platform ya da masaya ait olabilecek üzeri oyuklu büyük bir par102

ça bulunmuştur. Yangın nedeniyle renk değiştirmiş ve bazıları ancak birkaç milimetre
boyunda, hatta kaçak kazı yapılmış kısımlarda dahi olduğu gibi korunmuş yanmış moloz içinde, yatay ve düşey olarak dağılmış hâlde bulunan parçalar, anıtın şehrin yakılarak yok edilişi sırasında zarar gördüğünü kesin bir biçimde göstermektedir. Diğer parçaların kazı yapılan alanın dışında bulunduğu kesin olmakla birlikte, elde edilen parçalardan bir bölümünün kısmen vitrifiye olması, kabartma ve yazıtların bir bölümünün tamamen yok olduğu anlamına gelmektedir. Büyük önem taşıyan bu buluş, önümüzdeki
yıllarda yapılacak pek çok araştırmanın da odak noktasını oluşturacaktır.
Şehrin yok edilişinden sonra bilinmeyen bir tarihte moloz ve yapı kalıntıları büyük ihtimalle define avcıları tarafından ellenmiş ve karıştırılmıştır. Taş örgü duvarların
kötü yapısal durumu, büyük çukurların taş çalanlar tarafından açılmış olamayacağını
düşündürmektedir. Hem hırsız çukurları içindeki dolguda hem de ellenmemiş yanmış
moloz arasında yazıtlı ve kabartma bezekli parçaların bulunması, gelecek kazı sezonunda geriye kalan parçaların da ortaya çıkarılabileceği konusunda umut vaat etmektedir.
4. An›tsal Kap›n›n ‹ﬂlevi
Anıtsal kapı doğrudan, daha önceki yıllarda kısmen kazılarak incelenen "Kabul
Salonu"na yönlenmektedir. Bu etkileyici yapının, büyük bir yapı grubunun farklı biçimde tanımlanmış bir parçasında yer alması, daha önce önerilmiş olduğu gibi işlevinin (bir
tapınaktan ziyade), büyük bir Saray Yapı Grubu’nun kamusal nitelik taşıyan bölümü
içinde yer alan bir "Kabul Salonu" olduğunu destekler niteliktedir.
KAPADOKYA KAPISI’NDA KAZI
1. Kap› ‹ç Geçidindeki Çal›ﬂmalar, Açma TR12
2003 yılında kapı iç geçidinin yeni bir kısmı daha temizlenmiştir. Açma TR12’de
yürütülen bu kazı çalışması, 2002 yılında kazılan Açma TR03’ün genişletilmesidir. Moloz dolgudan çıkan keramik parçaları doğrultusunda muhtemelen Bizans Dönemine tarihlendirilebilecek olan ve hayvanlar için açıldığı düşünülen kaba bir geçidin bir yanını
tutmak için yığılan taşlar belgelenerek kaldırılmıştır.
Şehrin yok edilişinden önce geçidin kuzeybatı tarafında erozyona uğramış bir
kanalın, geçit yan duvarının altını oymaya başladığı anlaşılmıştır. Bunu önlemek için
erozyonun ilerlemesini durduracak biçimde dört taştan oluşan bir sıra örülmüştür; aynı
yere daha düzensiz bir biçimde sıralanmış başka taşların da aynı amaçla yerleştirilmiş
olması mümkündür. Kış süresince erozyonun ilerlememesi için bu taş dizisi ile kanal
içindeki dolgu ellenmeden bırakılmıştır.
6 m. genişliğindeki kapı iç geçidinin plânında hiçbir engel ortaya çıkarılmamıştır.
Ayrıca başka kumtaşı bloğuna rastlanmamış olması, bu farklı malzemenin kullanımının
kapı kulelerinin en üst sıra örgüsü ile sınırlı kaldığına işaret etmektedir. Daha da önemlisi, kapı iç geçidinin, iç odanın (güneybatı yönünde) önünde kalan kısmının üzerinin örtülü olduğuna dair hiçbir bulguya rastlanmamıştır. Kapı kanat oyukları ya da kanatların
kendilerine ait başka bir bulgu elde edilememesi ise hayal kırıklığı yaratmıştır. Kapı iç
geçidinin Demir Çağına tarihlenen moloz dolgusunda yapılan bu kazıda başka bir obje ya da keramik parçası da bulunmamıştır.
2. Kap› ‹ç Odas›nda Yürütülen Çal›ﬂmalar, Açma TR13
Kapı iç odasının taş moloz dolgusunun seviyesi, kapıdan bugün geçen modern
patikayla aşağı yukarı aynı hizada olacak biçimde indirilmiştir. Bu işlem, kapı iç geçidinin güneydoğu köşesinde yaklaşık 2 m. yüksekliğinde duvar örgüsünün açığa çıkarılmasını sağlamış olup gelecek sezonda yapılacak çalışmalarda özgün zemine ulaşıldığında yaklaşık 2 m. daha duvar örgüsü açığa çıkarılacağı tahmin edilmektedir. Bu temizlik çalışması sonunda ortaya çıkarılanlar arasında dikkat çeken tek öğe, duvarda
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görülen ve killi ve yanmış moloz döküntüleriyle ilişkili olduğu anlaşılan, küçük taşlardan
oluşmuş düz bir sıra örgüdür. Güneydoğu duvarı boyunca devam eden, güneybatıdaki payanda yüzünün bir bölümünde de izlenen ve kuzeydoğu duvarında 3 m. kadar ilerleyen bu yapısal öğenin, kapı iç odasının güneybatı bölümünde bir tür ara döşeme ya
da balkonun varlığına işaret ettiği düşünülmektedir.
3. Sembolik Kült Steli ile Basamakl› Sunak
Kuzeydoğu kulenin güneybatı yüzünde, kapı geçidinin iç kısmının kenarında, bir
kült stelini destekleyen basamaklı bir anıt bulunmuştur (Şekil: 8). Dışarıya doğru bakan
bu stel koruma amacıyla yerinden alınmıştır; ancak kısmen ortaya çıkarılan basamaklı kaidenin incelenmesi ise 2004 yılında tamamlanacaktır. Stel, çok yumuşak ve tebeşirimsi bir kireç taşından yapılmıştır. Taş çatlamış ve çatlaklara bitki kökleri yerleşmiştir. Yangın nedeniyle çatlaklardan bir bölümünün iç yüzeyleri pembeleşmiştir. Stelin arka yüzü ile sabitlendiği arka üst taş levha bulunamamıştır; bunların kapının yok edilişi
sırasında parçalandığı düşünülmektedir. Üzerinde stelin oturması için sığ bir oyuk bulunan en üst basamak, yine aynı tebeşirimsi taştan kesilmiş ve benzer biçimde çatlamıştır. Bunun hemen altında yer alan ve bu sezon ortaya çıkarılan iki basamağın biçimlenişi ise çok kaba ve düzensizdir; bunların anıtın özgün halinde çamur sıva ya da
ahşap ile kaplanmış olduğu düşünülmektedir. Dikkatli bir biçimde kaldırılmış olan stel,
Kerkenes laboratuvarında 2004 yılında yapılacak detaylı bir değerlendirme çalışmasının ardından belki de yeniden bir araya getirilmeyi beklemektedir.
SONUÇLAR
Kerkenes 2003 araştırma sezonu, şehrin merkezî kısmında bulunan yapılar konusundaki değerlendirme ve yorumlarımızı haklı çıkarmıştır. Açık sundurmalar ile merkezî ocaklı odalardan oluşan gerçek megaronların varlığı kanıtlanırken, ele geçirilen
üç-ayaklı kumtaşı çanaklar ile megaronlardan biri ile ilişkili olduğu düşünülen dikdörtgen biçimli bir yapıda bulunan bir çift bezekli kum taşı kaide, bu yapıların özel önemine dikkat çekmektedir. Kapadokya Kapısı’nda ortaya çıkarılan Frig tipi bir kült steli, batı kültürlerinin etkisi konusunda yeni bir kanıt sunmuştur. Fakat sezonun en önemli buluşu, üzerinde kabartmalar ve Frig dilinde yazılar bulunan parçaların ortaya çıkarılışıdır.
Kerkenes Dağı üzerinde yer alan şehri yavaş yavaş daha iyi anlamaktayız. Eski değerlendirme ve yorumlarımızın bir bölümü halen geçerliliğini korurken, bazılarının
ise doğru olmadığı ortaya çıkmıştır. En önemli sorunlardan birini oluşturan şehrin kuruluş tarihinin belirlenmesi, ancak önümüzdeki yıllarda yapılacak kazılarla cevaplandırılabilecek ve bu arada şehrin kurucularının kültürel kimliği ve yakınlıkları konusunda da
ipuçları sunabilecek bir araştırma konusudur. Plânlanan yeni beş yıllık araştırma programının sonuçlarının da, en az şimdiye dek yürütülen çalışmalar kadar şaşırtıcı olacağını tahmin ediyoruz.
TEﬁEKKÜRLER
David Stronach’ın yürüttüğü, Kesme Taş Yapı’daki kazı çalışması, beş yıl süren
ortak bir araştırma programının son kısmını oluşturmuştur. David, sonuçların yayınlanması başta olmak üzere, projenin diğer çalışmalarında yer almaya devam edecektir.
Geçtiğimiz sezonun başarısını, Kerkenes Projesi’nin destekçileri ve dostlarına borçluyuz. 2003 yılında proje, araştırma tasarımının daha yoğun bir kazı programına odaklandığı yeni bir döneme girmiştir. Ortaya çıkarılan Eski Frig dilindeki yazıtlar ve kabartmalar dahil sezonun sonuçları, bu yeni programın uygulanmasının yerinde bir karar olduğunu göstermektedir.
Desteklerinden dolayı başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü olmak
üzere, hevesli çalışmaları ve dostlukları nedeniyle temsilcilerimiz Ankara’daki Genel
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Müdürlük’ten Songül Erbay ve Eskişehir Müzesi’nden Mehmet Katkat ile Yozgat Müze
Müdürü Erol Özen ve yardımcısı Hasan Şenyurt’a teşekkür borçluyuz. Ayrıca Yozgat
Valisi Gökhan Sözer, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Sarıkaya, Sorgun
Kaymakamı Mustafa Dündar ve Sorgun Belediye Başkanı Yılmaz Kılıçarslan’a bu vesile ile teşekkür etmek isteriz. Yozgat İli Köy Hizmetleri Müdürü Muharrem Şengül, TEDAŞ Müdürü Osman Avcı ve Türk Telekom Müdürü Muttalip Efe ise araştırmanın yolunda gitmesini sağlayan desteklerini esirgememişlerdir. Bu yerel desteğin en güzel örneği, TEDAŞ tarafından ödünç verilen sepetli bir araç sayesinde merkez alandaki kazıların yüksek kottan fotoğraflanmasının sağlanması olmuştur. Kerkenes Projesi, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü (AİAE) tarafından resmen desteklenmekte olup çalışmalar
ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nce sağlanan Proje Ofisi’nden yürütülmektedir. Yibitaş Lafarge, ODTÜ Geliştirme Vakfı aracılığıyla sağladığı sürekli desteğini artık Lafarge Sağlık
Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla sürdürmektedir. ODTÜ Bilgi İşlem Merkezi teknik
destek ve Kerkenes web-sayfası için alan sağlamaktadır. AİAE tarafından sağlanan diğer bir kaynak ise yayınların hazırlanmasında kullanılmaktadır. Şehir merkezindeki bir
megaron ve ilişkili yapılarda yürütülen yeni kazılar ile direnç yöntemiyle yürütülen yüzey araştırmasının genişletilmesi Loeb Classical Library Foundation tarafından verilen
bir kaynak ile finanse edilmiştir. Kapadokya Kapısı’nın anıtsal mimarîsinin kazılarak ortaya çıkarılması ve korunması için yürütülen çalışmaların giderleri Rolex Award for Enterprise tarafından, Saray Yapı Grubu’nda yürütülen kazıların giderleri ise Charlotte
Bonham-Carter Trust, Joukowsky Family Foundation, John Kelly Consulting Inc., Silk
Road Foundation Saratoga - California, Bayan Linda Noe Laine, Dr. Norman Solhkhah,
University of California at Berkeley, Stahl Endowment Fund of the UC at Berkeley ve
diğer bazı isimsiz destekçiler tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca bu yıl Cornell University Malcolm and Carolyn Wiener Laboratory for Aegean and Near Eastern Dendrochronology’de incelemek üzere Kerkenes’ten kömürleşmiş yeni ahşap örnekleri alan
Prof. Peter Kuniholm ile ekibine de teşekkür borçluyuz. GEOSCAN, ESRI, ERDAS ve
İşlem GIS yazılım desteği sağlamaktadır. GIS çalışmaları konusunda sağlanan başarıda ise, University at Buffalo bünyesindeki Social Systems GIS Laboratory ile yürütülen ortak çalışmaların katkısı büyüktür. Devam eden yayın programımız ile projenin diğer safhalarına destek sağlayanlar arasında Anglo Turkish Society, Artı Sistem, Bell
Helicopter-Textron, Datasel, Ertem A.Ş., KavMar, MESA, MNG Holding, ODTÜ Yayıncılık, Sokkia-Seza, Romar ve Yenigün A.Ş. sayılabilir. Araştırma evinin bakım ve iyileştirilmesi ise Yibitaş Yozgat Çimento, Sorgun Belediyesi, Onduline ve ODE’nin katkıları
ile mümkün olmuştur.
Kuşkusuz bu raporda ana hatları ile sunulan sonuçlar için en büyük teşekkürü,
çalışmalarımıza katılan köy sakinleri ile birlikte Kerkenes araştırma ekibinin azim ve
şevkine borçluyuz. Köy sakinlerinin web-sitesi www.sahmuratli.com adresinde ziyaret
edilebilir. Proje sponsorları ve ekip üyelerinin tam bir listesi ise aşağıdaki adresteki
web-sitemizde yer almaktadır:
http://www.kerkenes.metu.edu.tr
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Şekil 1: Şehrin aşağı kısmında direnç yöntemiyle yürütülen yüzey araştırması verileri, jeomanyetik yüzey araştırmasıyla karşılaştırıldığında çok daha iyi anlaşılır görüntüler sunmaktadır

Şekil 2: Sütunlu
Salonu,
Kesme Taş Yapı’yı
ve açmaları gösteren blok plânın jeomanyetik harita ile
çakıştırılması

Şekil 3: Jeofiziksel yüzey araştırması verilerinden yararlanılarak konumu belirlenen megaronun yarısında 2003
yılında yapılan kazı
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Şekil 4: Bir kumtaşı parçası üzerinde Eski Frig dilinde bir yazıtın üst kısmında
parmak parmağa duran karşılıklı iki çıplak ayak görülmektedir

Şekil 5: Yazıtlı kum taşı bir anıta ait parçaların bir araya getirilmiş hâli
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Şekil 6: Kumtaşından yapılmış küçük ölçekli kabartma heykellere ait parçalar.
(a) Grifon, (b) Rozet, (c) Elinde bir mızrak tuttuğu düşünülen giyimli insan figürünün önden görünüşü
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Şekil 7: TR10 ile araştırılan Yapı D'nin dolgusu içinde bulunan bir çift bezemeli
kumtaşı kaide

Şekil 8: Kapadokya Kapısı’nda bulunan basamaklı anıt ve stelin rekonstrüksiyonu, üstteki karede stel bulunduğu hâliyle görülmektedir
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2003 YILI DEMRE-MYRA AZİZ NİKOLAOS KİLİSESİ
KAZISI VE DUVAR RESİMLERİNİ
KORUMA-ONARIM-BELGELEME ÇALIŞMALARI

Semiha Y›ld›z ÖTÜKEN*

27 Ağustos-4.Kasım 2003 tarihlerinde Kültür Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi adına yürütülen Demre Aziz Nikolaos Kilisesi kazısı ve duvar resimlerini belgeleme,
koruma-onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Kazıya Bakanlık temsilcisi olarak Yalvaç Arkeoloji Müzesi’nden Sanat Tarihçisi Burcu Karakurt katıldı. Kazı ekibi Türkiye’deki altı
üniversitenin Sanat Tarihi, bir üniversitenin Tarih Bölümleri’nden olmak üzere, Ankara
Hacettepe, Kayseri Erciyes, İstanbul Marmara, İstanbul, Çanakkale 18 Mart, Antakya
Mustafa Kemal, İstanbul Boğaziçi ve Almanya Heidelberg Üniversitesi öğretim üyeleri,
araştırma görevlileri ve öğrencilerinden oluştu; öğretim üyeleri Doç.Dr. Thomas Corsten, Doç.Dr.Engin Akyürek,Yard.Doç.Dr. Nilay Çorağan, Dr.Vera Bulgurlu; Araştırma
Görevlileri Ayşe Türker, Özgü Çömezoğlu ve Ebru Fındık; yüksek lisans öğrencileri
Çiğdem Temple, Ceren Erel, İlkgül Kaya; lisans öğrencileri Oğuzhan Erdoğan, Semra
Palaz, Eda Armağan, Erkan Bora ve Özgen Kurt’tur.
Duvar resimlerini belgeleme-koruma ve onarım çalışmaları Mimar Cengiz Kabaoğlu ve Ark. Rest. Rıdvan İşler’in başkanlığındaki ekiplerce yürütüldü. Belgeleme ekibinde Mimar Onarım Uzmanı Faruk Zarshati, Mimar Zehra Tulunoğlu, Harita Yük.Teknikeri-Topoğrafya ve Fotogrametri Uzmanı Şinasi Kılıç, Teknisyen Ömer Ekim, koruma
ve onarım ekibinde Duvar Resmi Koruma Uzmanı Onur Araz, Akbil Bengül, Elif Kaya,
Ceren Odabaşoğlu ve Emel Güzelgöz yer aldı.
Kazı iznini ve ödeneğini veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, maddî katkısından dolayı Döner Semaye İşletmeleri Müdürlüğü’ne,
duvar resimlerini belgeleme-koruma ve onarım çalışmalarına bağış niteliğideki katkıları için Vehbi Koç Vakfı ve Onasis Vakfı’na, ayrıca manevî desteğini bizden esirgemeyen Rahmi M.Koç’a, Zühtü Bayraktaroğlu’na, Turizm ve Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü Nadir Avcı’ya, Bakanlık temsilcimiz Burcu Karakurt’a, özverili çalışmaları yürüten kazı, duvar resimlerini belgeleme ve koruma-onarım ekiplerine, ayrıca kazı alanını ziyaret eden Antalya Valisi Alaaddin Yüksel’e teşekkür ederim1.
A. Kaz›da Ortaya Ç›kan Mimarî Veriler
2003 yılında kilisenin kuzeydoğu ekindeki C1-batı ve C2 yapıları içinde; kilisenin
kuzey avlusunda yer alan Piskoposluk ikametgâhı (B yapısı) üst ve alt kat mekânların*
1

Prof. Dr. S.Yıldız ÖTÜKEN, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Bşk., Beytepe 065322
Ankara/TÜRKİYE.
2003 yılı kazısına Turizm ve Kültür Bakanlığı Bütçesi 130 İşçi Ücretleri Harcama Kaleminden 7.300.000.000 T.L.’sı,
800 Harcama kaleminden 500.00.000 T.L.sı, Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü’nden 25.000.000.000 T.L.’sı tahsis edilmiştir.
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da; aynı yapının dışında, doğu alanda; kilisenin kuzey avlusunda batı alanda; kilisenin
kuzey ekindeki K6 yapısı içi ve dışında; batı avlunun güneyindeki yapıda çalışılmıştır.
I. Kilisenin Kuzeydo¤u Ek Yap›s› ‹çindeki Çal›ﬂmalar
1. C1 Yap›s› Bat› Oda ve C2 ‹çi
1993’te kilisenin kuzeydoğu eki içinde yer alan ve C2 mezar odasına bir kapı ile
bağlanan C1 yapısı batı odasını dolduran alüvyon ve moloz tabakaları kaldırılmış ve
0.10 m. kotta zemin döşemesi tespit edilmiştir. 1996’da mimarî dönemleri ve yaşam tabakalarını belirlemek amacıyla odanın güneybatı köşesinde 1.50x1.68 m. boyutundaki
sondajda + 0.10 m.den -0.55 m. kota inilmiştir.
2002’de odanın kuzeye açılan kapısı hizasında karşılaştırmalı değerlendirme
amacıyla 1.10x1.50 m. boyutundaki 2.sondajda +0.10 m.den -0.40 m.ye, 2003’te aynı sondajın doğusunda -0.60 m.ye, batısında -0.90 m.ye inilmiştir. 5 cm.lik toprak tabakalarındaki küçük buluntular türleri ve dönemleriyle 1.sondaja benzer; ancak kuzeyde
-0.15 ve -0.25 m. kotlarda ortaya çıkan harç zemin nedeniyle buluntu sayısı azalmıştır2.
C2 yapısı içinde 2003 yılında devam edilen 6.sondajda ortaya çıkan kuruluşun
üzerindeki kaya kütlesi ve altındaki harç tabakası kaldırılarak -0.60 m. kota inilmiştir3.
II. Kuzey Avludaki B Yap›s›-Piskoposluk ‹kametgâh› ‹çindeki Çal›ﬂmalar
1. Üst Kat Orta Bölüm, Kuzey Mekân›ndaki Çal›ﬂmalar
2003 kazısı başlangıcında DSİ tarafından yapılan beton kanal ve deponun kaldırıldığı görülmüş ve B yapısı üst kat orta bölümü kuzey odasında çalışılmıştır4; toprak
5.30 m.den 1.52 m. kota kadar temizlenerek düzgün levhalarla kaplı zemine inilmiştir. Bu
çalışmada yapı güney-kuzey doğrultusunda 21 m.ye kadar açılmasına rağmen kuzey sınırı ortaya çıkmamıştır (Çizim: 1). B yapısı üst kat odasının doğu duvarında kullanılan 5.
yüzyıla ait üç devşirme mimarî plâstik öğe dikkati çeker (bkz.Ötüken, Taş Eserler).
2. Alt Kat Bat› Bölüm, Güney Mekân›ndaki Çal›ﬂmalar
2003’te B yapısının alt kat mekânına açılan kapı demir çerçeve ve kolonlarla askıya alınarak, taş örgü seti kaldırılmış; açıklığın kilise ve ek yapılarda tanımadığımız bir
özellik taşıdığı, dıştan içe doğru daraldığı görülmüştür. Lentonun orijinalde yazıtlı tabula ansata içeren bir lâhit levhası olduğu ve dışa bakan kenarın ikinci kullanımda profillendirildiği anlaşılmıştır.
1996 kampanyasında B yapısı batı bölümü alt kat güney mekânında ortaya çıkan sekinin dönemini aydınlatmak amacıyla 2003’te +0.53 m.kottan beşer cm.lik tabakalar halinde -0.40 m. kota inilmiş ve küçük buluntular değerlendirilmiştir5. Sekideki açmanın sonuçlarını B yapısının dışında, batı ve doğu cephesine bitişen açmalarla karşılaştırıp küçük buluntu sayılarını ve niteliğini değerlendirdiğimizde, batı alanının doğudan önceki bir dönemde iskân edildiği ortaya çıktı. Batı alanında yoğun buluntu içeren
tabakaların tümü eksi kottadır:1.tabaka -0.25-(-0.30) m., 2.tabaka -0.30-(-0.35) m., 3.tabaka -0.10-(-0.15) m. Buna karşın doğu alanında buluntu açısından yoğun üç tabakadan ikisi +, biri -kottadır; tabakalar +0.10-0.00 m.,+0.30-0.20 m., -0.05 -(-0.15) m. arasındadır.
2

3
4
5

C1 ve C2’deki çalışma ve mimarî değerlendirmeler için bkz. S.Y.Ötüken., XIII.KST (1992) I 292-94; XV.KST (1994),
II 477-78; XVI.KST (1995) II 363-65; a.y., "Ergebnisse derGrabungen in der Kirche des Hl.Nikolaos in Myra" Festtschr.
J. Borchardt, Wien 1996,I 227-37, bil. 231-33; a.y., XX.KST (1999), II 482; a.y. XXI.KST (2000), II 351-52, çiz.2, a.y.,
XXII.KST (2000) II 402.
C2 yapısının sondajlarının ilk genel değerlendirmesi için bkz. a.y., IV.OTKAS, Van 2000, .273-288, bil. 273-275.
DSİ tarafından yapılan kanal için bkz. ay., XXV.KST (2003), baskıda .
Seki için bkz. a.y., XX.KST (1999) II, 483-484.
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B yapısının alt katına geçit veren kapı hizasında yaptığımız küçük sondajda batı cephenin temel kotunu tespit etmek amacıyla +0.10 m. kottan başlayarak beşer
cm.lik tabakalarla -0.65 m.ye inilmiştir. Devşirme blok taşlarla örülen temel 0.00’dan 0.25 m.ye inerek moloz ve sert harç bileşiminden oluşan bir alt yapıya oturur.
III. Kuzey Avludaki B Yap›s›-Piskoposluk ‹kametgâh› D›ﬂ›ndaki Çal›ﬂmalar
1. D Yap›s›
2002 kampanyasında kilisenin kuzey avlusunun batısında yer alan ve iki duvarını kısmen açtığımız gb-kd yönündeki yapının kazısına devam ettik6. D yapısı olarak
tanımladığımız bu yapının boyutlarını tespit etmek amacıyla 2003 kampanyasında batı ve kuzey duvar topraktan arındırılmış ve bunların dik açıyla birleştiği görülmüştür. Ayrıca yapının zemin kotunu bulmak için 2002’de başlatılan Bb-30 açmasına devam edilerek toprak 0.90 kottan 0.20 m. kota kadar kaldırılmış ve düzgün taş levhalarla döşeli zemine inilmiştir7.
D yapısının zemin kotu kazı alanında yer alan erken dönem yapılarına uyum
sağlar. 2003 yılı kazısı bu yapının içi ve çevresine odaklanmıştır. Kazının sonunda tamamlanan ilk plân ve kesitler uzunlamasına dikdörtgen plânlı yapının 25.40 m. boy ve
6.70 m. eninde anıtsal bir eser olduğunu belgeler (Çizim: 2).
Yapı içte enlemesine iki duvarla üç bölüme ayrılır; güney ve kuzey bölümlerde
birbirine simetrik iki yapı yer alır. Güneydeki yapının (D1) iç boyutu 4.60x5.00 m., kuzeydekinin (D3) 5.00x5.00 m.,aradaki uzunlamasına dikdörtgen plânlı orta bölüm (D2)
içte 5.00x1.10 m. boyutlarındadır.
D yapısının güney ve kuzey sınırları tam olarak ortaya çıkmamıştır; kısmen açılan duvarlar güneydeki yapının batıya ve güneye, kuzeydeki yapının da batıya ve kuzeye devam ettiğini gösterir.
Kuzey yapıya (D3) giriş iki sütunlu yuvarlak kemerli ikiz bir arkadla sağlanmıştır;
bu arkadın bitişiğinde batıya uzanan diğer bir arkadın kemer başlangıcı ortaya çıkmıştır. Batı cephede in situ bulunan akanthus yapraklarıyla bezeli duvar payesi benzer örneklerin yardımıyla 5.-6. yüzyıla tarihlenir (Resim: 1) (bkz. Ötüken, Taş Eserler).
Orta bölüm (D2) güney ve kuzey duvarlarındaki ikişer kapıyla D1 ve D3 yapılarına, doğu ve batı duvarlarındaki ikişer kapıyla da kilisenin kuzey avlusuna açılır.
Güneydeki D1 bölümü içinde ortaya çıkan arcosolium tipindeki mezar yapısı hiç
şühesiz 2003 yılının en ilginç bulgusudur (Resim: 2). Düzgün kesme taşla inşa edilen
arcosolium d-b yönünde beşik tonozla örtülüdür; tonoz açıklığı batıda kademeli iki taş
kemerle sınırlanır. Üst örtüsü zelzeleyle birlikte oluşan alüvyon felâketinde dıştan kısmen yıkılmıştır8.
Arcosoliumun zemini 1.37 m. kotta düzgün kesme taşla döşelidir; döşemenin üstüne yerleştirilen devşirme taş levhalar (üst kot 1.50 m.) alttaki d-b yönündeki sandık tipinde iki mezara aittir. Kuzeydeki mezar özenli işçiliğinin yanı sıra, arcosoliumun doğu
duvarında, mezar hizasında yer alan bir resim nedeniyle dikkati çeker.Tasvirde Meryem sağ eliyle oğlu İsa’ya işaret eder şekilde betimlenmiştir; Meryem’in bu tip tasvirleri Bizans ikonografisinde "Theotokos Hodegetria" (Yol gösteren Tanrı’nın Annesi) olarak tanımlanır. Freskonun sağlamlaştırılma ve korunması Arkeolog Restoratör Rıdvan
İşler tarafından gerçekleştirilmiştir (Resim: 3).
Arcosolium içindeki çalışmada kuzeyde yer alan birinci sandık mezarın üzerindeki taş kapak kaldırılmış ve içinde birden fazla bireyin gömüldüğü tespit edilmiştir. Ka6
7
8

2002 yılı çalışmaları ve yapının ortaya çıkan duvarları için bkz. a.y., XXV.KST (2003) II. çiz.1(baskıda). Metinde yapının konumu itibariyle 3. yapı dönemine ait olacağını belirttik; ancak 2003 kazısında ortaya çıkan zemin döşemesi
kotu ve mimarî plâstik öğeler bunun yanlış olduğunu gösterdi.
a.y., XXV.KST (baskıda).
2004’te kazı çalışmaları güneye devam edecektir; arcosoliumun değerlendirmesi 2005 Kazı Sonuçları Toplantısı’nda
sunulacaktır.
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zının son gününde ortaya çıkan mezarda yapılan tespit niteliğindeki ilk çalışmada yüzeyde bulunan kemikler belgelenerek kaldırılmış; mezarın kapağı orijinal yerine komuş; mezarı ve duvarda yer alan resmî dıştan gelebilecek herhangi bir tahribattan korumak amacıyla arcosoliumun kemer boşluğu taş ve balçıkla örülerek kapatılmıştır.
2004 kampanyasında arcosolium ve içindeki mezarlarda, ayrıca duvar resiminde çalışmalarımız devam edecek ve ilk değerlendirmeler yapılacaktır9. D yapısının
plân tipi ve işleviyle ilgili başlatılan araştırmalarımızda Yunanistan’daki Daphni Manastırı kazılarında ortaya çıkan ve işlevi bilinmeyen bir yapıyla benzerlikleri tespit edilmiştir10.
2. Bat› Alan, B-Yap›s›n›n D›ﬂ›nda Dolgu Toprakla Yükseltilen Alandaki Çal›ﬂmalar
11. yüzyılda zemin yükseltme amacıyla batı alana doldurulan toprak önceki raporlarımızda ve çeşitli yayınlarımızda belirttiğimiz gibi 4. yüzyıl-11. yüzyılları kapsayan
karışık buluntular içerir11. Bu alanda 2002’de bitirilen Bb-32a-d açmalarının devamı
olarak, 2003’te Bb-32e-f açması tamamlanmıştır.
0.30 m. kotta tespit edilen opus sectile yer döşemesinin Bb-32e açmasındaki
kısmı ortaya çıkarılmış ve döşemenin kuzeye uzandığı tespit edilmiştir;Bb-32ve 33 hizasında, güneyde yer alan yapı kalıntılarında gerçekleştirilen iki küçük açma (Bb-A,BbB) opus sectile döşemenin bu yapılarla ilişkisi olmadığını ortaya koymuştur.
Bu yıl dolgu alanda tamamlanan Bb-32gh açmasında 0.70-0.60 m. kotta Herakleios ve oğlu Herakleios Konstantin’e ait 613 yılı sonrasına tarihlenen bir bronz sikke;
ayrıca Bb-33a açmasında 0.90-0.80 m. kotta ön yüzünde Theotokos Nikopoia ve arka
yüzünde Başmelek Mikael tasvirli 11. yüzyıla ait çok iyi korunmuş bir kurşun mühür bulunmuştur (bkz.Bulgurlu, Maden).
3. B Yap›s› D›ﬂ›, Do¤u Alan
B yapısının dışında, doğu alanında 2002’de başlatılan Bd-6 1.sondajı -0.85 kottan -1.00 m. kota kadar inilerek bitirilmiştir; bu yıl karşılaştırma amacıyla açılan 2. sondaj bugüne kadar Bd-6’da yapılan çalışma sonuçlarının istikrarlı olduğunu gösterir.
2001-2003 yıllarında doğu alanında yapılan sondajlarda küçük buluntuların -0.70/75 m.
kotlarından itibaren belirgin şekilde azaldığı ve yaşam verilerinin minimuma indiği belgelenmiştir. Aynı sonuç kazı alanında açılan bütün sondajlarda- meselâ kilisenin kdekindeki kubbeli mezar yapısında (C2-iç) ve batıdan bu yapıyla birleşen tonozlu yapıda (C1b-iç), tespit edilmiştir12.
IV. Kuzey Ek, K-6 Yap›s› ‹çi ve D›ﬂ›ndaki Çal›ﬂmalar
1. K6-Yap›s› ‹çindeki Çal›ﬂma
2003’te K6 içindeki sondaja devam edilerek -0.45 m.kottan -0.75 m.ye inilmiş, bu
kotta belirginleşen bir amphora nedeniyle -1.07 m.ye kadar toprak kaldırılmıştır. Ağız ve
dip kısmı kırık, ikiz kulp başlangıçları mevcut olan amphora M.Ö.1-M.S.1. yüzyıllara tarihlenemektedir. (bkz.Çaylak-Türker, Geç Roma-Erken Hıristiyan Sırsız Seramikleri).
9

10
11
12

Demre’de H.Nikolaos kilisesi içinde 8 mezar yeri vardır; geniş bilgi için bkz.O.Feld, "Bestattungen aus christlicher Zeit", ed.J.Borchardt, u.a. Myra. eine lykische Metrople in antiker und byzantinischer Zeit. IstForsch, 30(1975), bil.425428; bunlardan dördü mezar odasındadır (lev.111A,C), birer mezar 2.gd.,3.gd.şapellerde ve orta nefin k.payeleri arasındadır; serbest konumuyla diğer örneklerden ayrılan bir arcosolium batı avludadır (lev.143D). Son örnek mimarî
özellikleri ve sandık tipinde iki mezarıyla D yapısındaki arcosoliuma benzeyen tek örnektir.
Daphni manastırında 1955’de başlayan ve günümüze kadar devam eden kazıyla ilgili son yayın için bkz, AETOS
Studies in Honour of Cyril Mango, ed. I.Sevcenko-I.Hutter, C.Bouras, "The Daphni Monastic Complex Reconsider" ,
Stuttgart-Leipzig 1998, 1-14, bil..8, çiz.1(Kazı plânı,F yapısı).
Batı alandaki dolgu için bkz. Ötüken VI.OTKAS (2002), 585-599, bil.585-587.
C2 sondajı için bkz. dipnot.3; Demre kazısındaki sondajlarda eksi kotta ortaya çıkan Helenistik, Roma İmparatorluk
Dönemi ve Erken Hıristiyan Dönemi küçük buluntuları ayrı bir çalışmada Ayşe Çaylak Türker ve İlkgül Kaya tarafından değerlendirilecektir.
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2. K6-Yap›s› D›ﬂ›nda, Bat›daki Çal›ﬂmalar
2002’de kuzey ekin K6 yapısı dışında, d-b yönünde uzanan 1.dönem bazilikasına ait iki temel duvar ve düzgün levhalarla döşeli zemin ortaya çıkmıştı. 2003’te aynı
alanda, zeminde yapılan ince temizlikte 0.20 m. kotta opus tesselatum teknikli, iyi durumda günümüze gelmiş döşeme fragmanı ortaya çıkarılmıştır. Renkli tesseralarla yapılan döşeme, dört sivri yapraklı çiçek motifi ve içiçe yerleştirilmiş “V”lerle bezeli iki pano içerir; panolar batıda mermer döşeme levhalarıyla sınırlanır (Çizim: 2). Konum, kot,
malzeme-teknik ve bezeme motifleri bu fragmanın önceki kampanyalarda kuzey ekin
K5 ve K6 yapıları içinde ortaya çıkan döşemenin devamı olduğunu gösterir13.
Kuzey ek yapının dışında, batı alanında iki farklı dönemin mimarî kotları tespit
edilmiştir: ilk döneme ait yapının kotu 0.29/0.20 m. arasındadır; ikinci kot ise 11. yüzyılda dolgu toprakla sunî olarak yükseltilen zeminin üst kotudur; bu kot 1.00-1.54 m.
arasında değişir. Bu tespitimiz 2003 yılında K6-b4 açmasında 1.10-1.00 m. kotta ortaya çıkan bir sikkeyle (03M-4351) yeniden doğrulanmıştır. İmparator IV.Mikael’e ait olan
ve Anonim B grubunda değerlendirilen bronz sikke 1034-41 arasına tarihlenir (bkz. Bulgurlu, Maden).
B. Küçük Buluntular
1. Taﬂ ve Mermer Buluntular
Y›ld›z ÖTÜKEN
Eda ARMA⁄AN
2003 yılında 926 işli taş eser bulunmuş ve yapılan değerlendirmelerde 900 eserin türü tespit edilmiştir. Buluntulardan 423’ü opus tesselatum döşemeye ait tessera,
208’i yer döşemesi, 60’ı kakma, 39’u geometrik biçimli opus sectile, 30’u kabartmalı
parça, 26’sı bilinmeyen öğe, 5’i kırık bloktur. 70 Liturjik öğeden 48’i levha, 17’si delikişi levha, 3’ü templon payesi, 2’si röliker kapağıdır. 50 mimarî öğeden 17’si sütun, 1’i
sütun kaidesi, 11’i başlık parçası, 5’i silme, 5’i söve, 4’ü lento, 2’si eşik taşı, 2’si profilli
yastık, 1’i pencere şebekesi, 1’i tablalı sütun-paye kaidesi, 1’i duvar yastığıdır. Ayrıca
8 havan, 1 lâhit kapağı ve 6 kitabe bulunmuştur.
Bu yılki buluntular arasında B yapısı orta mekânı doğu duvarında devşirme olarak kullanılan ve boyutlarına göre bir arşitrav parçası olduğunu düşündüğümüz bir eser
dikkati çeker (Resim: 4). Acanthus yapraklı kıvrım dal motifleriyle bezeli parçanın çeşitlemeleri 19. ve 20. yüzyılın başında Myra’da çalışan C.Texier ve H.Rott’un yayınladıkları arşitravlardır; günümüze gelemeyen bu eserlerin ortak özelliği acanthus yapraklı kıvrım dal motifidir; dal uçlarında kozalak, nar, üçlü yaprak gibi çeşitli motifler yer
alır14. Kazımızda bulunan 99MT-4156 Env. No.lu küçük boyutlu arşitrav da bu grupa
aittir. Myra örnekleri yaprak üslubunun yanı sıra arşitravları üstte sınırlandıran çentikli
yuvarlak silme ve okucu-yumurta gibi antik kökenli frizler yardımıyla 5. yüzyılsonu-6.
yüzyıl başına tarihlendirebiliriz.
D yapısının kuzey bölümünde batı cephede in situ bulunan acanthus yapraklarıyla bezeli duvar başlığı (Resim: 1) aynı döneme aittir; üslup ve işlev açısından benzerleri Limyra’daki Piskoposluk Kilisesi kazısında ve Andriake D kilisesinde görülür. Likya bölgesindeki bu örnekler ve Myra Nikolaos Kilisesi 3. güneydoğu şapelindeki in situ
başlık yardımıyla yeni buluntumuzu 5. yüzyılın sonu-6.yüzyılın başına tarihleyebiliriz15.
13
14
15

K5 ve K6 içindeki tessera yer döşemeleri için bkz. Ötüken, XXIII.KST (2001),II. 403, ayrıca XXIV.KST II.(2002), bil.34.
Paralel örnekler için bkz. C. Texier, Description de l’Asie Mineure, III, Paris 1849, lev.222; H.Rott, Kleinasiatische
Denkmaeler aus Pisidien, Pamphylien,Kappadokien und Lykien, Leipzig 1908, 334, res.125.
Feld a.g.e., lev.116C nr.14(Myra); lev.133A(Andriake); Limyra için bkz. ed.U.Peschlow-S.Möllers(ed.), Spaetantike
und Byzantinische Bauskulptur, U. Peschlow, "Tradition und Innovation:Kapitellskulptur in Lykien, 67-76, bil. lev.18.56. Bu tip başlıkların Almanca tanımı "Vorlagenkapitell", dışa çıkıntılı başlıktır.
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Myra kazısındaki 9 zarif ajourlu levhaya bu yıl iki örnek daha eklenmiştir. İustinianos Döneminde İstanbul’da en güzel örnekleriyle karşımıza çıkan bu tekniğin Likya’daki yöresel uygulamaları genelinde levha, ayrıca templon payesi ve ciborium kemerleri gibi liturjik öğelerde karşımıza çıkar16. Delikişi levhalar Akdeniz çanağında Erken Hıristiyan Döneminde yoğun olarak templonlarda kullanılmıştır. Bu yıl bulunan 16
delikişi levhayla birlikte Myra kazılarında ortaya çıkan örneklerin sayısı 166’ya ulaşmıştır17.
Kazıda bulunan 26 havan ve bir pistil, ezme amaçlı kullanılmıştır (Çizim: 3); İstanbul Saraçhane kazılarındaki örnekler genelinde 6.-7. yüzyıla tarihlenir18. Sardes kazısındaki havanlara boyut ve malzeme açısından benzeyen Demre buluntularımızın
ağız çapları 10-50 cm., yükseklikleri 6-12 cm. ve kaide çapları 15-25 cm. arasında değişir19. Sardes’teki örneklerde ağız çapı genelinde 12 cm.dir; ağız kenarında kazıma
teknikli çapraz çizgili bezemeler yer alır.
Demre’deki havanlar genelde kireçtaşındandır, mermer veya granit ender olarak
kullanılmıştır; iç ve dış yüzey genelde düzgün işlidir, bazı mermer örneklerde dış yüz
cilâlıdır. Ağız kenarı düz kesitli veya içe dönüktür; ağızlarda Sardes’te görülen akıtma
ucu yoktur. Havan gövdesinde dik eksenlerde genelde dört tutamak yer alır; Demre’de
dört örnekte kırık, tek tutamak görülür. Kaideler hemyüz veya halkalıdır; bir kaidede
matkap deliği görülür.
2. Geç Roma, Erken H›ristiyan ve Bizans Dönemi S›rs›z Seramikleri
Ayﬂe ÇAYLAK TÜRKER*
2003 yılında 10.888 seramik ortaya çıkarılmıştır; Bizans Dönemine ait ana toprak seramikleri 8.728 adettir; bunlardan 8.586’sı sırsız,142’si sırlıdır; Geç Roma Dönemi örneklerinden 282 kırmızı astarlı seramik, 59 terra sigillata, 1.090 boyalı seramik ve
77 kandil ana toprak ve eksi kotta bulunmuştur. Alüvyon üstündeki yüzey toprakta Bizans sonrasına ait 268 sırsız, 50 sırlı,4 lüle ve 8 porselen ortaya çıkarılmıştır.
Geç Roma-Erken Hıristiyan Dönemine ait kandiller arasında en yoğun grup Anadolu tipi örnekleridir; önceki yıllardan tanıdığımız Efes A ve B tipindeki kandillere bu yıl
yenileri eklenmiştir20. 2003’te bulunan bir kandil üzerindeki çömlekçi işareti ile dikkati
çekmektedir (Resim: 5).C1 batı mekânı içindeki sondajda -0.40-(-0.45) m. kotta bulunan kandilin ön yüzü kırıldığından bezeme kompozisyonu bilinmez; ancak arka yüzü
sağlamdır ve merkezinde ayak biçimindeki çömlekçi işareti yer alır. Demre kazılarında
benzer bir örnek 1996 kazısında bulunmuştur. Paralel örneklere Sardes, Efes, Milet,
Knidos kazılarında rastlarız21; ayrıca Atina Agora’sındaki kazılarda, 5. yüzyıla ait ithal
kandillerde aynı işarete rastlanmaktadır22.
Bizans Dönemi sırsız günlük kullanım kapları arasında kâse, saklama-ısıtma
kapları, kapaklar, testi ve amphoralara ait ağız ve kulp parçaları ile süzgeçli testilere ait
16
17
18
19
*
20
21
22

Myra çevresindeki ajour levhaların benzerleri için bkz. için bkz. H.-Georg Severin-P. Grossmann, Frühchristliche und
byzantinische Bauten im Südöstlichen Lykien, .Ist.Forsch. Bd.46 2004, lev.12d, 29b. Demre kazısında ortaya çıkan
beş levha bildiğimiz diğer örneklerden farklı olarak arka yüzde de matkap deliği içerir.
Myra’daki levhalarla ilgili ilk değerlendirme için bkz. S.Y.Ötüken, "Demre Aziz Nikolaos Kilisesi kazısı buluntuları ve
duvar resimleri çalışmalarından örnekler", VIII.OTKAS, Sakarya 2004 (baskıda).
J.W.Hayes. Excavation at Saraçhane in ‹stanbul, II.The Pottery, Princeton 19869.
Kşl.J.S.Crawford, Byzantine Shops at Sardis Cambridge, London 1990, fig.180,res.298-99,309-310.
Araş.Gör. Dr. Ayşe ÇAYLAK TÜRKER, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü,
Çanakkale/TÜRKİYE.
Ötüken, XXV.KST (2003) baskıda, A. Çaylak Türker, "Geç Roma Erken Hıristiyan Dönemi Sırsız Seramikleri" .
J.S.Crawford, a.g.e., fig.185, 425, 426. Efes için bkz., V.Gassner, Das Südtor der Tetragonos-Agora, Wien 1997,
fig.807.
J. Perlzweig, The Athenian Agora VII, The Lamps of Roman Period, Princeton 1961, fig. 350, 2916, 2918.
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ağız ve süzgeç parçaları, ayrıca unguentariumlara ait gövde ve kaideler ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca B yapısı batı alanda 0.50-0.40 m. kotta, ağız çapı 2 cm., kaide çapı 1 cm.
olan dar boyunlu, iki kulpu, şişe formunda bir kap bulunmuştur. Kırık parçalardan gövde kısmında biraz genişlediği anlaşılan kap, restitüe edilememiştir. Demre’deki unguentariumlardan form açısından farklı olan bu örneğin, küçük boyutu nedeniyle aynı işlevi taşıdığını düşünebiliriz23.
Bunların yanı sıra kazıda erken döneme tarihlenen çok sayıda amphora tutamakları ve Kos amphoralarına ait ikiz kulplar yoğundur. Kos amphoralarından bir örnek
K6 mekânı içindeki sondajda -0.75-(-103) kotunda ortaya çıkmıştır. Doğu-batı yönünde yerleştirilen kabın ağız ve dip kısmı kırıktır; ancak kulp başlangıcından ikiz kulplu olduğu anlaşılır24. Amphora içinde başı doğuda bir bebek iskeleti görülür; toprakta kafatasına ait bazı kemik parçaları ve batıda mezar hediyesi olarak bırakılmış, ağız çapı 10
cm.olan siyah boyalı ince cidarlı bir kâse bulunmuştur. Roma Dönemi ölü gömme geleneğinde amphora içinde gömü yaygındır ve özellikle bebekler için sık kullanılır25.
3. S›rl› Seramikler
Ebru FINDIK*
2003 yılında kilisede yürütülen kazı çalışmalarında 142 sırlı seramik parçası bulunmuştur; bunların üçte biri batı avludaki güney yapının içindendir. Buluntular arasında ince sgraffito teknikli, kısmen tahribata uğramış kuş figürlü bir tabakta, kuşun boynu, kanat ve pençelerine ait sgraffito çizgiler kısmen algılanır26. Aynı yapıdaki kuş figürlü diğer bir kap ise kazıma tekniklidir. Ege tipi bir kâseye ait olduğunu düşündüğümüz
bu kapta kuşun sağa dönük başı ve ağzındaki bitki görülür27; bezemesiz sırlı parçalarımızın çoğu Ege grubuna aittir.
K6 yapısının batısındaki açmalarında bulunan seramiklerden boyalı slip tekniğiyle bezenmiş bir kaide tarihlendirme için önemlidir28; aynı alandaki 4.30-3.00 m. kot
seramikleri 12. yüzyıla aittir.
D yapısı güney bölümünde 0.30 m. kotta bulunan beyaz hamurlu seramik parçaları 10.-11. yüzyıla tarihlenir; aynı tabakadan çıkan bir kaide parçası champleve tekniğiyle yapılmış, yalnız arka ayakları görülen bir hayvan tasviri içerir29. D yapısı kuzey
bölümünde bulunan bir kâsenin içi ince sgraffito teknikli bir kuş figürü ve geometrik de23
24

25

*
26
27

28
29

Ötüken, V. OTKAS, 2001, A.Çaylak Türker," Unguentariumlar", 370-371; a.y. XXV.KST (2003 )baskıda, A.Çaylak Türker, "Geç Roma Erken Hıristiyan Dönemi Sırsız Seramikleri".
Kos amphoraları İ.Ö. 100-75 yıllarına tarihlenmektedir, ancak bunlar Dressel 2-4 amphoraların formunu etkilemiş ve
İ.S. 2. yüzyıla kadar İtalya, İspanya,Fransa ve İngiltere’de üretimleri sürmüştür. İ.S.1. yüzyıl sonundan başlayarak üretimin azaldığı ve 2. yüzyıl ortasında bittiği bilinmektedir. Buna karşılık İ.S. 3. yüzyılda Mısır’da Moroe Bölgesinde bu
tipin üretildiği bilinir; bkz. E. Doğer, Antik Ça¤da Amphoralar, İzmir 1991, 23-25, 96.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Donna C.Kurtz ve J. Boardman, Greek Burial Customs, London 1971, 173-174; A.Jovanovic,
Forms of Burial in the Territory of Yugoslavia in the T›me of the Roman Empire, Beograd 1984. Ayrıca yayınlarda ulaştığımız Roma örnekleri dışında Prof. Dr.Cevdet Bayburtluoğlu ile yapılan görüşmemizde, Arykanda kazısında aynı tipte amphora içi gömüler bulunduğunu ve bunların Bizans Dönemine tarihlendirildikleri öğrenilmiştir; bu bilgi için teşekkür ederim.
Araş.Gör. Ebru FINDIK, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Hatay/TÜRKİYE.
Kilisede bulunan parçaya benzer kuş figürlü örnekler Alonnesos batığı buluntuları içinde vardır; bkz. D.P. Bakırtzı,
Byzantine Glazed Ceramics, Atina, 1999, nr.126,127,128,138,139,140.
Aynı tür bitkilerin yalın örneklerini İzmir Arkeoloji Müzesi’ndeki sualtı buluntusu bir grup kapta ve Demre’deki 80(K-12)
Env. No.lu kapta görmekteyiz; L.Doğer, Kaz›ma Dekorlu Ege-Bizans Seramikleri, İzmir 2000, 42; E.F. Fındık, Demre
Aziz Nikolaos Kilisesinde Ele Geçirilen Bizans S›rl› Seramikleri (1989- 2000), Hacettepe Üniversitesi. (Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2002. Benzer tipte üç ile altı arasında değişen sarmallardan oluşan motifler,12. yüzyıldan
itibaren yaygınlaşan kazıma-sgraffito kaplarda, Efes Aziz İoannes Kilisesi kazılarındaki insan, hayvan, ayrıca Korint’te
asker figürlü örneklerde görülmektedir; bkz. E. Parman, "The Pottery From St.Johns Basilica at Ephesos", BCH Suppl
(XVIII) 1989,276-289;Ch.Morgan, The Byzantine Pottery, Corinth XI, Cambridge-Massachusetts 1942.
L.Doğer "İzmir Arkoloji Müzesi Kolleksiyonları’ndaki Sualtı Buluntusu Slip Teknikli Bizans Seramikleri", Adalya III
(1998) 179-194.
Figürün benzeri Atina’da bulunan geç 12. -erken 13. yüzyıl tarihli champleve teknikli, üzerinde kedigillerden bir hayvan figürüyle bezeli tabakta görülür; bkz. D.P.Bakırtzı, Byzantine Glazed Ceramics, Atina, 1999, 64:58. Kşl. S.Bilici,
"Antalya ve Bodrum Müzelerindeki Champleve Dekorlu Bizans Seramikleri", Adalya II, (1999), 223-234.
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senlerle bezelidir; bu eser sarı hamuru ve açık krem-sarı renkli sırı ile kilisede bulunan
Ortaçağ örneklerinden farklıdır. Kuş figürünün başından çıkan bitkisel kıvrımlar 10.-11.
yüzyıl figürlü İran seramiklerinde görülür30. 2003 seramik buluntularımız (Çizim: 4) daha önceki yıllardaki gibi ağırlıklı olarak 12. yüzyıl ortasına ait Ege tipi kapları içerir; 11.
yüzyıla ait kap örneklerimiz ise sınırlıdır.
4. Cam Buluntular
Özgü ÇÖMEZO⁄LU*
2003 yılında, ana toprakta 1375 cam buluntu ele geçirilmiştir. Bu camlar, önceki
yıllardaki gibi, çubuklu, kulplu ve kadeh kandillere, ayrıca kâse, şişe, bilezik, düz ve daire biçimli pencere camlarına aittir31. Cam renkleri yoğunluk sırasına göre mavi-yeşil,
açık mavi, sarı-yeşil, renksiz, yeşilin ve sarının tonları ve pembedir.
Çok sayıda bulunan boyun parçaları, şişe formlarındaki çeşitliliğe işaret eder; bu
parçalar, genellikle açık mavi ve mavi-yeşil renklidir; boyun çapları 1.5-2 cm. arasındadır. Benzer form ve boyuttaki boyun parçaları, Roma Döneminden itibaren hemen her
dönemde küresel veye konik gövdeli küçük şişelerde görülür32.
2003’te Demre’de karşımıza çıkan yoğun üfleme tekniğinin yanı sıra M.Ö. 1M.S. 4. yüzyıla tarihlenen döküm teknikli kaburgalı kâselerden birinin iç yüzeyinde iki
sırı yatay kazıma tekniği görülür. 11. yüzyıl örnekleriyle karsılaştırabileceğimiz kalıba
üfleme teknikli parçalar ise spiral ve dikey yivlidir33. Bu teknikte, cam kalıba üflendikten
sonra çıkartılıp tekrar üflenerek şekillendirilmiş olmalıdır; bir örnekteki spiral yivler de,
kalıptan çıkarıldıktan sonra camın çevrilerek üflendiğini gösterir.
Yoğun rastlanan cam ipliği tekniği, çoğunlukla mavi veya kapla aynı renkte şeritler halinde görülür. Bir halka kaidede iki sıra cam ipliğinin belirli aralıklarla sıkıştırılarak
birleştirilmesi Demre’de ilk kez karşımıza çıkar. Bir ağız parçasının gövdesine yapıştırılan mavi renkli cam yana çekilerek damla motifi oluştururur; aynı motif 9-12. yüzyıllar
arasında üretilen bir çubuklu kandilde görülür34. Diğer bezeme tipleri gövdenin dış yüzünde camın katlanmasıyla yapılan yatay şerit, oval şeritli baskı bezemeler ve kazıma
teknikli şeritlerdir.
5. Maden Buluntular
Vera BULGURLU
2003 maden eserleri arasında 5 sikke ve 1 mühür (Resim: 6), ayrıca 10 kandil
fitili35, kandil zincirleri, küçük kutu menteşesi, fibula iğnesi, kemer tokası, levha parça30
*
31

32

33
34
35

D.T.Rice, "The Pottery of Byzantium and the Islamic World", Studies in Islamic Art and Architecture in Honour of Prof.
K.A.C. Creswell, 1965, 194-236.
Araş. Gör. Özgü ÇÖMEZOĞLU, İstanbul Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Bizans Sanatı Anabilim Dalı, İstanbul/TÜRKİYE.
M. Acara-Y. Olcay, "Bizans döneminde aydınlatma düzeni ve Demre Aziz Nikolaos Kilisesi’nde kullanılan aydınlatma
gereçleri." Adayla II (1998), 249-260; Ö.Çömezoğlu, Demre Aziz Nikolaos Kilisesi’nde 1996-1999 y›llar› aras›nda bulunan ayd›nlatma ‹ﬂlevli Cam Buluntular, Hacettepe Üni., Sosyal Bilimler Enst., Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Ankara 2001; Ötüken V. OTKAS( 2001), Ö.Çömezoğlu, Çömezoğlu, "Cam Bilezikler", 368-369.
A. von Saldern, Ancient and Byzantine Glass from Sardis, London 1980, No.115;ed.G.D. Weinberg, Excavations at
Jalame, Site of a Glass factory in Late Roman Paletsine, S.M. Goldstein ,"The Glass Vessels", Columbia 1988, 7376; Y. Olcay "Ancient Glass Vessels in Eskişehir Museum." AnatSt. 51 (2001), 153-157; ed. G. M. Crowfoot, "Glass"
Samaria-Sebaste III: The Objects, t, London 1957, 408-412; B. Gürler, Tire Müzesi Cam Eserler, Ankara 2000, No.
6,51; E. M. Stern "Ancient and Medieval Glass from the Necropolis Church at Anemurium." IX. Congres de l’Association Internationale pour l’Historie du Verre. 1985, 35-63. A. Özet, Dipten Gelen Par›lt›, Ankara 1998, No.32, 69, 75,
76; V. Tzaferis "The Excavations of Kursi-Geresa" (D. Barag: "Glass Vessels), Atiqot XIV (1983), 37-38; ed. P.L.Shinnie-M. Shinnie, Deberia West, D.B.Harden "Glass", London 1978, No.:21-24; ed. Itzhaq Beit-Arieh, Tel’Ira: A Stronghold in the Biblical Negev, G.L. Jacobson "Glass Bottles of the Early Islamic Period.", 1999, 442, fig.13/1; A.Lane "Medieval Glass Finds at Al-Mina North Syria." Archeologia LXXXVII (1937), fig.10/g.
Ötüken, 24.KST II, Ö.Çömezoğlu, "Cam buluntular", 36-37.
Y. Olcay Antalya’n›n Demre (Kale) ‹lçesi’ndeki Aziz Nikolaos Kilisesi Kaz›s› 1989-1995 Y›llar› Cam Buluntular›, Hacettepe Üni., Sosyal Bilimler Enst.,Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1997, kat. No.23.
Demre kazısında bulunan 11 fitil parçası ve sağlam örnekler için bkz. Ötüken, 24.KST II, V.Bulgurlu,"Maden Buluntular"30.
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ları ve yarım küre biçiminde kabartma ve kazıma teknikli bezeli bir bronz kandil kapağı dikkati çeker36.
Bulunan beş bronz sikkenin üçü tahribata uğramış olduğundan, okunamamıştır.Diğer iki sikkenin biri yarım follis, ön yüzünde iki imparator figürü Herakleios ve oğlu Herakleios Konstantinos’un sağ ellerinde asa, ayakta tasvir edildiği örnektir. Arka yüzünde ortada büyük K harfi, sol boşlukta yazı A/N/N/., sağ boşlukta X-X/I rakamları ve
G harfi, 630/31’e tarihlenir37.
11. yüzyıl ortasında kiliseyi ziyaret ederek şifa bulan İoannes Orphanotrophos’un kardeşi İmparator IV.Mikael’e ait bugüne kadar bulunan Anonim B sınıfına ait iki
bronz sikkeye bu yıl bir yenisi eklenmiştir. Tüm örneklerde ön yüzde İsa Pantokrator
büstü,arka yüzde üç basamak üzerinde yer alan haçın kolları arasında üstte IS-XS
EMMA (NOVHA) ve altta bAS-ILE/ bAS-ILE yazıtı vardır38.
2003 buluntularından çok iyi durumda ele geçirilen ve seçkin üslubuyla dikkati
çeken kurşun mühür başkent kökenlidir (Resim: 7). Ön yüzünde Theotokos Nikopoios
tipinde Meryem, göğüsünde madalyon içinde çocuk İsa tasviri bulunur. Halenin solundaki kısaltma tahribata uğramıştır, sağında OV (Mhthr) y (eo) u okunur. Arka yüzde
Başmelek Mikael imparator giysili tasvir edilmiştir; uzun kıvırcık saçlı figür genç görünümlüdür. Lorosu incilerle bezelidir; sol elinde üç top ve trifolyumla biten asa, sağ elinde bir küre tutmaktadır39. Halenin solunda X/AP Arx(ãnddelow), sağında X/M,
M(i)x(ahl) kısaltması okunur. Mühürün iki yüzü incili bordürle çevrelenmiştir. Sahibinin
adı belirtilmeyen bu tipteki anonim ikonografik mühürler 11. yüzyılın sonlarına tarihlenir40; bu dönemde mühür basımının yoğunlaştığı bilinir. Mühürdeki tasvirler 11.-12.
yüzyıl başkent sanatçılarının ince, usta estetik üslubunu sergiler41.
C. Duvar Resimleri
Nilay ÇORA⁄AN KARAKAYA*
2003’te kilisenin güneyinde yer alan mezar odasındaki H.Nikolaos siklusuna ait
onaltı sahnenin, ayrıca "İsa’nın Doğumu","Golgota Yolu", "Çarmıhta İsa", "Koimesis"
sahneleriyle nişlerin kemer iç yüzeylerindeki, tonoz eteği ve duvarlarda yer alan aziz,
martir ve piskopos figürlerinin koruma ve onarımı tamamlanmıştır.
Rötuş çalışmaları Nikolaos siklusunda "Deniz Mucizesi", "Nikolaos’un çocuğu olmayan bir aileye yardımı" ve "Golgota Yolu" sahnesinde, 3. güneydoğu şapeldeki "Deesis" tasvirinde (Resim: 8) ve 3. güneydoğu şapel apsisindeki Piskopos H.Eleutherius
figüründe kısmen yapılmıştır. Çalışmaların sonucunda ikonografik ayrıntılar ve üslup
belirginleşmiştir.
H.Nikolaos siklusundan Deniz mucizesi konulu sahnede bir sandalın içinde üç
denizci ile birlikte Aziz Nikolaos tavir edilmiştir; denizciler sahnenin solundaki kızıl kahve alevlere bakmaktadır; sahnenin kaynağı olasılıkla "Artemis" veya "Şeytanın yağı"dır
36
37
38
39

40
41
*

D.Bénazeh, Musee du Louvre.L’art au metal au début de l’éve Chretienne, E 11687, Paris 1990.
Demre kazısında bugüne kadar Herakleios ve oğlu Herakleios Konstantinos’a ait 3 sikke bulunmuştur.
2001 yılı Demre kazısında iki benzer sikke (01M.2139, M.2140) ve 2002’de C grubuna ait bir IV.Mikael Anonim Follis
(02M.2866) bulunmuştur; bkz. 23. ve 24.KST, (V. Bulgurlu, Maden Buluntular)
Anonim mühürler için bkz. V.Bulgurlu, ‹stanbul Arkeoloji Müzelerindeki bir grup Bizans Kurﬂun Mühürünün de¤e lendirmesi, (‹stanbul Üni. Sosyal Bilimler Enst.,Sanat Tarihi Bilim Dal›, Yay›nlanmam›ﬂ Doktora Tezi, ‹stanbul 1998, 357
No. 307, lev.29; diğer bir örnek için bkz. W.Seibt-M.Zarnitz, Das byzantinische Bleisiegel als Kunst werk, Wien 1997,
207 No.5.3.9.
G.Schlumberger, Sigillographie de l’Empire Byzantin,Paris 1884,57.
Üslup için bkz.K.Weitzmann, vd., The Icon, London 1982, 42 (San Marco,Altın mine işi Mikael portresi 11.yüzyıl); ed.
M.Vassilaki, Mother of God, Representations of the Virgin in Byzantine Art, Athens 2000, 251 (Victoria and Albert
Mus., Kameo Blakhernitissa büstü,11. yüzyıl).
Yrd.Doç.Dr. Nilay ÇORAĞAN KARAKAYA, Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü,
Kayseri/TÜRKİYE.
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(Thauma de Artemide)42. Selanik’teki H. Nikolaos Orphanos Kilisesi’nde (14. yüzyıl
sonrası) aynı sahne tasvir edilmiştir43; ancak Myra ve Selanik ikonografide farklılaşır.
"Nikolaos’un çocuğu olmayan bir aileye yardımı" sahnesinde azizin portresi 11. yüzyıl
sonrasını yansıtır44.
"Golgota Yolu" sahnesinde İsa’nın önünde, başı İsa’ya dönük vaziyette genç ve
koyu renk saçlı Kirine’li Simeon yer alır; Simeon’un portre özellikleri döneme bağlı değildir. İsa’nın arkasındaki muhafız figürleri Bizans resim sanatında 12. yüzyıldan sonra
karşımıza çıkar45; benzer örnekler Kapadokya’daki Çarıklı (12. yüzyıl) ve Elmalı
(1190/1200) kiliselerinde karşımıza çıkar46.
Rötuşlanan resimlerdeki üslup özellikleri genellikle 12. yüzyıla işaret eder; özellikle Golgota Yolu sahnesinde İsa’nın acılı yüz ifadesi dikkat çekicidir. Ayrıca figürlerin
ten rengi altındaki zemini oluşturan toprak yeşili 12.-13. yüzyıla ait Kıbrıs örneklerinde
sıkça görülür47.
D. Duvar Resimlerini Belgeleme ve Koruma-Onar›m Çal›ﬂmalar›
1. Duvar Resimlerini Belgeleme Çal›ﬂmalar›
Arzu NIZAMO⁄LU*
Ege YILDIRIM
2003 yılı Aziz Nikolaos Kilisesi duvar resimleri belgeleme çalışmaları, ve acil mimarî belgeleme ve koruma-onarım projelendirmesi, KA.BA Eski Eserler Koruma ve Değerlendirme-Mimarlık Ltd. tarafından, 22-29 Eylül 2003’te yapılan arazi çalışması ve
Ekim 2002-Şubat 2003’teki ofis çalışmalarıyla gerçekleşmiştir. Bu yıl kilisenin galerisi,
kuzey koridoru ve kuzey ek yapısı belgelenmiştir.
Arazide öncelikle plân ve iç mekân kesitlerinin ölçümlerine baz olacak eskizler
hazırlanmış, bunu optik /elektronik âletlerle (Sokkia 3110-R Total Station) ve paspoligon yöntemleri uygulanarak yapılan ölçüm ve fotografik dökümler izlemiştir.Duvar resimli mekânlarda, 22 poligon noktasına bağlı 2.025 pas noktası ölçülmüştür. Cephe ve
kesit çizimlerinde cephelere 137 adet nokta hedef kağıdı yapıştırılarak ölçü alınmış;
hedef noktalarının işaretlendiği cepheler sayısal (dijital) fotoğraf makinasıyla (Fuji FinePix 4700 zoom / Rollei d7 Metric5) resimli mekânlardan 121 pozla belgelenerek bilgisayara aktarılmıştır.
Düzeltimi yapılan dijital fotoğraflardan alınan baskılardan elle çizim yöntemiyle
final çizimleri üretilmiş ve mimarî çizimlere kat farklılıkları ve sınırlarıyla işlenen duvar
resimleri 84x116 cm.lik aydınger paftalara taşınmıştır. Bu seneki belgeleme çalışmasının getirdiği yeni bir yaklaşım ile önceki dönemlerde hazırlanan ve farklı mekânlara ait
çizimlerin birleştirilerek ve bunlara 2003’te ölçülen mekânların çizimleri eklenmiş ve
böylece bütünsel plân, cephe ve kesit çizimlerini elde edilmiştir (Çizim: 5-6).
Ayrıca mekânların tanıtım ve sunumuna yönelik olarak, Nikon 72 model kamera, 300 mm.lik teleobjektif ve 17 mm.lik objektiflerle ile duvar resimli mekânlarda yaklaşık 90 poz diapozitif fotoğraf çekilmiştir.
42
43
44
45
46
47
*

G.Anrich, Hagios Nikolaos, Der Heilige Nikolaos in der Griechischen Kirche I, Leipzig-Berlin 1913, 339-400-410-411
(Enkomium Neophyti 18,41).
N.P.Sevcenko, The Life of Saint Nicholas in Byzantine Art, Torino 1983,102, res.23.0.
A.A.Krickelberg- Pütz, Die Mosaik Ikone des Heilige Nikolaos in Aachen-Burtscheid,1983, 24.
H.W.Van Os, G. Jaszai , "Kreuzlegende" LCI, II (1970), 642-648.
A.W. Epstein, " The Fresco Decoration of the Column Churches, Göreme Valley, Cappadocia" ChArch, 29 (1980-81),
41, res.14-15.
S.Boyd, "The Church of the Panagia Amasgou Monagri, Cyprus and It’s Wall Paintings" DOP, 28, (1974) 321.
Arzu NİZAMOĞLU, Y.Mimar, Koruma-Onarım Uzmanı, KA.BA Eski Eserler-Mimarlık Ltd.
Ege YILDIRIM, Y.Şehir Plâncısı, Koruma Uzmanı, KA.BA Eski Eserler-Mimarlık Ltd.
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2. Duvar Resimleri Koruma – Onar›m Çal›ﬂmas›
T. R›dvan ‹ﬁLER*
Duvar resimleri koruma ve onarım çalışmaları 9 Eylül-9 Kasım 2003 tarihlerinde
yapılmış ve bu yıl için programlanan kısım tamamlanmıştır. Koruma-onarım çalışması,
bir arkeolog-duvar resmi koruma uzmanı ve beş restoratörden oluşan altı kişilik bir ekip
tarafından yürütülmüştür. Çalışmalar kazı ve proje başkanı Prof.Dr. Yıldız Ötüken ve
koruma-onarım ekibi başkanı Rıdvan İşler tarafından belirlendiği gibi 3. güneydoğu şapel, mezar odası 4-5-6 No.lu nişleri ve tonoza eteğindeki duvar resimlerinin sağlamlaştırması, temizlenmesi ve örnek olarak yer yer rötuşlanmasını kapsamıştır.
Sağlamlaştırmada,taşıyıcı duvardan ayrılan boyalı, samanlı, kireçli sıva, arka
kısma yapıştırıcı harç enjekte edilerek, taşıyıcı duvardaki özgün yerine yapıştırılmıştır.
Temizleme uygulamasında, sağlamlaştırılan boyalı sıvanın boya yüzeyi, zamanın oluşturduğu yaklaşık 1-2 mm. kalınlığında bir kalker tabakasıyla kaplı bulunmuştur;bu tabaka boyalı sıvanın yüzeyine çok güçlü bir şekilde yapışmıştır. Yapılan testler
sonucunda, boyalı yüzeyin açığa çıkarılması için, mekanik olarak (bölgesel olarak az
miktarda su ile yumuşatılıp bisturi ile kazınarak) temizlenmesinin gerektiği tespit edilmiştir. Bu uygulamayla yol, kalker tabakasıyla kaplı boyalı figürler ortaya çıkarılmıştır.
Rötuşlama uygulamasında 2002’de ve 2003’te temizlenmiş kısımlarda uygun
görülen bölümler yer yer örnek olarak rötuşlanmıştır. 3. güneydoğu şapelde 7-8 No.lu
bölümlerin duvar, niş ve kemerlerindeki boyalı sıva sağlamlaştırılmış, temizlenmiş, 7
No.lu bölümdeki Deesis sahnesindeki Meryem Ana figürünün baş ve omuz kısmı rötuşlanmıştır. Aynı şapelin apsisindeki bir aziz figürü, ayrıca altta doğudaki küçük nişteki figür temizlenmiş ve kısmen rötuşlanmıştır.
Sağlamlaştırmada, hidrolik kireç ve volkanik toz karışımı + AC33 %15 oranında
karıştırılarak, boyalı sıva arkasına enjekte edilmiştir.Temizlemede, yüzeyi kaplayan çamur ve kalker tabakası bisturi kullanılarak yalnız mekanik yolla, boyalı yolla alınmış ve
boyalı yüzey açığa çıkarılmıştır. Koruyucu olarak, boyalı yüzeyin boya tabakalarının
tozlaşmasını önlemek için, Paraloit B72 rezini %3.5 oranında selülozik tiner içinde seyreltilerek, yüzeye kompresör veya fırçayla yüzeye sürülmüştür. Rötuşlamada, boyalı
yüzeyde yer yer dökülen bölümler, bulunduğu bölgenin rengine uygun 2-3 ton farklılıkta karıştırılan suluboya ile kapatılmıştır.
Yağışlarda kilisenin zemininin su ile kaplanması nedeniyle, güneydoğudaki üç
şapelde ve orta nefin doğusunda yer alan opus sectile döşemenin acil korunması gereği görülerek, sağlamlaştırılması ve konservasyonun yapılmasına kazı başkanının
önerisiyle karar verilmiştir. Sağlamlaştırmada, hidrolik kireç + 2-3 ölçü tuğla tozu veya
elenmiş dere kumu kullanılmıştır.Çürük kısımlar, keski ve çekiç ile temizlenerek, sert ve
sağlam yüzeye ulaştıktan sonra yıkanarak, yukarıdaki bileşimini verdiğimiz harç ile doldurulmuştur.
Zeminin su ile kaplanması devam ettiği sürece, yapılan sağlamlaştırmanın yıllar
içinde hiçbir gücünün kalmayacağı, ayrıca döşemedeki renkli taşların kendi içinde, suyun etkisiyle parçalanacağı, yumuşayarak, toz hâline geleceği veya tabakalar halinde
ufalanacağı kesindir. Türkiye’de var olan opus sectile döşemelerin en güzel örneğinin
ivedilikle su baskınından kurtarılması gereklidir.

*

T. Rıdvan İŞLER, Arkeolog, Duvar Resmi Onarım Uzmanı.
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Çizim 1: B yapısı plânı (2003)

Çizim 2: B yapısı batı alanı ve D yapısı plânı (2003)
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Çizim 3: Havanlar (1989-2003)

Çizim 4: Sırlı kaplar (2003)
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Çizim 5: Nikolaos Kilisesi zemin kat plânı (2003)

Çizim 6: Nikolaos Kilisesi kuzey cephesi (2003)
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Resim 1: D yapısı, kuzey bölümü, duvar başlığı

Resim 3: Theotokos Hodegetria

Resim 2: D yapısı, güney bölümü, arcosolium

Resim 4: MT-7795 kıvrım dallı arşitrav
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Resim 5: Kandiller

Resim 7: Kurşun mühür ön

Resim 6: Sikkeler ve mühür

Resim 8: Deesis sahnesi, Meryem
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ALTINTEPE KAZISI 2003

Mehmet KARAOSMANO⁄LU*
Haldun ÖZKAN
Nurettin ÖZTÜRK
Birol CAN
Halim KORUCU

Erzincan İli, Üzümlü İlçesi sınırları içerisinde yer alan Altıntepe’deki kazı çalışmaları 25 Ağustos-26 Eylül 2003 tarihlerinde yapılmıştır. 33 gün süren çalışmalara Atatürk
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden Doç.Dr. Mehmet Karaosmanoğlu başkanlığında, Arş.Gör.Dr. Nurettin Öztürk, Arş.Gör. Birol Can, Sanat Tarihi Bölümü’nden Doç. Dr. Hüseyin Yurttaş, Yrd.Doç.Dr. Haldun Özkan, Kafkas Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden Arş.Gör. Halim Korucu, Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilim-ler Enstitüsü Doktora ve Yüksek Lisans öğrencileri, Arkeolog Akın Temür,
Arkeolog Bülent Gönültaş, Arkeolog A. Kasım Sonkaya, Arkeolog Salim Saraç, Mimar
Nisa Yılmaz ile 4. sınıf öğrencimiz H. Toprak katılmışlardır. Altıntepe’nin yeniden kazılmasını öneren Erzincan Eski Valisi Sayın H.İbrahim Altınok’a, maddî ve manevî desteklerinden dolayı Erzincan Valisi Sayın Refik A. Öztürk’e, Erzincan İl Kültür Müdürü Sayın
M. Çankaya ve Sayın O. Ballı’ya, Erzincan Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın B.Ekinci ve Atatürk Üniversitesi Dekanlığı’na, Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr.C. Başaran ile
Bakanlık temsilcimiz Lokman Kemaloğlu’ na teşekkür ederim.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
izinleriyle 25 Ağustos 2003 tarihinde Altıntepe’de 34 yıl aradan sonra yeniden kazı çalışmalarına başlanmıştır. Erzincan il merkezinin yaklaşık 15 km. kuzey doğusunda yer
alan ve ovadan 60 m. yüksekliğinde ada tepe konumundaki Altıntepe 1959-1969 yıllarında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyelerinden Sayın
Prof.Dr. Tahsin Özgüç Başkanlığı’ndaki bir ekip tarafından kazılmış ve Urartu Kale Surları, Kale Kapısı, Mabet-Saray, Apadana, Depo Binası, 3 tane oda mezar ile 4 stelli
Açık Hava Tapınağı ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 1). Ayrıca Tepede Urartu Dönemi surlarını yer yer kesen ve tahrip eden Bizans surlarını ve güney batıdaki Bizans kulesini de
görmek mümkündür1. Ancak yeterli önlem alınmadığı için kazıdan geçen kısa sürede
başta Tapınak olmak üzere, Depo Binası, Mezarlar ile Urartu’da tek örnek olan Açık
Hava Tapınağı ve 3 No.lu mezarın içindeki iki taş lâhdin yok edildiğini görüyoruz.
Bu yılki kazı ve düzenleme çalışmaları üç yerde sürdürülmüştür.

*
1

Doç.Dr. Mehmet KARAOSMANOĞLU, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Erzurum/TÜRKİYE.
mkaraos@atauni.edu.tr.
T.Özgüç, Alt›ntepe. Mimarl›k An›tlar› ve Duvar Resimleri. Architectural Monuments and Wall Paintings (Ankara, 1966);
T.Özgüç, Alt›ntepe II. Mezarlar, Depo Binas› ve Fildiﬂi Eserler. Tombs, Storehouse and Ivories (Ankara,1969).
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KALE G‹R‹ﬁ‹ DÜZENLEME ÇALIﬁMALARI
Sayın T. Özgüç tarafından ortaya çıkarılan Urartu Dönemine ait kale kapısı da
diğer yerlerde olduğu gibi defineci tahribatından nasibini almıştır (Resim:1). Kapının
eşik taşının her iki yanı kazılarak çukurlar açılmıştı. Burada kalenin atık sularını dışarı
atan, taşlardan örülerek yapılan, kanalizasyon sistemine ait kalıntılar olduğu anlaşılmıştır. Bu girişte bir düzenleme çalışması yapılmıştır. İlk olarak açılan kanalın çizimi yapılmış, fotoğrafları çekilmiştir (Çizim: 2). Tahribatı önlemek için bu yerler doldurulmuş
ve yan duvardan düşen taşlar yerlerine yerleştirilmiştir (Resim: 2). Kaleye gelen ziyaretçiler için, burada arkeolojik bir kazının nasıl olduğunu göstererek yerel ve Ulusal TV
kanallarında amaçlarımızı anlatarak halkın bilinçlenmesini sağladık.
TAPINAK KAZI VE DÜZENLEME ÇALIﬁMALARI
Urartu tapınakları içerisinde en iyi korunmuş olanlardan biriydi. Ancak kısa bir
sürede en çok talan edilen bir yapı olmuştur. Çünkü, taşların kaliteli işçiliğinin dikkat çeken bir yanı vardı ve insanların define aradığı en gizemli yer durumuna gelmişti. Bu nedenle cella tamamen yerle bir edilmiş, iç taşları sökülmüş ve ortada büyük çukurlar açılmıştı (Resim: 3) Üç sıra taştan oluşan dış duvarlarda tek taş sırası kalmıştı. Tonluk eşik
taşı cella içine doğru kaldırılmıştı (Resim: 4). Tapınağın etrafındaki avlu revakına ait sütun kaidelerinden bazıları yerlerinden sökülerek altında define aranmış ya da bir köşesi kırılmıştı. Kısacası dokunulmayan taş kalmamıştı. Ayrıca tapınak kapısının önündeki sunak kalıntısının da taşları sökülerek bir çukur da burada açılmıştı. Üçüncü çalışma
alanı olarak tapınak alanı seçilmiştir. Çevreyi temizledikten sonra durum tespiti yaptık,
tapınağa ait taşları düştüğü yönlere göre numaraladık ve vaziyet plânını çıkardık. Avlu
revakına ait, yerinden sökülen sütun kaidesini yerine yerleştirerek işe başladık. Sayın
Özgüç’ün Altıntepe kitabındaki fotoğrafların rehberliğinde önce tapınağın cellasını düzenledik (Resim: 6). Cellaya ait taşlar ve iç ölçü kitaptakilerle bire bir tutturulmuştur.
Cella zeminine orijinalinde olduğu gibi kerpiç toprağı serilmiştir. Ancak iç duvarı çevreleyen banka ait taşların tamamının götürüldüğünü saptarken, revağı taşıyan kaidelerden üç tanesinin eksik olduğunu gördük. Yerinden kaldırılan tek parça taştan yontulan
eşik taşını yerine oturtma işi en zor olanıydı. Taşın zedelenmemesi için ağaç mertekler
kullanılarak kaldırılmış ve saatler süren iş tamamlandığında tapınağın yavaş yavaş eski haline gelmesi çabalarımızın boş olmadığını göstermiştir. Daha sonra tapınağa girişi sağlayan basamakların her iki yanında bulunması gereken mızrakları taşıyan taş kaideleri yerlerine yerleştirdik. Sol taraftaki çerçeveli köşe taşını da yerine koyduktan sonra Cella ve girişinin eski hâline getirilmesi işlemi tamamlanmış oldu (Resim: 5).
Köşelerde bir sıra taş kalması nedeniyle tapınak temeline yönelik bir kazı yapmaya karar verdik. Girişin sağ tarafındaki köşe taşını kaldırdığımızda altındaki temel
taşının ortası daire biçiminde oyularak köşe plâkası konmuştu. Taşın ortası 8 cm. çapında 1 cm. derinliğinde oyularak buraya 7.8 cm. çapında ve 0.8 cm. kalınlığında,
bronz döküm madalyona benzer bir köşe belirtecinin yerleştirildiğini gördük (Resim: 7).
Dört köşeye de bu ölçü noktalarından konmuş olmalıydı. Gerçekten de düşündüğümüz
gibi, dört köşede yaptığımız kazılarda aynı ebat ve aynı ölçülerde temel taşların ortasına açılan oyuklara dört bronz madalyon yerleştirildiği ortaya çıktı. Bu dairelerin merkezlerinden ölçü aldığımızda, tapınağın 13.25x13.25 m. kare plânlı olduğunu gözlemledik. Rizalit köşe taşlarının dış yüzlerinden ölçü aldığımızda da T.Özgüç’ün belirttiği gibi 13.80x13.80 m.dir2. Böylece Anadolu’daki 9 klâsik Urartu Tapınağı’ndan köşe temel
plâkası çıkan Van Toprakkale’den3 sonra ikinci Urartu Tapınağı bu oldu. Fotoğrafları çekilip çizimleri yapıldıktan sonra madalyonlar yerlerinden çıkarılarak alınmıştır. Köşe
taşları yine orijinalinde olduğu gibi yerlerine yerleştirilmiştir. Plâkaların bulunduğu taş
sırası yüzeyden açılarak izlendiğinde doğu rizalitlerinin arasındaki duvarın ikinci taş temelden sonra ilk sıra taşlarının cinslerinin değişik olduğu izlenmiş ve bu duvarın son2
3

T.Özgüç, Alt›ntepe. Mimarl›k An›tlar› ve Duvar Resimleri (Ankara, 1966) 3 vd.
A.Erzen, "1959-1961 Yılları Arasında Toprakkale Araştırmaları" VI.Türk Tarih Kongresi Ankara 20-26 Ekim 1961
Kongreye Sunulan Bildiriler (Ankara, 1967) 54 vd. Resim 11-13.
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radan yapılmış olduğu anlaşılmıştır. Altıntepe kitabındaki tapınak plânının bu bölümünde de küçük bir farklılığın olduğu izlenmektedir4. Gelecek yıl burada yapacağımız bir
çalışma bu sorunu çözecektir. Cephedeki ikinci taş sırasının düzenlenmesi yapıldı. Ancak Kültür ve Tabiat Varlıklarından henüz izin çıkmadığı için Cellada ve güney cephede sağlamlaştırma yapılmamış bir deneme mahiyetinde bu yıl düzenleme yapılmıştır.
Cephe duvarına ait taşlar doğal nedenlerle yeniden toprakla dolmasın diye naylonla
kapatılarak koruma altına alınmıştır Kazı tamamlandıktan sonra, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’ne bu işlemler için bir dilekçe yazılarak 2004
yılı için olur istenmiştir. Kuruldan ayrıca daha önceden var olan ve tepenin üstüne çıkan yolun tepe girişine bir kapı takmak için izin de istenmiştir. Erzincan Belediyesi’nin
yaptığı kapı, izinden sonra ilerleyen günlerde takılmıştır.
K‹L‹SE KAZISI
Tepe’nin doğu tarafında ve tarla zemininden yaklaşık 25 m. yüksekliğindeki burnun üstü düzleştirilerek oluşturulan alana (Çizim: 1) inşa edilen yapının, önceki yıllarda zaman zaman defineciler tarafından kazılarak tahrip edildiği İl Kültür Müdürlüğü tarafından şikâyet konusu olmuş ve yerel basında da yer almıştı. Etrafa saçılan çatı kiremitleri, duvar taşları ve mozaik zemine ait tesseralar da durumu doğrulamaktadır. Aynı zamanda bu yerde önceden hiç kazı yapılmamış ve tahrip edilmeye elverişli bir konumdaydı. Zemindeki toprak kazılarak üç tarafına yığılmış ve kaçak kazı yapan kişilerin dışarıdan görünmemesi sağlanmıştı. 26 Ağustos 2004 tarihinde başladığımız çalışmalarda çevreye dağılan mimarî buluntular toplanarak koruma altına alınmıştır. Yüzeyde in situ görülebilen güney duvarına ait bir parça ve yapının içinde defineciler tarafından yerinden çıkarılmış bir sütun altlığı ile kısmen açılmış ve üzerine naylon çekildikten sonra az bir toprakla kapatılan zeminde gün geçtikçe tahribata elverişli mozaik döşeme olduğu izlenmekteydi.
Güneydeki duvar kalıntısı esas alınarak duvar boyunca hem doğuya hem de batıya doğru kazı çalışmalarına başlandı. Şeklini ve büyüklüğünü bilemediğimiz zemindeki mozaiğe zarar vermemek için üstte 10-15 cm.lik toprak tabakası bırakarak çalışmalar sürdürüldü. Bu sayede kazı esnasında mozaiklerin görebileceği tahribat da engellenmiş oldu. Yapının sınırları tespit edilerek çalışmalara devam edilirken, güney duvarının batı ucuna gidildikçe, çok sayıda değişik seviyelerde birçok mezar bulundu. Bulgulardan buranın daha sonraki dönemde mezarlık olarak kullanıldığı anlaşıldı. Mezarlar itinayla açılarak temizlendi ve gerekli fotografik tespitler ve ölçümler alınarak kayıtlara geçirildi. Doğu-batı istikâmetinde sırt üstü yatırılmış cesetlerin baş kısımları batıya
gelecek şekilde yerleştirilmişlerdi. Bazılarının elleri göğüs üzerinde, bazılarının elleri de
göbek üstünde birleştirilmiştir. Mezarlarda örgü taşı olarak da kiliseye ait duvarlardan
yıkılan yapı taşlarının, çatı ve kemer kiremitlerin kullanılmış olduğu anlaşıldı. Mezarlarda herhangi bir buluntuyla karşılaşılmazken, mezarların üst seviyesinde ve bugünkü
doğal zeminden yaklaşık 40 cm. aşağıda ters dönmüş durumda sağlam bir seramik testiye rastlandı. Kırmızımtrak hamurlu, tek kulplu sürahi tipli, bu kap, korunma altına alınmıştır. Bu bölümdeki mezarların mozaik zemin üzerinden yaklaşık 50-150 cm. arasında değişen yüksekliklerde olduğu ve duvar önüne sıralı şekilde konduğu tespit edildi.
Güney duvarının batıya, yani tepeye doğru uzantısı tespit edilmek için kazılar sürdürüldüğünde, duvarın yükselerek devam ettiği görülmüştür. Taşların mekânın içe bakan yüzleri oldukça düzgün işlenmiş, araları kireç harcıyla sıvanmış ve taşlar birbirine
harçla tutturulmuştur. Bu duvarın güneybatı köşede beş sırasının korunduğu gözlenmiştir. Bu yükseklikte duvarın kuzeye yönelerek devam ettiği tespit edilmiştir. Bu aynı zamanda yapının batı duvarını oluşturmaktadır. Güney duvardan kuzeye doğru mekânın
içinde kazarak ilerlediğimizde, güney duvardan 2.20 m. mesafede in situ bir sütun kaidesi ele geçirilmiştir. Batı duvarında, sütun altlığıyla aynı hizada bulunan yarım payanda, kaidenin üzerindeki sütunla kemeri taşıdığı anlaşılmıştır. Yapının yıkılmasıyla sütun
4

T.Özgüç, Alt›ntepe (1966) Lev.IV.
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kaidesi ile payanda arasında kemer yapımında kullanılan yassı dikdörtgen tuğlalar ve
çatı kiremitleri ele geçirilmiştir (Çizim:4). Yapı ayakta iken bu kemerlerin alt yüzlerinin ve
ayaklarının renkli mozaiklerle bezeli olduğu toplanan tesseralardan anlaşılmaktadır. Altın suyuna batırılmış cam ve renkli taşlar mozaik yapımında kullanılmıştır. Çoğunluğu
yüzüstü yere kapandığı için birleştirilemeyecek derecede tahribat görmüş olan parçalar
arasında Lâtince harfler, bir insan yüzüne ait parça tanıyabildiğimiz örneklerdir.
Kazı ilerledikçe batı duvarı tamamen açılmış ve duvar üzerinde 0.28 m.lik çıkıntı yapan ve 0.80 m. genişliğinde 3 adet yarım destek ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 3; Resim: 8). Yapının en iyi korunan bu duvarına ait en çok 6 sıralı taş duvar ele geçirilmiştir. İlk ortaya çıkarılan sütun kaidesinin hemen yanında yerde devrilme sonucunda parçalanarak yan yatmış vaziyette kireçtaşından yontulmuş alt kısmına dübel deliği açılmış, 1.21 m. uzunluğunda bir sütun tamburu bulunmuştur. Yapının kuzey duvarı yaklaşık 9 m. kadar devam etmektedir. Bu duvarın devamına ait taşların çevre sakinleri tarafından sökülerek başka yapılarda kullanılmak üzere taşındığı anlaşılmıştır. Her iki
yönde de duvar kalınlıkları 1 m. dir. Batı duvarındaki 3. yarım destekle aynı doğrultuda
ve 1. kaidenin kuzey ekseninde 2. profilli kaide in situ ortaya çıkarılmıştır. Bunun doğu
tarafındaki 3. kaide ise zaten kaçak kazılar sonucu yerinden oynatılmıştı. Bu kaidenin
güney tarafında bulunması gereken 4. kaide ise ele geçirilmemiştir. Bu arada şans eseri olarak büyük bir kısmı korunmuş kiremit kemer başlangıcını oluşturan büyükçe bir taşın üstünün mozaiklerle kaplı olduğu görülmüştür. Arkadaşların gayretleriyle buluntu İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.
Güney duvarı doğuya doğru iç ve dıştan kazıldığında yaklaşık 3.50 m. lik bir kısmın iç ve dış taşlarının, kuzey duvarında olduğu gibi, söküldüğü görülmüştür. Doğuya
doğru duvar yüzleri kazılarak devam edilmesi sonucu güneydoğu köşesi içten ve dıştan sağlam olarak ortaya çıkarılmıştır. Dış köşede temelde devşirme malzemenin de
kullanıldığı görülmüştür. Doğu duvarının önce dış yüzü ortaya çıkarılmış ve kuzey duvarıyla bağlantı yaptığı köşesi bulunmuştur. Böylece yapının, iç ölçüleri 20.60x 11.30 m.
ebadında dikdörtgen plânlı bir mekân olduğu saptanmıştır. Doğu iç kısmı kazılmaya
başlandığında kaplama taşların sökülmüş olduğu anlaşılan bir yükseltiyle karşılaşılmıştır. Bu dolgu taşları da izlendiğinde buranın içten yapılmış bir yükselti olduğu görülmüştür. Mekânın ana zemininden yaklaşık 0.60 m. yükseklikte yer mozaiklerine ait parçalardan, doğu tarafta bulunan apsis zemini oluşturduğu, böylece yapının da kimliği, yani
bir kilise olduğu anlaşılmıştır. Yaklaşık ölçüleri 4.5x6 m. olan apsis kalıntısının güney ve
kuzey yanlarında da küçük boşluklardan, güneydekinin 2.95x2.64 m. ölçülerinde küçük
bir oda olduğu saptanmıştır. Apsisin kuzeyindeki dar alanda yine mozaik zemin üzerinde, doğu-batı doğrultusunda yatırılmış bir iskeleti barındıran mezar ortaya çıkarılmıştır.
İçerideki toprak dolgu temizlendikten sonra mozaik kaplı zemine ulaşıldı. Güney
duvarı önünde, daha önce kaçak kazılarla açılmasından sonra, Erzincan İl Kültür Müdürlüğü’nce üzeri naylonla kapatılarak korumaya çalışılan kısımdan açma işlemine
başlandı. Mozaik açıldıkça yer yer ağaç köklerinin tahribatı sebebiyle parçalanmış ve
çatlamış olduğu görüldü. Güney duvarından sütun kaidesine kadar olan bölümde daire ve dikdörtgenlerin oluşturduğu, ancak renkleri tam tespit edilemeyen mozaiğin tahrip edildiği anlaşıldı. Ancak mozaik kompozisyonlar temizlendikçe figüratif, bitkisel ve
geometrik motiflerin işlendiği gözlemlendi. Sütun çevreleri, araları ve yapının orta mekânının daha çok figüratif öğelerle bezendiği saptandı. Bunların bazıları kare ya da dikdörtgen panolarda tek başına işlenirken, özellikle ortadaki geniş panoda birden çok
hayvan figürünün yer aldığı av sahnesi ve av hayvanları tasvir edilmiştir. Küçük panolarda tek başına işlenen figürler genellikle kuşlar olurken, daha geniş dikdörtgen panolarda at, boğa, geyik, panter gibi hayvanlar işlenmiştir (Resim: 9, 10). Bitkisel motiflerle çevrili bu figürlerin tamamına yakını profilden işlenmiştir. Ortadaki geniş panoda görülebildiği kadarıyla aslan, boğa, geyik ve kuşlardan oluşan bir av sahnesi zemindeki
ana panoyu oluşturmaktadır.
Geometrik motifler arasında daireler, kareler, giyoşlar (saç örgüsü), meanderler,
kum saatleri ve prizmatik öğelerdir. Bitkisel motifleri ise ağaçlar, çiçekler ve küçük bitkiler oluşturmaktadır (Çizim: 3; Resim: 11).
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Ortaya çıkarılan mozaiklerin çizimi 1/1 ölçekte renkli kalemlerle asetata geçirildi.
Bu çalışmalarda 1 ve 3 No.lu geometrik panolarla, kuzey duvar boyunca uzanan, 13
adet büyük, dairesel figürlü rozetlerden oluşan panolardaki 1’er rozet örnek olarak seçildi ve çizimleri alındı. Daha sonra mozaiklerin temizlik çalışmaları yapılarak tüm panoların, fotoğrafları çekilerek video kamera kayıtları da yapıldı. Kilisede ortaya çıkarılan mozaiklerin üzerinin kapatılabilmesi için gerekli girişimlerde bulunuldu. Söz konusu
örtünün fonksiyonu ve maliyeti tespit edilmek üzere Erzincan Belediyesi’nin uzman inşaat mühendisleriyle görüşüldü. Bu yıl için beklenen üst örtü gerçekleşmeyince, mozaik zeminin zarar görmemesi için önceden elenen toprakla taban mozaiklerinin üzeri kapatılmaya başlandı. Yaklaşık 5 cm. kalınlığında bir toprak tabakası oluşturulacak şekilde kilisenin tüm iç mekânına toprak yayıldı.
Ardından, kilisenin iç ölçüleri hesaplanarak temin edilen çift kat naylon, bu toprağın üzerine yayılarak, üzerine de irili ufaklı taşlarla birlikte, kilisenin alt toprağı dolduruldu. Böylece, kilisenin üzerini kapatan bir üst örtü ve gerekli güvenlik önlemleri alınıncaya kadar mozaiğin tahribata uğraması önlenmiş oldu.
Batı duvarının arkasında akan yağmur sularının kiliseye sızarak onu tahrip etmesini önlemek için yaklaşık 40x40 cm. derinliğinde bir kanal açıldı.Taş ve tuğlalarla
desteklenen kanal, güney ve kuzey duvarlarının arkasına doğru uzatıldı.
Kazısı gerçekleştirilen bu alanın, kazı çalışmaları sonucunda elde edilen buluntularından anlaşılabildiği kadarıyla daha önceden zemini mozaiklerle kaplı bir yapı olduğu ve daha sonra erken Bizans Döneminde bu mekânın ibadethaneye dönüştürülmüş olduğunu düşünmekteyiz. Özellikle döşeme mozaiklerinin kalitesi, renkleri, tercih
edilen motifler genel olarak 5. yüzyıl sonu veya 6. yüzyıl başlarında kullanılan mozaik
döşemelerle üslup bakımından büyük benzerlik taşımaktadır5. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ilk kez böyle mozaik bir döşemenin varlığı yapıyı son derece önemli ve özel kılmaktadır. Kilise buluntuları içinde daha ilginç olanı ise duvarlarda pano olarak kullanıldığını düşündüğümüz sınırlı da olsa altın yaldızlı tessaraların bulunmuş olmasıdır.
Kazı çalışmalarında mevcut yapının doğu cephesine Bizans Döneminde bir müdahalede bulunulmuş olduğu tespit edilmiştir. Yapının doğu yönüne apsis, prothesis ve
diakonikon hücreleri yerleştirilmiştir. Bu mekândaki apsis ve pastaphorion hücrelerinin
varlığı üç nefli bir kilise olarak kullanıldığını göstermektedir. Özellikle mozaik zeminin
ilk yapıya ait olduğu ve sonradan kiliseye dönüştürülen yapıda da mozaik zeminin kullanıldığı anlaşılmaktadır. Çünkü tüm zemini kaplamış olan mozaikler yer yer sonradan
yükseltilen apsis kısmının da altında kalmıştır. Ayrıca tabana ait mozaiğin bir parçası
kesilerek sonradan yükseltilen apsis kısmının içerisine yerleştirildiğini gözlemlemekteyiz. Ayrıca zemin mozaiklerinin apsis önüne kadar geldiği, diakonikon hücresinin içinde kısmen devam ettiği gözlemlenmiş, ancak prothesis hücresi içerisinde ise mozaik
zemine rastlanmamıştır. Kazı sonucunda ortaya çıkarılan bu mekânlar yapının doğu
cephesindeki değişikliklere işaret etmektedir. Ayrıca dış duvarlarda da duvar bağlantılarının devam etmesi, çevrede diğer yapı kalıntılarının olabileceğini düşündürmektedir.
Aynı mekânın daha geç dönemlerde mezarlık olarak kullanıldığı ortaya çıkarılan
mezarlarla tespit edilmiştir. Mezarların doğu-batı istikâmetinde yerleştiriliş tarzı ve hiçbir buluntu vermeyişi bunların İslamî Dönem mezarları olduklarını düşündürmektedir.
Tüm kazı çalışmaları boyunca dolgu toprağı içinde sırlı ve sırsız ortaçağ seramik kap
parçaları ele geçirilmiştir.
Kazı malzemelerimiz İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ait depoya konulduktan
sonra Erzincan Valiliği vasıtasıyla Jandarma İl Komutanlığı’ndan Altıntepe’nin korunması için girişimde bulunulmuştur.

5

W. Jobst, Römische Mozaiken aus Ephesos I Die Hanghaeuser Des Embolos. Forchungen ‹n Ephesos VIII/2 ( Wien1977) 103 vd.Abb.188 S.Orcasberro, "Mozaiğin Kısa Bir Tarihi" Sanatdünyam›z 69-70 (Bizans Özel Say›s›), 1998,
149 vd.
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KARATEPE-ASLANTAŞ VE DOMUZTEPE
2003 YILI ÇALIŞMALARI

Halet ÇAMBEL*

Osmaniye İli, Kadirli İlçesi, Karatepe-Aslantaş ile Domuştepe ile ilgili çalışmalar
2003 yılında Ekim ortası ve Aralık sonu arasında sürdürülmüş, Kadırli ve Osmaniye’deki idarî işler 24.1.2004’e kadar sarkmıştır.
Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Döner Sermaya İşletmeleri Merkez Müdürlüğü’nün (DÖSİMM) sağladığı olanaklar ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile Türk Tarih Kurumu’nun (TTK) desteği ile
yürütülmüştür. Kendilerine teşekkür ederiz.
Başkanlığımdaki ekibe Bakanlık temsilcisi olarak Aydın Müzesi’nden Ertan Yılmaz, Arkeolog-Restoratör Murak Akman, Arkeolog Dr. Eva-Maria Bossert ve Dr. Billur
Tekkök katılmışlardır. İstanbul’dan Ayhan Cem Mutlu ve İlknur Arı kendilerine ulaştırılan
çizimler üzerinde çalışmışlardır. Güvenlik mekânlarındaki sergi salonlarının tanzim-teşhir
hazırlığı için Genel Müdürlükten 22-25.12.2003 tarihlerinde Arkeolog Sema Dayan ve Mimar Oya Hazinedaroğlu gelmişlerdir. Hepsine özverili çalışmaları için teşekkür borçluyuz.
Çevre Düzenlemesi
Karatepe-Aslantaş’ta belli bölgelerin çevre düzenlemesi yapıldı Fundalıklar ve
yer yer çalılıklar temizlendi, kış aylarında sel suları ile bozulan gezi yolları onarıldı, kazı evine giden yola TCK’den sağlanan mucur döşendi.
Restorasyon Çal›ﬂmalar›
Bakım ve güvenlik ile ulaşım zorluğu nedenleriyle 2003 yılında Domuztepe’den
Karatepe-Aslantaş’a nakledilen bir dizi bazalt eser, bazalt heykel, kabartma ve stellerin restorasyonu ile uğraşıldı. Yapıştırıcı olarak Araldit R5, sertleştirici olarak HY 2404
Ident 1858176 kullanıldı. Birleşen parçalar biribirilerine 4 adet 3 tonluk ve 2 adet 2 tonluk ipek kayışla sıkıca bağlandı. İşkence kullanmağa lüzum görülmedi.
U. Bahadır Alkım tarafından daha önce A, B, C diye tanımlanan aslanlar ele alındı1. Tüm gibi gözüken, fakat arkası kesik olan 1.50 m. enindeki A aslanının arkasında
aslında yaklaşık 1 m. eninde bir parça daha eklenmiş olmalı idi, fakat bu parça bütün
aramalara rağmen bulunamadı.
U. Bahadır Alkım tarafından C diye tanımlanan aslan parçasının2 kalıbı alınınca,
bunun kırık B aslanının arka kısmını oluşturduğu anlaşıldı. Kırık B aslanının ön ayaklarını oluşturan bir parça ve daha sonra eski kazı evi tavanarası deposunda bulunan
*
1
2

Prof. Dr. Halet ÇAMBEL, Birinci Cad. 212, 80820 Arnavutköy, İstanbul/TÜRKİYE.
U. B. Alkım, “Domuztepe kazılarını arkeolojik sonuçları” Belleten 16/1, 1952, s. 233-234, res. 18-19, 22 24-26.
U. B. Alkım, bk. Bossert-Alkım-Çambel-Ongunsu-Süzen, Karatepe Kazıları, Birinci Önrapor, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fkültesi, 1950, s. 25, 67 vd., res. 133, 135, 138.
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diğer bir arka ayak parçası yerlerine yerleştirildi. Parçalar altıgen pirinç çubuklarla birbirine kenetlendi ve yapıştırıldı. Kapalı binada bu aslanların aynı yöne bakmalarını
mümkün kılacak bir yer öngörülmemiş olduğundan, tek uygun mekân olarak saçaklı
podyum üzerine karşı karşıya yerleştirilmelerine karar verildi (Resim: 1, 2).
Çifte boğa kaidesi3 güvenlik mekânları avlusunda ayrı saçaklı bir podyuma (Resim: 3), taslak aslan ise (Resim: 4) avluda açık bir yere yerleştirildi.
Domuztepe’nin zirvesinde bulunup nakil sırasında ikiye ayrılan askerler steli4 ve bir
sütun kaidesi yapıştırıldı. Gene Domuztepe’den getirilen bir kabartma parçasının Kubaba
stelinin5 altını oluşturduğu anlaşıldı ve bu iki parça madenî çubuklarla kenetlendi ve yapıştırıldı.
Yedi adet masif ve ağır parçadan oluşan hayat ağacı orthostatı6, gerekli yerlerine pirinç çubuklar yerleştirildikten sonra yapıştırıldı ve tümlendi. Bu eser Andırın’dan
getirip yaptırmış olduğumuz üç bazalt kaide üzerine oturtuldu.
Fırtına tanrısı stelinin7 yuvarlatılmış üst kısmında bazı işlemeler görüldüğünden,
bu kısmın estampajı yapıldı, fakat herhangi bir yazı ya da işaret olmadığı anlaşıldı.
Keramik Analizi
Arkeolojik tabakaların tarihlenebilmesi için keramiğin çizilmesi ve uzman emiyle
incelenmesi gerekiyordu. Yamaç kazısının keramiği (Neolitik, Kalkolitik, Tunç) çizildikten sonra bu dönemler üzerinde doktorasını yapmış olan Dr. Dory Slane Öztürk tarafından incelendi. Hellenistik ve Roma keramiği kısmen Dr. Eva-Maria Bossert, kısmen
Ayhan Cem Mutlu tarafından çizilmişti. Bunların analizini doktorasını Hellenistik keramik üzerinde yapmış ve uzun zaman Roma keramiği uzmanı J.W. Hayes ile birlikte çalışmış olan Dr. Billur Tekkök yaptı. Bu çalışma sonunda tepede, alt düzlükteki tarım tesisinden (villa rusticadan) farklı olarak Geç Hellenistik-Roma keramiğinin hâkim olduğu anlaşıldı. Bu da önce sanıldığı gibi, tepedeki yapıların tarım tesisinde çalışanlara ait
olmadığını gösterdi.
Envanter ‹ﬂleri
Etütlük eserlerin envanteri yenilendi ve fotoğraflandı. Fotoğraf arşivi düzenlendi.
Domuztepe’nin etütlük eser sayısı 363 adedi, eski kazı evi tavanarası deposundakiler
54 adedi, toplam 437 adedi buldu. Ancak sonuncuların fotoğrafları henüz eklenmedi.
Bu arada bazalttan üç-ayaklı kapların yapılımış kademelerini gösteren örnekler bulundu ve bunlar, bu tür kap üretimini göstermek üzere, sergi için ayrıldı.
Yay›n Haz›rl›¤›
Domuztepe konusunda plânlanan momografi için yayın hazırlıkları sürdürüldü.
Bu meyanda: Genel Giriş (Halet Çambel), Yamaç kazısı mimarîsi (Murat Akman), Yamaç keramiği (Dr. Dory Slane Öztürk), Tepe kazısı mimarîsi Mimar (J.E. Knudstad), kiramiği (Dr. Eva-Maria Bossert ve Dr. Billur Tekkök) tarım tesisi mimarîsi (Halet ÇambelJ.E. Kundstad) bazilika mozaik tabanı (Füsun Tülek) tarafından hazırlanmaktadır.
Sergileme Haz›rl›¤›
Genel Müdürlüğün görevlendirdiği sergileme uzmanlarından Mimar Oya Hazinedaroğlu ve Arkeolog Sema Dayan ile yapılan dört günlük yoğun bir çalışma sonunda
güvenlik mekânlarındaki bütün vitrin ve panolar plânlandı, eserler buna göre ayrıldı.
Ödenek çıktığında ikinci bir çalışma ile eserler yerlerine yerleştirilebilecek ve sergi hazır hâle gelmiş olacaktır.
3
4
5
6
7

U. B. Alkım, Belleten 16/1, 1952, s. 234, res. 27.
ay. yer., s. 230, res. 11-12.
H. Çambel, M.A. Işın, S. Sadler, Kazı Sonuçları Toplantısı X/1, 1988, s. 339-340, res.21-22.
U. B. Alkım, göst. yer. 1952, s. 22, res. 3-4.
H. Çambel, Kazı Sonuçları Toplantısı V., 1983, s. 160, res. 7.
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Resim 1: Domuztepe A ve B aslanları sergi podyumunda, önden A sağda, B solda

Resim 2: Domuztepe A ve B aslanları sergi podyumunda, arkadan A solda, B sağda
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Resim 3: Domuztepe çifte boğa kaidesi önden, sergi podyumunda

Resim 4: Domuztepe taslak aslan önden, avluda
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PERGAMON 2003

Wolfgang RADT*

Die Kampagne begann am 4. August und endete am 20. Oktober. Wie im vorigen Jahr waren die Arbeiten auf dem Burgberg auf die Fertigstellung von Bau ‘Z’ konzentriert. Eine Ausgrabung fand nicht statt. Die Bauarbeiten konnten auch in den Außenbereichen des Gebäudes weitgehend zu Ende gebracht werden. Die Inneneinrichtung machte gute Fortschritte, so daß damit zu rechnen ist, daß alle restlichen Arbeiten im nächsten Jahr abgeschlossen werden können (Abb. 1).
An der ‚Roten Halle’ in der Unterstadt wurden die Arbeiten des Vorjahres fortgeführt. Es fand keine Ausgrabung statt. Die Architektengruppe führte das Aufmaß und
die Bauaufnahme des Gebäudes fort, die Archäologengruppe die Aufnahme von
Skulpturen, Bauplastik und Keramik. Am 5. und 6. September fand im Grabungshaus
ein internationales Kolloquium mit dem Thema „Ägyptische Kulte und Heiligtümer im
Osten des Römischen Reiches", statt. Es hatte eine Klärung von Deutungsproblemen
zur Roten Halle zum Ziel. Das Kolloquium mit 16 vortragenden Teilnehmern wurde von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert.
Die Aufarbeitung von Fundgruppen in den Depots des Grabungshauses und die
Vorbereitung von Publikationen durch verschiedene Mitarbeiter wurde fortgeführt. Einzelne Kontrollen und kleinere Aufnahmearbeiten fanden auch im Ruinengelände statt.
Am Grab von Carl Humann in der Nähe des Pergamonaltars wurde am 9. September der 125. Wiederkehr des Beginns der Pergamongrabung (1878) durch Niederlegung eines Blumengebindes gedacht. Die Blumen mit Widmungs-Schleife waren eine Spende der Familien Humann, Wahnfried und Vogt aus Essen, der Geburtsstadt
von Carl Humann. Herr W. Vogt war bei der Niederlegung anwesend.
Bauarbeiten am Schutzbau (Bau ‘Z’)
Am Dach fanden Reparaturen und Befestigungsarbeiten an den Ziegeln im SWBereich statt, die durch die Winterstürme Schaden genommen hatten.
In dem nicht vom Dach überdeckten Teilen des Gebäudes im Süden wurden einzelne Mauern in Natursteintechnik zur Verdeutlichung höher gezogen. Diese Arbeiten
konzentrierten sich auf den Südwestbereich. Hier erreichten die Westmauer und die
Südmauer ihren geplanten Endzustand. Besonders an der SW-Ecke waren dazu größere Gründungsarbeiten notwendig. Das diesem Bereich südlich vorgelagerte antike
Brunnenhaus wurde ganz freigelegt und durch Hochziehen seiner Mauern in Trockenmauertechnik und durch Wiederaufrichten der drei erhaltenen Säulenstümpfe an der
Front in einen präsentablen Zustand versetzt.
*
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Der Besucherweg vom Ausgang des überdachten Teils von Bau Z, an dessen
oberer Westseite, hinab zur Demeter-Terrasse wurde durch den Bau einer Treppe bequem begehbar gemacht (Abb. 2). Die Treppe besteht aus 20 Kunststein-Stufen mit
mehreren gepflasterten Absätzen dazwischen. Mit der Herstellung der Stufen war
schon im Vorjahr begonnen worden. Sie bestehen aus Beton mit Andesitsplitt-Zuschlag und wurden an der Oberfläche steinmetzmäßig überarbeitet, so daß ihr Aussehen
dem von Naturstein nahe kommt.
Entlang der Südseite und der Westseite von Bau Z wurden insgesamt 15 junge
Zypressen gepflanzt. Zum Schutz wurden sie in Eisenprofilkörbe mit Drahtumkleidung
gesetzt. Die Bäume sollen dereinst dem Gebäude vom Tal her ein gefälliges und würdiges Aussehen geben (Abb. 3, 4). Vor dem Besuchereingang auf der Ostseite wurde
ein Olivenbaum gepflanzt, der als Schattenspender für Wartende dienen soll.
Die Regenfälle des vergangenen Winters hatten gezeigt, daß der Graben zum
Ableiten der Hangfeuchtigkeit – die antike ‚Peristase’ – auf der Nord- und Westseite
des Gebäudes noch tiefer ausgehoben werden mußte als er schon war, um optimal
wirksam zu sein. Diese Eintiefung wurde mühsam vorgenommen und die Sohle des
schmalen Grabens mit dem richtigen Gefälle versehen und mit Beton verstrichen. Außerdem wurden dort die Fugen in der Steinmauer des Gebäudes mit wasserdichtem
Verputz abgedichtet. Das Westende des Grabens wurde mit Steinen überbrückt, um
den dort verlaufenden Besucherweg nicht zu unterbrechen und die SW-Ecke des hellenistischen nischenartigen Raumes neben der Außentreppe wurde ein Stück hochgemauert, um den Peristasengraben sicher abzugrenzen.
Innenausbau und Restaurierung in Bau ‘Z’
Der innere Ausbau des überdachten Nordteils von Bau ‘Z’ wurde fortgesetzt.
Die Hauptarbeit hierbei war das Einbringen des Besuchersteges im Hallen- und
Hofbereich (Abb. 5) und im Maskenmosaikraum sowie der Einbau der Besucherplattform östlich des Silensmosaiks. Besuchersteg und -plattform sind notwendig, um den
Besucherstrom bei der Besichtigung von Bau Z zu kanalisieren und durch das Gebäude hindurch zu leiten. Sie bestehen aus Stahlkonstruktionen, die auf Stahlträgern aufliegen. Sie sind brückenartig gestaltet und führen z. T. über Bereiche mit Mosaik hinweg. Die Plattform östlich des Silensmosaiks macht das Betrachten dieses Mosaiks
über eine niedrige Mauer möglich. Zum Betreten der Plattform von Osten her dient eine ebenfalls neu gebaute 4-stufige Treppe aus Kunststeinquadern. Die Plattform selbst besteht aus einem Stahlrost. Von gleicher Konstruktion ist der Besuchersteg auf der
Südseite des Maskenmosaikraumes. Durch den Rost hindurch kann man dort das
schlechter erhaltene südliche Ende des Mosaiks (Ornamentborten und ausgefranste
weiße Randzone) sehen, während die besonders wertvolle Mittelpartie mit den Masken und anderen Darstellungen sowie die wiederhergestellte Stuckwand direkt nördlich vor den Augen des Betrachters liegen. Der Besuchersteg im Bereich der Hallen
und des Hofes ist dagegen mit Holzbrettern belegt, aber ebenfalls vom antiken Bodenniveau abgehoben (Abb. 6).
Das Atrium im NO-Bereich des Gebäudes wird nach Fertigstellung als Eingangsbereich dienen, in dem mit Schautafeln eine Informationsausstellung für die Besucher eingerichtet werden soll. Hier wurde der Boden um das Impluvium des Raumes
mit Ziegeln auf Sandbett gepflastert, um ein von Unebenheiten des Bodens ungestörtes Umhergehen zu ermöglichen. Im westlich anschließenden ursprünglichen Baderaum wurden die dort vor Jahren unter einer Erdschicht geschützt von uns eingelagerten
antiken Architekturteile wieder freigelegt und geborgen, darunter auch die Teile einer
Säule, die einst in der NW-Ecke des Impluviums gestanden hatte. Diese Säulenteile
wurden an ihrem ursprünglichen Ort wieder aufgestellt (Abb. 7).
Von der antiken hölzernen Tür in der SW-Ecke des Atriums waren bei der Ausgrabung noch Teile der bandförmigen Eisenbeschläge und der Beschlag-Nägel gefun144

den worden. Nach dem Vorbild dieser Teile wurde die Anfertigung von modernen Kopien bei einem Schmied in Auftrag gegeben. Die hölzernen Türflügel wurden vom Architekten rekonstruiert und von einem Schreiner aus Kiefernholz angefertigt. Die auf diese Weise als Kopie wiederhergestellte Tür wurde an ihrem ursprünglichen Ort angebracht (Abb. 8), wozu schwierige Bohrarbeiten mit dem Kernbohrgerät in dem neuen
Türsturz aus Kunststein notwendig wurden. Die schwere Holztür mit Eisenbeschlägen
bereichert nun die Vorstellung der Besucher vom einstigen Aussehen des antiken Atriums. Die steinerne Treppe südlich der Tür wurde begehbar wieder hergerichtet.
Die Rekonstruktion der hellenistischen Stuckwand auf der Nordseite des Maskenmosaikraumes konnte abgeschlossen werden (Abb. 9). Hierbei ging es vor allem
um die endgültige Farbgebung der nicht im Original erhaltenen, sondern ergänzten Teile, die schon im vorigen Jahr angebracht worden waren. Die im Vorjahr begonnene
Farbgebung mit dem Konzept der Einfärbung aller ergänzten Partien in der ursprünglichen Originalfarbe wurde aufgegeben und rückgängig gemacht, weil sich herausstellte, daß die neuen farbigen Teile die antiken Partien farblich ‚erschlagen’ würden.
Nunmehr wurden die Ergänzungen so vorgenommen, daß als ‚Neutralfarbe’ in
den Bereichen mit roten Quadern ein rötlichgrauer Farbton verwendet wurde, in den
Partien mit gelben Platten ein gelblichgrauer und in den Teilen mit dunkler Marmorierung ein dunkelgrauer Farbton. Die buntfarbigen Leisten mit dem Ornament des lesbischen Kymation, die die gelben Platten rahmen, wurden in den fehlenden Strecken
durch Aufmalen des Ornaments in Mittelgrau ergänzt (Abb. 10). Die Pilaster wurden an
den Fehlstellen in einem gebrochenen Weiß gehalten, die oberen Wandflächen zwischen den Pilastern in einem cremigen Weiß angelegt. Ihre antike Farbe ist nicht bekannt.
Die Sockelzone unter der wiederhergestellten Stuckwand wurde in ihrer fehlenden oberen Partie neutral mit Kalkmörtel verputzt und so belassen. Die im Original erhaltene untere Partie bis zum Mosaikboden wurde restauratorisch – manuell von einer
sehr festen Sinterschicht gereinigt. Dabei kam die ursprüngliche, schwarz marmoriert
bemalte Oberfläche mit einer nach oben abschließenden farbigen Streifenzone zum
Vorschein. Außerdem fanden sich senkrechte Felderteilungen als weiße Linien jeweils
unter den Pilastern.
An der Westwand wurde eine entsprechende, im oberen Bereich des Sockels
erhaltene antike Verputzzone freigelegt. Diese ist klein und schließt unmittelbar an die
NW-Ecke des Raumes, gleich unterhalb der wiederhergestellten Stuckwand, an. In der
Nische der Westwand wurde die nur noch niedrig erhaltene römische Lehmziegelmauer gereinigt und gefestigt. Ein noch anhaftendes originales weißes Verputzstück mit
rotem Streifen wurde abgenommen und wieder angeklebt. Festigungsarbeiten wurden
auch an dem im Silensmosaikraum erhaltenen Unterputz der einstigen Marmorverkleidung der Wände vorgenommen.
An den im vorigen Jahr wiederaufgerichteten westlichen ‚Säulenpfeiler’ in der
Front des Silensmosaikraumes wurden die inzwischen gefestigten Teile von Putz und
Stuck, die schon bei der Ausgrabung geborgen worden waren, wieder angefügt und
die Stuckverkleidung insgesamt restauratorisch gesichert. Die Oberfläche wurde von
einem sehr festen Sinter manuell befreit, wobei einige Graffiti in griechischer Schrift zu
Tage kamen. Sie bestehen nur aus einzelnen Worten, u.a. Namen, und müssen erst
noch vom Fachmann genau gelesen und bearbeitet werden. Dasselbe gilt für die
ebenfalls gereinigte Oberfläche des Parastadenpfeilers an der SW-Ecke des Silensmosaikraumes.
Im gesamten Inneren von Bau ‘Z’ wurde zur besseren Unterscheidung von original-antikem zu ergänztem Mauerwerk die zwischen beiden Zonen liegende Fuge in
einem roten Farbton mit lichtbeständiger Mineralfarbe ausgemalt.
Der einstige Hofbereich, auch unter dem Besuchersteg, wurde mit Bruchsteinen
gepflastert. In den Bereich zwischen Atrium und Besucherterrasse wurde als Fußboden eine Feinkiesschicht eingebracht und festgestampft. Die Besucher werden, vorbei
an einer kleinen Ausstellung von Architekturteilen, die z.T. auf stählernen Stelen aufgesockelt wurden, über diesen Boden entweder hinaus auf die Besucherterrasse treten
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können, um von dort auf die südlichen Teile von Bau ‘Z’ und auf das Gymnasion zu
schauen, oder sie werden auf die Besucherplattform zur Betrachtung des Silensmosaiks und weiter auf den Besuchersteg gehen. Dort werden sie, bei der SO-Ecke des
überdachten Raumes der O-Halle, an einem ebenfalls in diesem Jahr wiederaufgestellten niedrigen ‚Doppel-Halbsäulenpfeiler’ aus dem Stützensystem des Obergeschosses von Bau ‘Z’ und an den großen Säulen des Hofbereichs vorbeigehen. Diese
schon im Vorjahr wiederaufgestellten Säulen wurden in den vorhandenen, z.T. tiefen
Ausbrüchen ihrer Säulenschäfte mit Kunststein geflickt, der steinmetzmäßig von Hand
überarbeitet wurde.
An der NW-Ecke des Hofbereichs wurde auf der W-Seite,südlich anschließend
an die Ecksäule, aus originalen und ergänzten, steinmetzmäßig hergestellten Stücken
der größere Teil einer Säulenschranke als Architekturprobe wieder aufgebaut.
An der Stahlkonstruktion der Lamellenwände wurden an einigen Stellen Ergänzungen zur Erhöhung der Sicherheit gegen Einbruch und gegen die Gefahr des seitlichen Eindringens von Schlagregen vorgenommen.
Die römischen Mosaiken in Räumen und Hallenbereichen von Bau ‘Z’ wurden
von ihrer im Jahre 1992 aufgebrachten Schutzschicht befreit. Dazu wurde die Deckschicht aus unbewehrtem Beton zerschlagen und stückweise abgeräumt und die darunter befindlichen Ziegel- und Sandschichten wurden ebenfalls entfernt. Es ergab sich,
daß die Mosaiken trotz der mehr als 10-jährigen hermetischen Abdeckung keinerlei
Schaden durch aufsteigende Salze oder Sinter genommen hatten.
Die Mosaiken wurden von einer Spezialistengruppe von Restauratoren mechanisch gereinigt und stellenweise – so weit nötig – durch Unterfüllen mit Kalkmilch und
Einfassen offener Ränder mit Kalkmörtel gesichert (Abb. 11). Insgesamt trug die sehr
gute Erhaltung der Mosaiken dazu bei, daß sich der Aufwand der Konservierung in engen Grenzen halten konnte.
Die Mosaiken des Maskenmosaik- und des Silensmosaikraumes sind weitgehend fertiggestellt, die Mosaikfelder der Nord- und der Westhalle müssen noch restauratorisch bearbeitet werden. Zum Schutz gegen Verstauben und äußere Einflüsse
wurden die Mosaiken mit einer vorläufigen Abdeckung aus Geotextil versehen.
Publikationsvorbereitungen zu Bau ‘Z’
Auch in diesem Jahr wurde an den Publikationsvorbereitungen durch mehrere
der beteiligten Autoren weiter in Pergamon gearbeitet. Dazu wurden die Keramik und
die Kleinfunde für die Datierung weiter ausgewertet (Sarah Japp), die Datenbank zu den
archäologischen Befunden wurde ausgebaut (Felix Pirson), die Bearbeitung von Stuck
und Putz wurde fortgeführt (W. Radt) und die architektonisch-baugeschichtliche Bearbeitung wurde -vor allem durch die dauernde Weiterführung der Zeichnungen des räumlichen CAD-Modells zur Rekonstruktion aller Bauphasen- vorangetrieben (Martin
Bachmann mit Bernd Kellner). Diese Rekonstruktionszeichnungen werden auch bei den
Schautafeln für die Informations-Ausstellung im Atrium von Bau ‘Z’ Verwendung finden.
Bauaufnahmen auf dem Burgberg
Die Reste von Bauspuren und Einarbeitungen für einen Laufbrunnen mit Wasseruhr auf der Terrasse des Mittleren Gymnasions wurden zeichnerisch und fotografisch zur Vorbereitung einer Publikation aufgenommen (W. Radt, unterstützt von B.
Kellner). Dasselbe gilt für bauliche Details im Bereich des Demeterheiligtums, die in
der bisherigen Publikation keine Beachtung fanden (Cornelie Piok-Zanon).
Rote Halle
Die Aufnahmearbeiten an der sog. Roten Halle, der Ruine eines Heiligtums für
ägyptische Gottheiten in der römischen Unterstadt, wurden fortgesetzt. Ausgrabungen
fanden nicht statt.
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Die Architektengruppe, zeitweilig wiederum unterstützt durch einen Geodäten,
setzte die Planaufnahme im Maßstab 1:50 fort.
Im Areal der Roten Halle wurde zum einen der Erdgeschoßgrundriß (Schnitthöhe 72 m.) durch die Aufnahme der Fundamente der Portiken im nördlichen und südlichen Seitenhof sowie der Kanäle erweitert. Ein weiterer Horizontalschnitt wurde auf Höhe der Fenster im Hauptbau (Schnitthöhe 82 m.) im Bereich des südlichen Treppenturmes und der Roten Halle Südwand begonnen. Der Untergeschoßgrundriß (Schnitthöhe
65 m.) konnte durch die Aufnahme des Ganges im nördlichen Bereich der Roten Halle
vervollständigt werden. Der in Nord-Südrichtung verlaufende Querschnitt durch die einzelnen Gebäudeteile des Heiligtums wurde erweitert und durch das an die Südseite des
Podiums anschließende Treppenhaus geführt. Hierzu war teilweise der Einsatz eines
neu beschafften Schnellbaugerüstes aus Aluminium notwendig. Es wurde sowohl am
Ostende der Südmauer als auch am südlichen Treppenturm im Inneren des Hauptbaus in voller Höhe von 16 m. aufgebaut und hat sich sowohl bei der fotografischen Dokumentation als auch beim Aufmaß als besonders praktisch erwiesen (Abb. 12, 13).
Der zweite Schwerpunkt der diesjährigen Arbeiten zur Bauaufnahme lag auf der
Untersuchung der westlichen und südlichen Temenosmauer inmitten der modernen
Bebauung von Bergama. Es wurde die südliche Begrenzung des Heiligtums mit einer
noch in den Fundamentlagen erhaltenen Halbrundexedra im Grundriß aufgenommen,
die westliche Temenosmauer wurde im Grundriß und in der Ansicht gezeichnet. Hierbei kam die Methode der Fotogrammetrie und die digitale Bildentzerrung zum Einsatz.
Die Aufnahmearbeiten im Inneren der Moschee, die sich heute in dem nördlichen der beiden Rundbauten des Gesamtkomplexes der Roten Halle befindet, bedurften der gesonderten Genehmigung der örtlichen Religionsbehörde und wurden dann
durch deren Personal erleichtert. Auch die Besitzer der Räumlichkeiten im Bereich der
westlichen Abschlußmauer des Temenosbezirks der Roten Halle, die sich zwischen
den Häusern der Altstadt an einer Gasse erstreckt, waren sehr kooperativ und haben
unseren Bearbeitern immer wieder Zugang gewährt und die Arbeit erleichtert.
Die Archäologengruppe befasste sich vor allem mit der zeichnerischen Aufnahme einer Auswahl der Fragmente der ägyptisierenden figürlichen Stützen, die ursprünglich die Dächer der Hallen trugen, welche die Seitenhöfe säumten (Abb. 14). Die
Fragmente, die bis zu 2,5 m. hoch sind, wurden im Maßstab 1:5 gezeichnet. Da die
ursprünglich insgesamt 36 figürlichen Stützen einem einheitlichen Aufbau folgen, sollte durch die Aufnahme der Fragmente die Möglichkeit geschaffen werden, exemplarische Rekonstruktionen auf dem Papier herzustellen.
Die Fragmente eines Sphingenfrieses, der wahrscheinlich an dem der Roten
Halle westlich vorgelagerten Propylon angebracht war, wurden ebenfalls im Maßstab
1:5 aufgenommen. Eine Rekonstruktion des Frieses ist vorgesehen.
Zu den zeichnerisch dokumentierten Fragmenten der Ausstattung gehörte außerdem der im Vorjahr gefundene Löwentorso, der vermutlich einst eine reitende
Kybele getragen hat und Fragmente eines Reliefs, dessen möglicherweise ägyptisierende Darstellungen von Interesse bei der Interpretation des Gesamtbaues sind.
Eine kleine Sondage wurde im Bereich des Grabens westlich des Podiums im
Innern der Roten Halle angelegt. Der Boden in dem grabenartigen Becken war teilweise eingebrochen, so dass in diesem Bereich ohne weitere Substanz zu zerstören hinabgegraben werden konnte. Ziel der Sondage war es, datierendes Material aus der
Auffüllung an dem Podiumseinbau zu gewinnen. Der Einbruch im Boden des Beckens
erwies sich dabei als antike Reparaturstelle, die sich eindeutig in das ausgehende 3.
Jahrhundert datieren ließ. Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass die Einbauten von Graben und westlich gelegenem Bassin offensichtlich nicht von Anfang an
geplant waren. Die Auffüllung am Podium erwies sich als identisch mit dem Material,
das aus anderen Fundamentbereichen der Roten Halle stammt.
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Eine weitere Sondage fand in dem 2002 neu gefundenen Gang unter der nördlichen Außenmauer der Roten Halle statt. Dabei ging es um die Datierung des Umbaues der Roten Halle zur Kirche. Das im Sondageareal zum Zeitpunkt der Umbauarbeiten abgelagerte Material erwies sich dabei ebenfalls als Auffüllungsmaterial aus der
Bauzeit der Roten Halle.
Westlich des nördlichen Rundbaues wurde eine Säuberung des Bodenbereichs
durchgeführt, um die Lage der Schwelle des Rundbaues zu erkunden.
Im Depot des Grabungshauses wurde die Keramik der vorjährigen Grabungskampagne an der Roten Halle statistisch erfasst und in zusammengehörige Befunde
eingeteilt. Datierungsrelevante Stücke und solche, die den Datierungsrahmen repräsentieren, wurden gezeichnet und abschließend mit Vergleichsmaterial zusammengestellt.
Weitere Befunde in der römischen Unterstadt
Im Gebiet der Unterstadt wurde nach freundlichem Hinweis des Museumsdirektors Adnan Sarioglu und des Stadtarchitekten Bülent Sahin mit diesen gemeinsam eine Begehung im Stadtteil Atmaca Mahallesi, in der Nähe der Aslanli-Moschee durchgeführt. Hier konnten in den Gassen Incirli Mescit Sok. Nr. 16, 26, 32 und 38 sowie Cakiraga Sok. Nr. 28 unter den heutigen Häusern mehrere antike Gewölbe aus Gußmauerwerk betreten werden, die zu einem schon von P. Schazmann ca. 1908 aufgenommenen römischen Thermenkomplex gehören. Diese römischen Baureste waren inzwischen verschwunden geglaubt (vgl. U. Wulf, Ist Mitt 44, 1994, 160), sind aber unter
den Häusern der heutigen Altstadt z.T. noch recht gut erhalten. Einige Fotos konnten
gemacht werden.
Aufarbeitung von Fundmaterial
Die Aufarbeitung von Fundmaterial aus früheren Grabungen für Publikationen
umfaßte folgende Themen: hellenistische weißgrundige Keramik (sog. Lagynosware):
Gerhild Hübner, Befundkeramik aus Bau ‘Z’: Sarah Japp, Befundgruppen aus Bau ‘Z’,
Erstellen einer Datenbank: Felix Pirson, antike Terrakotten: Sven Kielau, byzantinische Grabfunde samt Funden aus zugehörigen Kirchenbauten: Thomas Otten, Fundkeramik aus der Roten Halle: Frauke Gutschke, antike Inschriften: Helmut Müller. – Außerdem wurden Untersuchungen zur Technik von hellenistischem Stuck durch Andrea
Zurl und Nachuntersuchungen zur Architektur des Demeterheiligtums durch Cornelie
Piok-Zanon vorgenommen.
Erhaltungs- und Pflegearbeiten
Die in letzter Zeit durch vandalistische Aktivitäten von Unbekannten auf dem
Burgberg z.T. umgestürzten und beschädigten Teile des – vorher schon mehrmals von
uns wieder zusammengestellten – Giebels des Heratempels wurden erneut wiederaufgebaut (Abb. 15). Dasselbe gilt für die Architrave des Demeter-Propylons mit der
wichtigen Weihinschrift.
Am Asklepieion-Depot wurde das Dach einer Revision unterzogen und der Putz
auf der Ostseite des kleinen Wohnhauses erneuert. Die häßlichen Reste der Waschbaracke wurden abgerissen und das Wellblech für die Vernagelung der Holzbaracke
neben dem Depot verwendet, die zusehends unter dem Holzraub durch Leute aus der
Nachbarschaft leidet.
Teilnehmer der Kampagne
Die Generaldirektion der Museen und Monumente/Ankara wurde vertreten
durch Herrn Semih Tulay vom Museum Selçuk-Ephesos.
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Der Arbeitsstab bestand aus: Wolfgang Radt (Gesamtleitung, Fotografie); Barbara Radt (Haushalt, Verwaltung). An den Arbeiten im Zusammenhang mit der Baustelle von Bau ‘Z’ waren beteiligt: Martin Bachmann und Andreas Schwarting (Architekten, Baustellenleitung und Bauplanung sowie Publikationsvorbereitung); Bernd Kellner
(Bauzeichnungen und CAD-Rekonstruktion); Tobias Hausmann und Arzu Kafafci (farbliche Fassung der Stuckwand, restauratorische Verputzarbeiten und Sinter-Entfernung); Wolfgang Radt (Stuck- Dokumentation und Publikationsvorbereitung). – Die
Reingung und Konservierung der Mosaiken wurden von Hande Kökten-Ersoy von der
Berufshochschule an der Universität Ankara, mit ihren Mitarbeitern Serdar Akgönül,
Esra Aydemir, Soysal Basar und Sema Yüksel durchgeführt. – An der Roten Halle waren tätig: Corinna Brückener (Leitung der Architekten- und Vermessungsgruppe, Bauaufnahme); Ronny Kutter, Christina Lippert, Dirk Schmiedel und Tanja Siebenhaar (Bauaufnahme, Zeichenarbeiten); Andreas Knöpfler (geodätische Vermessung); Ulrich
Mania (Leitung der Archäologengruppe, Aufnahme von Skulpturen); Thorsten Berndt
(zeichnerische Aufnahme von Skulpturen); Frauke Gutschke (archäologische Dokumentation und Keramikauswertung).
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PERGAMON 2003

Wolfgang RADT*

Sezon 4 Ağustos’ta başlayıp 20 Ekim’de bitmiştir. Çalışmaların ağırlık noktasını
geçen yıl olduğu gibi Kale Tepesi’ndeki ‘Z Yapısı’ nın bitirilmesi oluşturmuştur. Kazı yapılmamıştır. Yapının dış tarafındaki inşaat çalışmaları da bitirilmek üzeredir (Resim: 1).
İç düzenlemedeki gelişmeler, çalışmaların gelecek yıl bitirileceğini göstermiştir.
Aşağı kentte, Kızıl Avlu’da geçen yıl yapılan çalışmalara devam edildi. Mimarlar
ölçme çalışmalarını ve yapının belgelenmesini, arkeologlar ise heykel, mimarî plâstik
ve keramik belgelemeyi sürdürmüştür. Kazı evinde 5 ve 6 Eylül günlerinde, uluslararası "Mısır Kültleri ve Roma İmparatorluğu’nun Doğusundaki Kutsal Alanlar" adlı bir kolokyum yapılmıştır. 16 konuşmacının katıldığı bu kolokyumun amacı, Kızıl Avlu’nun
açıklanmasına ve yorumlanmasına yönelik olup kolokyum Deutsche Forschungsgemeinschft tarafından desteklenmiştir.
Kazı evinin deposundaki buluntu grupları ve yayın hazırlıkları üzerine çalışmalara
devam edildi. Ören yeri içinde küçük belgeleme çalışmaları ve tek tük kontroller yapıldı.
Bergama Sunağı yakınlarındaki Carl Humann’ın mezarına, 9 Eylül’de Pergamon
kazılarının başlangıcının (1878) 125. yıldönümü anısına çiçek demeti kondu. Bu çiçekler, Humann Ailesi ile Carl Humann’ın hemşerisi Essen şehrinden Wahnfried ve Vogt
aileleri tarafından bağışlanmıştır. W. Vogt anma töreninde hazır bulunmuştur.
Koruyucu Yap›da Çal›ﬂmalar (Z Yap›s›)
Çatının güneybatı tarafında kışın fırtınalardan zarar gören kiremitlerin onarımı
ve sağlamlaştırılması yapıldı.
Yapının çatıyla örtülmeyen güney kısmı, anlaşılır bir hâle gelmesi için doğal taş
tekniğiyle yükseltilerek örüldü. Batı ve güney duvarı burada plânlanan son durumu almıştır. Özellikle güneybatı köşede geniş çaplı temel çalışmaları gerekiyordu. Bu bölgenin güneyindeki antik çeşme yapısı tamamen ortaya çıkarıldı ve duvarları kuru taş duvar tekniğiyle yükseltildi. Orada ele geçirilen üç adet sütun gövdesi cephedeki eski yerlerine konarak anlaşılır duruma getirildi.
Z Yapısı’nın çıkışındaki ziyaretçi yolunun batı tarafında Demeter Terası’na doğru bir merdiven yapılarak çıkış kolaylaşmıştır (Resim: 2). Merdiven 20 basamaklı olup
aralarda sunî taş döşeli birkaç sahanlık vardır. Basamakların oluşturulmasına geçen yıl
başlanmıştı. Basamaklar, andezit parçaları katkılı betondur ve yüzeyleri taşçı tarafından doğal taş görünümüne yakın olacak şekilde işlenmiştir.
Z Yapısı’nın güney ve batı tarafı boyunca toplam 15 adet servi fidanı dikilmiştir.
Fidanları korumak için etrafı tellerle sarılı demir profilli kafesler yapılmıştır. Ağaçlar, ya*
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pıya aşağıdan gelişte güzel ve lâyıkıyla bir görünüm sağlamak için dikilmiştir (Resim:
3, 4). Doğu taraftaki ziyaretçi girişinin önüne, bekleyenlere gölge sağlayacak olan bir
zeytin ağacı dikilmiştir.
Yapının kuzey ve batı tarafında yamaç sularının toplanmasına yarayan kanalların -antik peristasis- işlevini en iyi bir şekilde görebilmesi için daha derin olması gerektiği, geçen yılki yağmurlardan anlaşılmıştır. Eğimi sağlamak dar kanal taban seviyesine doğru güçlükle derinleştirildi. Ayrıca yapının oradaki taş duvar derzleri suya dayanıklı sıvayla izole edildi. Ziyaretçi yolunu kesintiye uğratmaması için kanalın batı ucunun üstü taşla örtüldü ve peristasis kanalının güvenli bir biçimde sınırlandırılması için
dış merdivenin yanındaki Hellenistik Döneme ait niş benzeri mekânın güneybatı köşesi biraz yükseltildi.
Z Yap›s›’n›n ‹çinin Düzenlenmesi ve Onar›m›
Z Yapısı’nın çatıyla örtülü kuzey kısmının iç tarafının düzenlenmesine devam
edildi. Bu çalışmanın ağırlık noktası, galeri ve avlu ile Maske Mozaikli Mekân’daki ziyaretçi yollarının ve Silen Mozaikli Mekân’ın doğusundaki ziyaretçi platformunun oluşturulmasıydı (Resim: 5).
Kalabalık ziyaretçileri Z Yapısı’nın içerisine yöneltmek ve içini dolaşmalarını sağlamak için ziyaretçi yolları ve platform yapılması gerekliydi. Yollar ve platform, çelik taşıyıcılarca taşınan, köprü biçiminde çelik konstrüksiyon olup kısmen mozaiklerin üzerinden geçmektedir. Silen Mozaikli Mekân’ın doğusundaki platformdan, alçak bir duvar
üzerinden mozaikler izlenebilmektedir. Doğudan platforma giriş, sunî taştan yeni yapılan dört basamaklı bir merdivenle sağlanmıştır. Platformun kendisi çelik ızgaradır. Maske Mozaikli Mekân’ın güneyde köprü biçimindeki ziyaretçi yolu da aynı şekilde yapılmıştır. Köprüden, mozaiğin özellikle önemli olan maske ve diğer bezemelerle donatılan orta kısmı ile yeniden oluşturulan Hellenistik Dönem stukkolu duvar doğrudan izleyenin önündeyken, mozaiğin iyi korunamayan güney ucu çelik ızgaranın altından görülmektedir. Galerilerdeki ve avludaki ziyaretçi yolları ise ahşaptan olup burada da antik tabandan yüksektedir (Resim: 6).
Yapının kuzeydoğusundaki atrium, bitirildikten sonra, içinde bilgi panoları sergilenecek olan bir giriş salonu olarak kullanılacaktır. Burada düzgün bir zemin sağlamak
için impluvium etrafındaki tabana tuğla döşendi. Batı tarafta bir zamanlar hamam olan
mekânın içinde, yıllar önce, bazı mimarî parçalar bir toprak tabakası ile koruma altına
alınmıştı. Bu parçalar çıkarıldı ve aralarında bulunan impluviumun kuzeybatı köşesine
ait sütunun parçaları yerine kondu (Resim: 7).
Atriumun güneybatı köşesindeki antik ahşap kapıdan kalan demir bantları ve çivi gibi parçalar kazıda çıkarılmıştı. Bunlar örnek alınarak demirciye bir kopyası sipariş
edilmiştir. Ahşap kapı kanadı ise mimarlarca rekonstrüksiyonu yapılarak çam tahtasından, bir marangoza yaptırılmıştır. Böylece kopya edilen kapı, orijinal yerine kondu (Resim: 8). Yerine koyma çalışmalarında sunî taş eşiğe özel matkapla güçlükle delikler açmak zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Demir donanımlı ağır kapı, ziyaretçilere antik atriumun o zamanki görünümünden zengin bir tasarım sunar. Kapının güneyindeki taş
merdiven yeniden kullanılabilir hâle getirilmiştir.
Maske Mozaikli Mekân’ın kuzey tarafındaki Hellenistik Dönem stukko duvarının
rekonstrüksiyonu bitirildi (Resim: 9). Burada asıl yapılan iş, geçen yıl yerlerine takılan
ve orijinali olmadığından tamamlanan kısımların kesin renklerinin verilmesiydi. Renkli
yeni kısımların antik kısımları sönük bırakacağı düşünüldüğünden dolayı, geçen yıl
başlanan, tamamlanan kısımlara orijinale yakın renk verilmesi çalışmaları durdurulmuş
ve önceden yapılanlar temizlenmiştir.
Bundan böyle tamamlanan kısımlara "nötr renk", kırmızı dikdörtgenlere kırmızı
gri bir renk tonu, sarı levhalara sarı gri ve koyu ebru bölümlere de koyu gri renk uygulanmıştır. Sarı levhaları çevreleyen Lesbos kymationu bezeli renkli çerçevelerin eksik
kısımları, orta koyulukta gri renkte aynı bezemelerle tamamlanmıştır (Resim: 10). Pilasterlerin eksik kısımları kırık beyaz, pilasterler arasındaki üst duvar yüzeyleri krem
beyaz yapılmıştır. Bu üst panoların antik dönemdeki renkleri bilinmemektedir.
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Yeniden yapılan stukko duvarın altındaki kısımda eksik olan üst bölümler nötr
renkli kireç harcıyla sıvanmış ve öyle bırakılmıştır. Mozaikli tabana kadar orijinal olarak
ele geçirilen alt kısımlarda ise oluşan yoğun kireç tortusu restoratör tarafından temizlenmiştir. Bunun ardından orijinal, siyah ebrulu kısmın üzerinde renkli, yatay çizgiler ortaya
çıktı. Ayrıca, pilasterlerin altında, bölümlemeler oluşturan dikey beyaz çizgiler görüldü.
Batı duvarda mozaiklerin üstündeki antik sıvalı bölüm görünür hâle getirildi. Bu
bölüm küçük olup mekânın kuzeybatı köşesine yeni yapılan stukko duvarın hemen altındadır. Batı duvarın nişinde alçak ele geçirilen Roma Dönemi kerpiç duvar temizlendi ve sağlamlaştırıldı. Orijinal kırmızı şeritli beyaz bir sıva parçası yerinden alındı ve yeniden yapıştırıldı. Silen Mozaik Mekân’da eskiden duvarları kaplayan mermer plakaların sıvası alt sağlamlaştırıldı.
Silen Mozaikli Mekân’ın cephesinde geçen yıl yerine konan direğin, önceki kazılarda ele geçirilen sıva ve stukkoları yerine eklendi ve stukko kaplamanın tamamı emniyete alındı. Üst yüzeyleri kaplayan kireçli tabakanın elle çalışılarak temizlenmesi üzerine Grekçe graffiti ortaya çıkmıştır. Graffiti tek tek kelimelerden ve isimlerden oluşmakta olup bir uzman tarafından okunmalı ve değerlendirilmelidir. Üst yüzeyleri temizlenen
Silen Mozaikli Mekân’ın güneybatı köşesindeki direk için de aynı durum söz konusudur.
Z Yapısı’nın bütününde yerinde kalan antik kısımlar ile tamamlanan duvar kısımların birbirinden belirgin bir biçimde ayrılabilmesi için, iki bölge arasında yer alan derz,
ışığa dayanıklı kırmızı tonda mineral bir boyayla boyanmıştır.
Vaktiyle avlu alanı olan yerler ile ziyaretçi yolunun altında kalan yerler kırma taşla döşendi. Atrium ile ziyaretçi terası arasındaki alanın tabanına küçük çakıl tabakası
dökülerek sıkıştırıldı. Ziyaretçiler, mimarî parçaların kısmen çelik ayaklar üzerinde sergileneceği küçük bir sergiden geçip bu tabandan ya Z Yapısı’nın güney kısmına ve gimnazyuma bakmak için ziyaretçi terasına ya da Silen Mozaikli Mekânı izlemek için ziyaretçi yoluna devam edecektir. Ziyaretçi, Doğu galerinin üstü örtülü güneydoğu köşesinde yine bu yıl yerine konan Z Yapısı’nın üst katının destek sistemine ait alçak "çift-yarım sütun" yanından ve avlunun büyük sütunları önünden geçecektir. Önceki yıl yeniden ayağa kaldırılan bu sütunların gövdelerindeki kısmen derin çatlaklar, sunî taşla kapatılmış ve üzerinde elle çalışılmıştır.
Avlunun kuzeybatı köşe sütununa güneyde bitişik olan yerde orijinal ve kısmen
tamamlanan bir sütun korkuluk levhasının büyük bir kısmı mimarî deneme amacıyla
yeniden yerine kondu.
Hem güvenliği sağlamak hem de kuvvetli yağmurlardan korumak için lamelli duvarların çelik konstrüksiyonuna bazı yerlerinde eklemeler yapıldı.
Z Yapısı’nın mekânlarında ve galerilerindeki Roma Dönemi mozaikleri, 1992 yılında üzerlerine konan koruyucu tabaka kaldırıldı. Demirsiz betondan olan örtü tabakası kırıldı ve parça parça çıkarıldı. Altında bulunan tuğla ve kum tabakası da kaldırıldı.
On yıldan daha uzun bir zaman kapalı kalan mozaikler hiç zarar görmemiştir.
Mozaikler, restoratörlerden oluşan uzman bir ekip tarafından mekanik olarak temizlendi ve kısmen -gereken yerlerde- kireç sütü dolgu ve açık kenarlar kireç harcıyla
sağlamlaştırıldı (Resim: 11). Mozaiklerin iyi korunagelmiş olması sayesinde, sağlamlaştırma çalışmaları sınırlı olmuştur.
Maske Mozaikli Mekân ve Silen Mozaikli Mekân’ın mozaiklerinin hazırlanması hemen hemen bitmiştir. Kuzey ve batı galerilerin mozaiklerinin restorasyonu henüz yapılmamıştır. Dış etkilere ve tozlanmaya karşı mozaikler geçici olarak jeotekstil ile örtülmüştür.
Z Yap›s›’n›n Yay›n Haz›rl›klar›
Pergamon’da bu yıl da birkaç araştırmacının katılmasıyla yayın çalışmaları sürdürüldü. Bu amaçla keramikler ve küçük buluntular, tarihlendirme için değerlendirildi
(Sarah Japp), arkeolojik buluntuların elektronik veri havuzu oluşturuldu (Felix Pirson),
stukko ve sıva değerlendirmelerine devam edildi (Wolfgang Radt) ve hem mimarî hem
de mimarlık tarihi açısından değerlendirmelere özellikle de mekân çizimlerinin CAD152

Modeli olarak çalışılmasına hız verildi (Martin Bachmann ve Bernd Kellner). Bu rekonstrüksiyon çizimleri, Z Yapısı’nın atriumunda bilgi verici tabelâlar olarak da kullanılacaktır.
Kale Tepesi’nde Yap› Belgelemeleri
Yayın hazırlığı olarak gimnazyumun orta terasında bulunan su saatli çeşme yapısının kalıntı izlerinin çizimi yapıldı ve fotoğraflandı (W. Radt, B. Kellner yardımıyla).
Demeter Kutsal Alanı’nın şimdiye dek yayınlarda pek yer almayan yapı blokları için de
aynı çalışma yapıldı (Cornelie Piok-Zanon).
K›z›l Avlu
Mısır tanrılarına adanmış bir kutsal alanın kalıntılarında, Kızıl Avlu olarak anılan
bina grubunda belgeleme çalışmalarına devam edilmiştir. Esaslı bir kazı yapılmamıştır.
Mimar heyeti, geçici bir zaman için bir jeoloji uzmanı tarafından bu yıl da desteklenmiş, 1:50 ölçeğindeki plâna devam edilmiştir.
Kızıl Avlu alanında kuzey ve güney yan avlulardaki sütun temellerinin ve su kanallarının belgelenmesiyle zemin kat plânı (kesit yüksekliği 72 m.) genişletilmiştir. Kızıl Avlu’nun güney duvarı ve güney merdiven kulesi tarafında, ana binada pencerelerin yüksekliğinde başka bir yatay kesite (kesit yüksekliği 82 m.) başlanmıştır. Bodrum kat plânı
(kesit yüksekliği 65 m.) Kızıl Avlu’nun kuzey tarafındaki koridorun belgelenmesiyle tamamlanabilmiştir. Kuzey-güney doğrultusunda alınan kesit, kutsal alanın ayrı ayrı bölümleri boyunca genişletilmiş ve platformun güney tarafına bitişik merdiven dairesini de
kapsamıştır. Bu çalışma için, bazı yerlerde alüminyumdan yeni bir yapı iskelesinin eklenmesi gerekliydi. Bu iskele ana binanın içinde hem güney duvarının doğu bitiminde hem
de güneydeki merdiven kulesinde, tam yüksekliği 16 m. olduğu hâlde kurulmuş ve gerek
fotoğrafla belgelemede gerekse ölçümde özellikle kullanışlı olmuştur (Resim: 12, 13).
Bu yılki yapı belgeleme çalışmalarının ikinci ağırlık noktasında Bergama’nın modern yapılaşması ortasındaki batı ve güney temenos duvarının araştırılması bulunmaktadır. Kutsal alanın güney sınırı hâlen temel durumuyla korunan yarım daire şeklindeki exedra ile plâna alınmıştır, batı temenos duvarı plânda ve görünümde gösterilmiştir.
Bu arada, fotogrametri ve dijital resim düzeltme yöntemlerinden yararlanılmıştır.
Bugün Kızıl Avlu kompleksinin kuzey yuvarlak yapısının içinde bulunan camide
yürütülen belgeleme çalışmaları için yerel dinî makamın izni alınmıştır. Sözü edilen makamın elemanı çalışmayı desteklemiştir. Eski şehrin evleri arasında dar bir yola kadar
uzanan, Kızıl Avlu’nun temenos bölgesinin batı bitim duvarı civarındaki yerlerin sahipleri de çok yardımcı olmuşlar ve çalışanlarımıza her zaman olumlu yaklaşıp kolaylık
göstermişlerdir.
Arkeologlar heyeti, daha çok Mısır etkili görünüm verilmiş, aslında galerilerin çatısını taşıyan heykel biçimindeki destek figür parçalarının seçilerek çizimsel olarak belgelemesine ağırlık vermiştir (Resim: 14). Yükseklikleri 2,5 m.ye kadar olan bu parçalar,
1:5 ölçeğinde çizilmiştir. Parçaların belgelenmesi sayesinde, aslında tek düzen bir yapı gösteren 36 heykel biçimli destek bulunduğu anlaşılmış, kağıt üzerinde örnek olabilecek rekonstrüksiyonlar yapılması mümkün olmuştur.
Olasılıkla Kızıl Avlu’nun batı tarafı önündeki propylona yerleştirilmiş bir sfenks
frizinin parçaları da 1:5 ölçeğinde çizilmiştir. Frizin rekonstrüksiyonunun yapılması tasarlanmıştır. Donatımın çizimsel olarak belgelenen parçalarına, ayrıca, geçen yıl bulunan, olasılıkla bir zamanlar Kybele’yi taşıyan bir aslan gövdesi ve olasılıkla yapı bütününün yorumuyla ilgili ipucu veren Mısır etkisinde kabartmalı betimlemeler de dahildir.
Kızıl Avlu’nun içindeki platformun batı tarafındaki su havuzunun içinde küçük bir
sondaj gerçekleştirilmiştir. Hendek benzeri havuzun tabanı kısmen çökmüştü, öyle ki
bu alanda dokuya zarar vermeden kazmaya devam etmek mümkün olmuştur. Sondajın amacı, platformun içindeki dolgudan tarihlenebilecek malzeme kazanmaktı. Havuzun tabanındaki çöküntünün açık olarak 3. yüzyılın sonuna tarihlenebilen antik bir ona153

rım yeri olduğu ortaya çıktı. Ayrıca hendek ve hendeğin batı tarafında bulunan havuzun baştan plânlanmamış olduğu kesin olarak belirlenebilmiştir. Platformun yanındaki
dolgunun, Kızıl Avlu’nun diğer temel alanlarından gelen malzemeye benzer olduğu ortaya çıkmıştır.
Kızıl Avlu’nun kuzeydeki dış duvarının altında 2002 yılında bulunan koridorda
başka bir sondaj yapılmıştır. Bu sondajla Kızıl Avlu’nun kilise olarak değiştirilmesinin tarihi aydınlatılmak istenmiştir. Sondaj yapılan alandaki değiştirme çalışmaları sırasında
biriken malzemenin, Kızıl Avlu’nun yapılması sırasındaki dolgu malzemesiyle de aynı
olduğu görüldü.
Kuzey yuvarlak yapının batısındaki arazide, yuvarlak yapının eşiğinin konumunu bulmak için temizlik çalışması yapıldı.
Evvelki çalışmalarda ele geçirilen, kazı deposundaki keramiklerin istatistiği hazırlandı ve birbirine ait olan buluntu birlikleri tespit edildi. Tarihlendirmeye yarayan parçaların çizimleri yapıldı ve karşılaştırma malzemesi ile gruplandı.
Roma Dönemi Aﬂa¤› Kentte Yap›lan Di¤er Çal›ﬂmalar
Aşağı kent bölgesinde, müze müdürü Adnan Sarıoğlu ve mimar Bülent Şahin’in
uyarılarıyla birlikte Atmaca Mahallesi, Aslanlı Camisi yakınlarında gözlemlerde bulunulmuştur. Burada İncirli Sokak No. 16, 26, 32 ve 38 ile Çakırağa Sokak No. 28 modern
evlerin altında, P. Schazmann’in yaklaşık 1908 yılında çizdiği Roma hamam kompleksine ait olan, dökme duvar tekniğiyle yapılmış antik tonozlar görülmüştür. Bu Roma Dönemi kalıntılarının kayıp olduğu sanılıyordu (krş. U. Wulf, Ist Mitt 44, 1994, 160) ama
bugünkü evlerin altında kısmen iyi korunagelmiş olduğu anlaşılmıştır. Birkaç fotoğraf
çekilmiştir.
Buluntular›n De¤erlendirilmesi
Daha önceki kazılarda ele geçirilen buluntuların yayın hazırlıkları olarak aşağıdaki konularda çalışılmıştır: Hellenistik Dönem beyaz astarlı keramik (Lagynos Keramiği denilen): Gerhild Hübner; Z Yapısı’ndan keramik buluntular: Sarah Japp; Z Yapısı
buluntu grupları, elektronik veri bankasının oluşturulması: Felix Pirson; Antik Dönem
terra cottaları: Sven Kielau; Bizans Dönemi mezar buluntuları ve onlarla ilgili kilise buluntu malzemeleri: Thomas Otten; Kızıl Avlu keramik buluntuları: Frauke Gutschke; Antik yazıtlar: Helmut Müller. -Ayrıca Andrea Zurl Hellenistik Dönem stukko tekniği ve Cornelie Piok-Zanon tarafından Demeter Kutsal Alanı’nın mimarîsi üzerine araştırmalar
yapılmıştır.
Koruma ve Bak›m Çal›ﬂmalar›
Daha önceleri tarafımızdan birkaç kez yeniden oluşturulan Kale Tepesi’nde Hera Tapınağı’nın alınlığının bir kısmı, son zamanlarda bilinmeyen kişilerce acımasızca
yeniden düşürülmüş ve zarar görmüştür. Hera Tapınağı’nın alınlığı tekrar yerine kondu
(Resim: 15). Aynı durum önemli adak yazıtı bulunan Demeter Propylonu arşitravı için
de geçerlidir.
Asklepieion deposu çatısı gözden geçirildi ve küçük evin doğu tarafının sıvası
yenilendi. Daha önceleri yıkama işleri yapılan barakanın çirkin kalıntıları yıkıldı ve oluklu sac, etraftan gelen kişilerin odun çaldıkları deponun yanındaki ahşap barakanın kapatılmasında kullanıldı.
Sezona Kat›lanlar
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Selçuk /Efes Müzesi’nden Semih
Tulay tarafından temsil edilmiştir.
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Ekip aşağıdaki kişilerden oluşuyordu: Wolfgang Radt (genel yönetim, fotoğraf).
- Barbara Radt (kazı evinin yönetimi, muhasebe). - Z Yapısı ile ilgili çalışmalarda: Martin Bachmann ve Andreas Schwarting (mimar, inşaat yönetimi, plân ve yayın hazırlıkları), Bernd Kellner (mimarî çizimler ve CAD rekonstrüksiyonu). - Tobias Hausmann ve
Arzu Kafafçı (stukko duvarın renkleri, sıva restorasyonu ve kireç tabakasından arındırma). - Wolfgang Radt (stukko, belgeleme ve yayın hazırlıkları). - Mozaiklerin temizlenmesi ve korunması çalışmaları Ankara Başkent Meslek Yüksekokulu’ndan Hande Kökten-Ersoy yönetiminde Serdar Akgönül, Esra Aydemir, Soysal Başar ve Sema Yüksel
tarafından gerçekleştirilmiştir. - Kızıl Avlu çalışmalarını: Corinna Brückener (mimarların,
ölçüm ve belgeleme çalışmalarının yönetimi), Ronny Kutter, Christina Lippert, Dirk
Schmiedel ve Tanja Siebenhaar (yapı belgeleme, çizim), Andreas Knöpfler (jeodezi ölçümleri) - Ulrich Mania (arkeologların yönetimi ve heykellerin belgelenmesi), Thorsten
Berndt (heykel çizimleri), Frauke Gutschke (arkeolojik belgeleme ve keramiklerin değerlendirilmesi) yürütmüşlerdir.
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Resim 1: Z yapısına batıdan bakış, genel bakış
Abb. 1:Bau Z von Westen, Gesamtansicht

Resim 2: Z yapısının güney kısmının
batısında merdivenin yapılması
Abb. 2:Bau der Treppe
auf der Westseite
des
südlichen
Teils von Bau Z

Resim 3: Güney ve batı tarafta fidanların
dikilmesi
Abb. 3:Pflanzen von Bäumen auf der Südund Westseite
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Resim 4: Koruyucu kafesler içindeki fidanlar 5
Abb. 4: Neu gepflanzte Bäume in ihren Schutzkörben

Resim 5: Z yapısında ziyaretçi yollarının yapılması
Abb. 4: Bau des Besuchersteges in Bau Z

Resim 6: Ziyaretçi yolu
Abb. 5: Besuchersteg
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Resim 7: Atrium’da sütunun yerine konması
Abb. 7: Aufstellen der Säule im Atrium

Resim 8: Atrium’a ait yeniden yapılan kapının takılması
Abb. 8:Einsetzen der rekonstruierten Holztür im Atrium

Resim 9: Maske Mozaikli Mekân’da
onarılan stukko duvar, bitirilmiş hâli
Abb. 9: Stuckwand im Maskenmosaikraum, fertiggestellt
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Resim 10: Stukko duvarın
renk tamamlama
çalışması
Abb. 10: Farbliche Restaurierung
der
Stuckwand

Resim 11: Mozaiklerin temizlenmesi
Abb. 11: Reinigen der Mosaiken

159

Resim 12: Kızıl
Avlu’da
ölçme ve belgeleme çalışmaları
için kurulan iskele
Abb. 12: Gerüst für die
Ve r m e s s u n g
und Bauaufnahme in der Roten
Halle

Resim 13: İskeleden Kızıl
Avlu’ya bakış
Abb. 13: Blick vom Gerüst in die Rote
Halle
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Resim 14: Kızıl Avlu destek figürlerinin
çizilerek belgelenmesi
Abb. 14: Zeichnerische Aufnahme der
Stützfiguren bei der Roten
Halle

Resim 15: Hera Tapınağı alınlığının yeniden yerine konması
Abb. 15: Wiederaufbau der Giebelteile des Heratempels
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2003 SEASON AT KİNET HÖYÜK
(YEŞİL-DÖRTYOL, HATAY)

Marie-Henriette GATES*

Bilkent University's 12th season at the ancient port of Kinet Höyük, on the Bay
of İskenderun's east coast, was carried out from July to mid-August 2003. Administrative delays curtailed the season to four weeks of fieldwork, and the underwater survey
was for similar reasons cancelled. Nonetheless, despite a shortened season, excavations made good progress in the intended areas, all of them on the mound proper: five Middle Bronze, Iron Age and Hellenistic trenches continuing from previous years,
and three trenches -- two of them new -- into Early Bronze levels on the lower west slope1. There were no off-mound soundings this season, and the geomorphology survey
directed its research east into the plain's mountainous watershed.
Aims and Results of the 2003 Excavations (Fig. 1)
This season, like the two previous ones, was formulated within the framework of
bringing fieldwork to a close in 2006. Priority was therefore given to periods still requiring definition or broader exposure for adequate sampling and explanation. With this
aim, excavations expanded the plan of the East Terrace's Middle Bronze burnt building
(OPs. K10 - K11); continued from the Middle to Early Iron phases in the west slope's
OP. E/H; and gave, for the first time, their focussed attention to Kinet's Hellenistic levels on top of the mound (OPs. G and N2). Another new direction for this season was
to reopen and widen investigations into the mound's Early Bronze component on its lower west slope (OPs. M-M2-M3). This period, known from soundings in 1992-95 to
consist of at least 6 m. of deposit and nine phases, will become a major interest for the
Kinet project's concluding years.
*
1

Doç. Dr. Marie-Henriette GATES, Bilkent Üniversitesi, İBEF (Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü). 06800 Bilkent. Ankara/TÜRKİYE.
The 2003 Kinet staff, affiliated with Bilkent University unless specified otherwise: M.-H. Gates, director; Scott Redford (Georgetown), project associate in charge of the medieval period; Charles Gates: site supervisor, OP. E/H, with
Ayşe Bal and Hüseyin Eryurt; Anastasia Poulos (Pennsylvania): site supervisor, OP. G, with Ayşe Batman and Esra
Çayır; Ayşe Tuğcu, site supervisor, East Terrace OP. K 10, with Ece Eryıldız; Ekin Kozal (Tübingen) and Murat Eroğlu: site supervisors, E Terrace OP. K 11; Christine Eslick (Sydney): site supervisor, OP. M; Genevieve Holdridge: site
supervisor, OP. M2; Murat Akar: site supervisor, OP. M3; Ahmet Çağan, site supervisor, OP. N2, with Nicolas Trepanier (Harvard). Geomorphology: Timothy Beach (Georgetown), with Ezgi Akpınar and Tara Everhart (Georgetown).
Sherdyard and flotation supervisors: Roseann Schneider, Aylin Değirmencioğlu and Eric Schneider. Conservation:
Franca Cole (U.K.); illustration: Korhan Bircan; architectural planning: Benni Claasz-Coockson, with Özgecan Yarma;
photography: Tuğrul Çakar, M.-H. Gates. Turkish Ministry of Culture representative: Taner Aksoy (Kocaeli Museum).
Site guard: Mustafa Kaya.
The following institutions, foundations and individuals are warmly thanked for their support: the Turkish Ministry of Culture's General Directorate of Material Culture and Museums, and its excellent representative Taner Aksoy, who graciously agreed to join the project on very short notice, and gave help and expertise at every moment; provincial and
local officials, especially the Dörtyol municipality; Kinet's neighbors: the Delta Petroleum Company and BP Gaz, and
terminal managers M. Payas and M. Burgucu. The season was generously funded by the Institute for Aegean Prehistory, the Tarbell Family Foundation, the Barakat Foundation (medieval project), Bilkent and Georgetown Universities, and several private donors.
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The 2003 season's findings are presented here in chronological order from earliest to latest. Summaries are based on end-of-season reports submitted by the trench
supervisors, whose contributions are gratefully acknowledged.
Early Bronze Age/Kinet Phase VI, Lower West Slope2
For Kinet's Early Bronze mound occupations, a long and narrow strip on the lower west slope was excavated to the north and south of the 1993 stratigraphic sounding
OP. C, in three trenches placed end-to-end: 5x8.65 m. OP. M, opened in 1995 but inactive since then; 5x13 m. OP. M3 to its south; and 5x6 m. OP. M2 to its north, for a total
N-S exposure of 28 m. Levels in the two southern trenches, M and M3, corresponded
adequately, and can be discussed as one extended phase of EB III. The north trench
M2, however, was separated from them spatially and chronologically by a later terrace
wall, at present dated to the transition from EB into the early Middle Bronze Age.
This season, OP. M maintained the same configuration of an open space loosely
framed by casual walling that had characterized it in 1995. Four distinct EB III phases
of tamped earth surfaces were equipped with fireplaces, hearths, benches, and -- in
the earliest phase -- a large sunken jar sealed with a flat stone cover. Typical domestic debris included loomweights, unfired clay potstands, and a cache of Canaanite blade blanks. The uppermost phase was long-lasting, but eventually abandoned to erosion and pitting. It was capped by walls that mark a return to built architecture here in the
MB period.
Immediately to the south, OP. M3 provided the housing elements to which these courtyard spaces may be linked. Although M3's deposits were truncated by steep
slope erosion affecting its southern half, the preserved sector at its north end produced
finds in situ on floors. Two architectural levels corresponded to the later EB ones in M.
The earlier level, which was deep enough into the trench to be exposed over its intended 5-m. width, had good architectural definition: high stone foundations formed a rectangular room with a hearth on one side, and two narrow compartments on the other.
The room also opened west onto a paved step or terracing down the mound slope. The
building's buff tankards and large plates of eastern Aegean style, typical of EB III Cilicia, included several complete examples (Figs. 3-4)3. The second and later level, consisting of several refloorings between two short segments of wall foundations, produced a complete Syrian bottle (Fig. 5) and a sturdy bronze toggle pin4. This phase ended with the same long, erosional period and pits noted in M, followed by the corner of
an MB court with an oven and smashed jars on its surface, again connecting to M's MB
walling.
The west slope's northern trench, OP. M2, in contrast illustrated a complete discontinuity from its neighbors to the south, thanks to a high stone terrace wall, oriented
EW and coinciding with M2's south balk. The terrace cut nearly 3 m. into the EB mound down to the base of M2's 2003 excavations, and may extend even deeper. Archaeological deposits against the terracing thus dated later than those at comparable elevations in M and M3. They consisted of three distinct levels, each one backed to the
south by the terrace wall whose height was every time raised by a few courses to maintain its function. The earliest architectural level, recovered over a 5-m. trench width,
involved two or three adjoining kiln installations whose firing chambers were lined with
stones and filled with charcoal (Fig. 6). Attached to them were two workrooms connected by a doorway. One contained large jars and blocks of lime; the other -- partly pa2
3
4

The Early Bronze excavations are coordinated by Kinet research associate C. Eslick, who also supervised OP. M. Supervisor for OP. M2: G. Holdridge; for M3: M. Akar.
Plate KNH-1354, diam = 28.5 - 32 cm.; tankard KNH-1355, h = 19.0 cm., both from '03 M3 36 L. 26.
Syrian bottle KNH-1352 ['03 M3 18 L. 14], h = 17.9 cm., with smoke-blackened surface although its context was unburnt. Toggle pin KNH-1336 ['03 M3 18 L. 14], l = 9.9 cm.

164

ved with flagstones -- was equipped in one corner with a sunken jar, its mouth at floor
level and still sealed with sherds. Pottery would date this industrial complex to the close of EB or its transition into MB, ca. 2000 B.C. The complex was later capped by a
building, attested here by a single room, with a pisé bin and storejars of MB type lying
on its floor and sunken below floor level. M2's third and uppermost level, preserved
only in its SE corner because of the mound's steep slope, was contemporary with the
last rebuilding of the terrace wall. It may link up stratigraphically with the uppermost
(MB) level in both M and M2; if so, the terracing activities would date to the erosional
interlude separating their EB III phase from this MB level.
Middle Bronze Age/Kinet Phase V, East Terrace5
This season expanded the plan of the East Terrace's burnt building of MB II/III
date (17th-16th c. B.C.) north by another 15 m. in OP. K11, along the mound's 12-m.
contour line known from test pits to be this level's eastern limit6. The two rooms outlined last year in the adjacent OP. K10 were also cleared down to their original floors.
Finds included the usual rich collection of Cilician Painted Ware pitchers and jugs, plain cooking vessels and storage jars, and the building's third stamp seal (Fig. 7)7.
The building, now exposed over an area of 45 m. N-Sx20 m. E-W as a single
complex, maintains its monumental character throughout (Fig. 2). It is preserved to a
greater height in this northern sector, with clearer evidence for its second, repair phase. This later phase also involved subdividing the east wing's storage rooms into smaller units. The pattern was found to change in K11's north half, where heavy stone foundations for two small, square rooms [16 and 18] cut into the original structure's surviving brickwork (Fig. 8). Because their floor deposits indicate that both rooms belonged to the lifetime of the building, they may reflect a change in layout for the underlying walls rather than a new, second-phase design. In contrast, K11's south half shows
the regular arrangement of square interior buttresses familiar from the rest of the eastern wing. Better definition of K11's rooms and excavation down to their floors will take
place next season.
Immediately south, in OP. K10, two storage rooms discovered in 2002 were this
year excavated to their original floors. Their brick walls were preserved up to heights
of 2 m., with evidence for built-in shelves on which some of their many pots were once stored. Large jars, potstands and bins were also set on the floors (Fig. 9), as elsewhere in this wing. A doorway in the southern room 44's west wall (at the west balk line)
is the first access found so far between the building's two parallel wings of rooms. Like the west wing, K10's two rooms produced evidence for metalworking: a large fireplace, an iron nugget the size of an egg, and a mold for a duck-bill axe (Fig. 10)8. The
peculiar hollow feature (40, mostly inside the west balk), blocking the passageway between the rooms, is now also understood to be a large domed furnace. A small vessel
filled with red ochre, a few crude bowls, and poorly made versions of Cilician Painted
Ware suggest that these rooms served activities other than the storing of food supplies and tableware. None of the jars contained the cereals characteristic of storerooms
to the south.
Middle Iron Age/Kinet Phase III:2, West Slope9
The 170 m2 OP. E/H had, by the end of the 2002 season, determined that the
monumental burnt building defining Kinet Period 9 (ca. 740-720 B.C.) was set on the
5
6
7
8
9

Supervisor for OP. K10: A. Tuğcu, with E. Eryıldız; supervisors for OP. K11: E. Kozal and M. Eroğlu.
Gates 2003: 287-88, 2004: 405-406.
Limestone stamp seal KNH-1338 ['03 K11 18 L. 45]. H = 2.85 cm.; diam of seal face = 3.0 cm.
Duck-bill axe mold KNH-1334 ['03 K10 44 L. 82]. L. = 8.2 cm. For the west wing, see Gates 2001: 204-205; 2000 b:
80-82.
Supervisor for OP. E/H: C. Gates, with A. Bal and H. Eryurt.
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trench's western edge without extending significantly into the trench itself10. Dismantling the rest of its stone foundations this year confirmed that the building had two construction phases, as noted for the rooms excavated in '98 F to the northwest11. The missing outer (east) wall was also discovered in the form of two stone courses set deep in
a foundation trench, their upper stones robbed out by later builders. Modifications to
the building in E/H's southwest corner involved a wall built with salvaged material that
included a saddle quern and a stone anchor, the earliest one yet found at Kinet.
Most of Period 9 E/H was occupied by an outdoor area with gravelled surfaces
and a variety of features to which the 2003 season devoted its main efforts: hearths,
bins, stone-lined installations, post-holes, pits, and a "platform". The casual nature of
these features, exposed to the elements and thus stripped of identifying markers, makes them difficult to assess. The "platform," for instance, was a 3.2x2.6 m. area formed
by a single course of irregular stones coated with a cement-like mortar. Two postholes
beyond its north edge may have been part of this set-up, but overall reconstruction and
purpose cannot be guessed. At least the contents of the area's many pits, often sealed
with cobble covers providing trustworthy contexts, illustrate vividly the international
character of the later eighth c. B.C. Finds included two painted terracotta figurines, one
of Cypriot and the other of Euboean type; and a "Lyre-player" stamp seal (Figs. 11,
13)12. Pottery shows a similar stylistic mix for local wares (Fig. 14)13. Imported pieces
ranged from fragments of Greek Geometric cups to the handle of a Phrygian gray ware tankard.
Excavations then proceeded below this level into its predecessors Periods 10
and 11, two shallow but consistent architectural levels recovered in the trenches west
of E/H, '95 L and '98 F14. Unlike those, however, the E/H area contained no built structures and a thin deposit overall. Beyond a scatter of hearths on the west side only, sloping wash layers dipping down towards the east represented the only evidence here
for the earlier part of the Middle Iron Age. The top of Period 12 deposits, Kinet's Early
Iron Age phase, was reached by the end of the season, and will be excavated in 2004.
Hellenistic/Kinet Phase II, Upper Mound15
The Hellenistic settlement at Kinet had not been much studied in previous campaigns, since operations on top of the mound had focussed on its conclusive medieval
phase without proceeding to underlying deposits. With 2003 came the opportunity to
investigate the site's final pre-medieval occupation over a broad area. Excavations in
OP. G, a 120 m2 trench on the north side of the upper mound, succeeded in providing
both a better record of housing characteristics for this Hellenistic Period 2, and a more accurate sense of its chronological sequence.
It is with Period 2 that Kinet was transformed into a hellenized town, a process
whose impact was equivalent to refounding the site. Visible aspects of this urban renewal consisted of reorienting buildings to conform with a N-S orthogonal layout, and roofing them with terracotta tiles. In OP. G, new construction began with two square and
parallel units (or rooms), ca. 7 m. per side, on either side of a passageway or corridor
to which their symmetrically placed doorways gave access. Similar but partially expo10
11
12

13
14
15

Gates 2004: 408.
Gates 2000 a: 196.
Cypriot figurine KNH-1330 ['03 E/H 404 L.958], pres. h = 6.9 cm.; coarse buff fabric, red and black paint. Euboean
figurine KNH-1331 ['03 E/H 348 L.827], pres. h = 7.1 cm.; fine pink fabric with micaceous inclusions, black paint.
"Lyre-player" seal KNH-1339 ['03 E/H 390 L.932], seal face = 1.45 x 1.3 cm.; red serpentine.
Deep bowl with vestigial strap handles KNH-1358 ['03 E/H 381 L.897]. Diam = 14.6 cm.; fine cream fabric, black paint.
Gates 2000 a: 196.
Site supervisor for OP. G: A. Poulos, with A. Batman and E. Çayır.
Gates 2001: 208-209, 2003: 285-86.
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sed units to the north and south may have been part of the same complex. This building
phase was eventually destroyed, as attested by burnt debris and tile collapse. The low
stone wall foundations were then stabilized with tiles and rubble to support new superstructures, doorways were blocked, new floors were laid down, and the units were combined by connecting walls into a single plan. This second stage resulted in a building of
generous proportions, since it formed the west wing of a structure centered on a court
or garden excavated in the adjacent trench '01 OP. G2. Hearths, bins, and finds such as
mortars and loomweights show that it served a strictly domestic purpose, however.
The two phases of Period 2 can now be assigned more precise dates thanks to
different ceramic inventories. The later (final) phase belongs securely to the Late Hellenistic, second to mid-first century B.C., because of the exclusive use of Eastern Sigillata A tablewares. The first phase, however, occurred while the manufacture of
"Dribble Ware" brown- and red-glazed echinus bowls and fish-plates was still popular,
in the previous century. Thus the Early Hellenistic period, previously thought to be coterminous with Kinet Period 3A16, should now be extended to include the refounded
town in the first phase of Period 2. Terracotta figurines, molded lamps, coins and other
finds from both phases underline a whole-hearted adoption of Hellenistic material culture with the same clarity as do their architectural standards and ceramic repertoire. To
these can be added Greek letters frequently scratched on pottery, and stamps on rooftiles (Fig. 15)17. Nonetheless, although Hellenistic Kinet gives every sign of having
been a prosperous community, the results of previous seasons show that it had diminished in size, by the second phase of Period 2, to a 2-ha. area confined to the top of
the mound. The site was eventually abandoned, ca. 50 B.C.
Medieval/Kinet Phase I, Upper Mound18
A second 2003 project on top of the mound, OP. N2, was also intended to investigate Kinet's Hellenistic and even Achaemenid (Period 3B) levels. This trench was first
opened in 2001 as a sounding to complete the plan of a medieval structure in adjacent
OP. N19. This year, N2 was enlarged to a 10x10 m. square, to recover a context for a
wall segment built of fine ashlar blocks, lying at the base of the 2001 excavations below the medieval level. Such ashlars are known from the Achaemenid Persian fortifications at the site, and we hoped they would lead us to contemporary architecture in the
center of the Period 3B citadel.
Unfortunately, Kinet's medieval settlers also considered these blocks to be attractive building material, and they are indeed found recycled throughout the medieval
level. It was therefore soon realized that the rest of this ashlar foundation wall had been truncated and stripped beyond recovery, as had the structure and context to which
it belonged. OP. N2 in fact proved to be riddled with medieval pits, such that earlier archaeological deposits had been disturbed throughout to a depth of 2 m. Some of these
pits were dug to quarry building stones. The deepest ones, however, may always have been intended for trash disposal, since they contained impressive quantities of industrial waste from iron and glass manufacture. Iron-working has also been documented in other parts of medieval Kinet, and was evidently a major enterprise for its late
12th and 13th-century inhabitants20.
Geomorphologic and Environmental Survey
Geomorphologist T. Beach, with assistants T. Everhart and E. Akpınar, spent ten
days collecting a further series of environmental samples, ranging from the watershed
17
18
19
20

Stamped rooftiles KT 18682 ['03 G 2 L. 141]; KT 17498 ['03 G 23 L. 36]; KT 17807 ['03 G 43 L. 69], all from the first
phase of Period 2.
Supervisor for OP. N: A. Çağan, with N. Trepanier.
Gates 2003: 286.
Redford et al. 2001: 69.
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highlands that border Kinet on the east, to the residual lagoons along its coastline.
Samples were also taken from excavated floors and deposits at the site for trace elements pertaining to human activities and environmental issues over its long history of
occupation. They include conclusive evidence that the sterile deposit overlying the
East Terrace's MB II/III burnt building was laid down in a single episode of flooding, followed by a protracted abandonment of this part of the site21.
Finds' Analysis and Conservation
Studies of painted Iron Age pottery for source analysis (T. Hodos) and of textile
production attested by loomweights, spindle whorls and murex shells (A. Greaves)
continued during this campaign. Flotation samples were processed with efficiency by
E. Schneider, E. Eryıldız and E. Akpınar. Kinet conservator F. Cole applied her skills to
ca. 100 objects in the usual variety of materials. Of the 60 small finds catalogued this
season, 29 were selected for the Hatay Museum inventory, and 12 coins registered in
the museum's Kinet Höyük study collection.
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Fig. 2: Plan of MB II/III building, East Terrace

Fig. 1: Topographic plan of Kinet Höyük, with 2003 trenches shaded

Fig. 3: OP. M3, EB III tankard KNH-1355 (Photo T. Çakar)
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Fig. 4: OP. M3, EB III
plate
KNH1354 (Photo T.
Çakar)

Fig. 5: OP. M3, EB III Syrian bottle KNH-1352
(Photo T. Çakar)

Fig. 6: OP. M2 from west: kiln level (foreground) with terracing wall visible in balk
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Fig. 7: OP. K11, MB seal
KNH-1338 (Photo T.
Çakar)

Fig. 8: OP. K11 from north:
rooms 18 and 16 in
foreground
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Fig. 9: OP. K10, room 44 from west

Fig. 10: OP. K10, MB axehead mold KNH-1334 (Photo T. Çakar)
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Fig. 11: OP. E/H, Iron Age figurine KNH1330 (Photo T. Çakar)

Fig. 12: OP. E/H, Iron Age figurine KNH-1331 (Photo T.
Çakar)

Fig. 13: OP. E/H, Iron Age seal KNH-1339 (Photo T. Çakar)
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Fig. 14: OP. E/H, Iron Age
bowl
KNH-1358
(Photo T. Çakar)

Fig. 15: OP. G, stamped rooftiles (Photo T. Çakar)
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2003 YILI AŞAĞI VE YUKARI ANZAF
URARTU KALELERİ KAZISI

Oktay BELL‹*
Alpaslan CEYLAN

Yukarı Anzaf Urartu Kalesi Kazısı, 30 Temmuz-07 Eylül 2003 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Başkanlığım altında yürütülen kazı çalışmalarına bilim kurulu üyelerinden Doç. Dr. Alpaslan Ceylan, Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel, Yrd. Doç. Dr. Erdal
Üzen, Araş. Gör. Dr. Erkan Konyar, Dr. Güner Köpük, Araş. Gör. Can Avcı (M.A.), Araş.
Gör. İlknur Zeynep Konuralp (M.A.), Araş. Gör. Selim Pullu (M.A.), Araş. Gör. İsmail Ayman, Araş. Gör. Osman Erol, Teknik Ressam Ahu Başkoç, yüksek lisans öğrencisi Sevgi Mavi, Yıldırım Okatan, Desinatör Nihal Ayyıldız, Fatma Biter ile çeşitli üniversitelere
bağlı fakültelerin Arkeoloji, Protohistorya, Sanat Tarihi ve Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı’na ait toplam 24 lisans öğrencisi katılmıştır1. Kazıda ortaya çıkarılan ahşap, keramik,
kemik ve çeşitli metallerden yapılmış eşya ve silâhların onarım ve konservasyon çalışmaları, Van’da bulunan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne bağlı "Van Bölgesi
Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi"nin tam donanımlı, modern ve çağdaş laboratuvarında konservatör Vedat Evren Belli’nin başkanlığında Devrim Bekret, Tuba Akar, Alper Kaya’dan oluşan bir ekip tarafından yapılmıştır. Bakanlık temsilciliği görevini ise
Fethiye Müzesi asistanlarından Ayşen Anıl Koç yapmıştır. Çok zor ve yoğun bir çalışma ortamı içinde kazının ortak sorunlarına örnek bir yaklaşım ile eğilen ve büyük bir
çaba ve özveriyle çalışan değerli meslektaşlarıma ve sevgili öğrencilerime içtenlikle teşekkür ederim.
Yukarı Anzaf Kalesi’ndeki kazı ve onarım çalışmalarımız Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM), Türk Tarih Kurumu, Van Valiliği İl Özel İdaresi’nin çok az,
ancak bizim için çok büyük bir önemi olan maddî katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Sağlanan maddî katkılardan dolayı sözünü ettiğimiz kurumların değerli yöneticilerine içtenlikle teşekkür etmeyi vazgeçilmez bir gönül borcu olarak kabul etmekteyim.
*

1

Prof. Dr. Oktay BELLİ, İstanbul Üniversitesi, Avrasya Arkeoloji Enstitüsü Müdürü, 34459- Beyazıt- İstanbul/ TÜRKİYE.
e-posta: obelli@istanbul.edu.tr.
Doç. Dr. Alpaslan CEYLAN, Atatürk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, Erzurum- TÜRKİYE.
2003 yılı Van- Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri Kazısı’na lisans öğrencisi olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Protohistorya, Sanat Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Sosyal Antropoloji ve Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve
Onarım Bölümü öğrencilerinden Nurdan Enli, Rıza Gürler Akgün, Sinan Bilgiç, Doğan Düzyol, Dilek Börekçi, Fatma
Biter, Hevval Bozbay, Devrim Bekret, Tuba Akar, Alper Kaya, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Gaye Bayrakçı, Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı öğrencilerinden Yasin Topaloğlu, Oktay Özgül, Yavuz Günaştı, Sinan Gül, Taner Çolak, Müfit Yakut,
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Klâsik Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Nurnevan Yerlikaya,
Fatma Kaya, Selamettin Yılmaz, Ege Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Klâsik Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden C.
Umut Kaya, Trakya Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Klâsik Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Gülsen Gedikoğlu,
Marmara Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı öğrencilerinden Aysun Okur katılmışlardır.
Çok büyük bir başarıyla çalışan ve her türlü zorluğu göğüsleyen sevgili öğrencilerime bir kez daha içtenlikle teşekkür
ederim.
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Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri, bugünkü Van kentinin 11 km. kuzeydoğusunda yer almaktadır (Harita: 1). Aşağı Anzaf Kalesi Urartu Kralı İşpuini (M. Ö. 830810), Yukarı Anzaf Kalesi de bu kralın oğlu Menua (M. Ö. 810- 786) tarafından kurulmuştur. 62x98 m. büyüklüğünde dikdörtgen bir plân gösteren kale, 6.000 m2’lik bir alan
üzerine kurulmuştur. Deniz seviyesinden 1900 m. yüksekliğindeki kale, fazla yüksek ve
engebeli olmayan kayalık bir tepe üzerinde yer almaktadır. Kuzeyde Transkafkasya’dan, doğuda ise Kuzeybatı İran içlerinden gelen önemli yolların Urartu başkenti Tuşpa’ya (Van Kalesi’ne) ulaşmadan önce bir düğüm noktasında yer alan Aşağı Anzaf Kalesi, tümüyle askerî amaçla kurulmuştur. Örneğin kalede bulunan 6 inşaat yazıtında da
Kral İşpuini çok güçlü bir kale yaptırdığından söz etmektedir. Gerçekten de çok iri taşlardan kurtinsiz ve bastiyonsuz olarak yapılan kalenin anıtsal sur duvarlarının benzerine, Urartu Krallığı’nın yayılım alanında şimdilik rastlanmamaktadır.
800 m. güneyde yer alan Yukarı Anzaf Kalesi ise, Aşağı Anzaf’tan tam 10 kat daha büyüktür. Deniz seviyesinden 1995 m. yüksekliğinde kayalık bir tepe üzerine kurulan kale, şu anda Türkiye’nin ikinci yüksek rakımlı kazı alanını oluşturmaktadır. 60.000
m2’lik bir alana yayılan kale, kendisine bir sur ile birleşik olarak yapılan güneyindeki
Aşağı Kent ile birlikte 200.000 m2’lik bir alanı kaplamaktadır (Çizim: 1). Kalenin doğusunda bulunan Yukarı Anzaf Barajı, kuzeyinde bulunan geniş ve bereketli topraklarda
yapılan tarımın su gereksinmesini karşılamaktadır. Geniş ve bereketli topraklardan elde edilen tarım ürünlerinin depolandığı Yukarı Anzaf Kalesi, Doğu Anadolu Bölgesi’nin
en büyük ekonomik üretim merkezlerinden birini oluşturmaktadır.
ÇALIﬁMA ALANLARI
Daha önceki yıllarda başlanmasına karşın, açılamayan çok sayıdaki depo odasını ortaya çıkarmak amacıyla, 2003 yılı kazı çalışmalarına Yukarı Anzaf Kalesi’nde
ağırlık verilmiştir.
2000 yılı kazı çalışmaları sonucunda, kalenin en yüksek kesiminde bulunan Tanrı Haldi’ye ait tapınak avlusunun en kuzeybatı uç kesiminde ortaya çıkarılan pithoslu ve
pithossuz depo odaları, çok geniş bir alana yayılan tapınak avlusunun kuzeyinin tümüyle depo odaları ile kaplı olduğunu göstermiştir. Taş temel üzerine yüksek kerpiç duvarları ile yan yana bitişik olarak yapılan depo odalarının, birbirleriyle birer kapı aracılığıyla bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır2 (Çizim: 2).
Yukarı Anzaf Kalesi’nde 2003 yılında başlatılan kazının temel amacı, 2001 yılında pithoslu depo odalarında başlanılmasına karşın, zaman ve maddî olanaksızlıkların
yanı sıra, kerpiç duvarların tahrip edilmeden ortaya çıkarılması amacıyla özenli bir şekilde yürütülen ve bitirilemeyen kazı çalışmalarının devam ettirilmesidir. Böylece
mimarî yapıların plânları ortaya çıkarılacak, birbirleriyle olan ilişkileri araştırılacak ve
bunlardan da önemlisi odaların nitelikleri ve hangi amaçla kullanıldıkları konusunda bilgi sahibi olunacaktır. Çünkü 60.000 m2’lik bir alana yayılan Yukarı Anzaf Kalesi’nde,
ulusal Tanrı Haldi’ye ait tapınak avlusunda depo odalarının bulunamaması çok büyük
bir eksiklikti. Depo odalarının bulunduğu kesimin deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 1975 m.dir. Odaların hemen kuzey kısmı ise dik ve eğimli bir şekilde aşağıdaki kuzey surlarına doğru inmekte ve 1920 m. koduna düşmektedir. Herhangi bir karışıklığa
meydan vermemek için, odalar batıdan doğuya doğru numaralandırılmıştır (Çizim: 2).
2002 yılı kazı çalışmalarında açılan 7, 8 ve 9 No.lu küçük odaların tabanlarına
inilememişti. Duvar yüksekliklerinin 4 m.nin üstünde olması hem dışarıya toprak atılmasını güçleştirmişti, hem de duvarların yıkılma tehlikesi söz konusuydu. 2003 yılı kazı çalışmalarında, dışarıya toprak atılmadan bu üç odanın tabanlarının sıkıştırılmış kilden yapıldıkları saptanmıştır. Ayrıca 8 No.lu küçük odanın tabanında, olasılıkla kalenin
İskitler tarafından kuşatılması sırasında oda içinde bulunan insanların kesip yedikleri
küçükbaş hayvan kemikleri toplu olarak bulunmuştur.
2

Yukarı Anzaf Kalesi’ndeki mimarî çizimler, Araş. Gör. Can Avcı tarafından yapılmıştır. Özenli ve titiz çalışmasından dolayı kendisine çok teşekkür ederim.
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11 NO.LU SALON
10 No.lu ana koridorun batı duvarı üzerinde 2 m. yüksekliğinde ve 1.5 m. genişliğindeki kapı boşluğu, batı yönünde çok büyük bir salona açılmaktadır (Çizim: 2). Ortaçağ yerleşmecilerinin mevcut toprak seviyesinden 1.5- 2 m. derinliğe indikleri, konut
duvarlarını, ocak ve tandırlarını yaptıkları görülmektedir. Ancak Urartu mimarî kalıntılarının duvar yüksekliklerinin 3.5- 4 m. kadar olması, Ortaçağ yerleşmecilerinin tahribatından kurtulmasına neden olmuştur. Hiç kuşkusuz bu durum, Urartu mimarîsinin tahrip edilmemesinde, oda ve salonların işlevlerinin açık bir şekilde belirlenmesine ve diğer arkeolojik buluntuların özgün bir şekilde ortaya çıkarılmasına yaradığından, bizim
için çok büyük bir önem taşımaktadır.
2002 yılı kazı çalışmalarında bu odanın dikdörtgen plânlı büyük bir salon olduğu
ve kuzeyinde yan yana bulunan 8 ve 9 No.lu küçük odaların güney duvarlarından birer
kapı ile bu büyük salona açıldıkları saptanmıştır. Ancak büyük salon tümüyle açılamadığı için, 6 ve 7 No.lu küçük odaların güney duvarlarından birer kapı ile bu büyük salona açılıp açılmadığı ve bunlardan da önemlisi büyük salonun güney ve batı duvarları
üzerinde diğer odalara geçit veren herhangi bir kapı boşluğunun olup olmadığı bilinememekteydi. Bu yüzden büyük salonda sürdürdüğümüz kazı çalışmaları ile hem büyük
salonun plânı ortaya çıkarılacak, hem de diğer odalarla olan ilişkisi araştırılacaktır.
Büyük salonun duvarlarının da, diğer odaların duvarları gibi temellerinin taştan,
bunun üzerinin de kerpiçten yapıldığı görülmüştür. 3 m. yüksekliğindeki kerpiç duvarların üstü beyaz kireç ile badana edilmiştir. Salonun güney duvarı üzerinde şimdilik yan
yana dört adet niş bulunmaktadır. Çeşitli eşyaların konulduğu her dört nişin de üst kısmı kavislidir. Yine güney duvarı üzerinde, kandilin konulduğu küçük bir niş bulunmaktadır. Kandilin çıkardığı isten dolayı nişin üst kısmı siyah bir renge dönüşmüştür. Salonun taban döşemesi, sıkıştırılmış kilden yapılmıştır. Salonun ortasına doğru dört adet
sütun kaidesi bulunmuştur, ancak bunlardan yalnızca iki tanesi in situdur. Tabana gömülen iki sütun kaidesinin yanında bulunan diğer sütun kaideleri, duvarların şiddetli bir
şekilde yıkılıp basınç yapmasıyla, yerlerinden kaymışlardır. Hatta sütun kaidelerinin yanına, yıkıntı toprağı iki adet de küçük boy pithos getirmiştir. Büyük bir özenle kumtaşından yapılan sütun kaidelerinin çapları, 50- 70 cm. arasında değişmektedir. Her dört sütun kaidesinin çevre genişliği üzerinde de yazıt bulunmamaktadır (Resim: 1).
Güney duvarına bitişik olarak yapılan 3x5 m. büyüklüğündeki eklentili bölümün,
yiyecek ve içeceklerin konulduğu küçük bir depo odası olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır (Çizim: 2). Bu küçük odanın girişi doğu yönündedir ve bu yüzden bu kesime duvar yapılmamıştır. İki tarafı tek sıra taş duvardan yapılan küçük odanın içinde bulunan
büyük bir pithos, duvarların ve çatının şiddetli bir şekilde yıkılmasıyla parçalanmıştır.
Pithosun boyun kısmının altında yan yana ve üst üste yapılan 9 daire biçimindeki işaret kümesi, diğer depo odalarında bulunan pithoslar üzerindeki işaretlerin benzerini
oluşturmaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi pithoslar üzerindeki bu işaretler, küpün
kaç ölçek şarap veya susam yağı aldığını göstermektedir. Öyle anlaşılmaktadır ki bu
küçük odada bulunan yiyecek ve içecekler de, büyük salonda çalışan insanların yiyecek gereksinmesini karşılamaktaydı (Resim: 2).
Büyük salonda çatıyı taşıyan ahşap kirişler ile sütun direklerinin şiddetli bir şekilde yanmasıyla, tabanın üzerinde kül ve kömür tabakası birikmiştir. Tabanın bazı yerlerinde ise küçükbaş hayvan kemikleri bulunmaktadır. Kalenin diğer odalarında bulunduğu gibi, buradaki hayvan kemiklerinin de kalenin İskitler tarafından kuşatılması sırasında içeriye sığınan insanların kesip yedikleri küçükbaş hayvanlara ait olduğu anlaşılmaktadır.
10x29 m. büyüklüğünde dikdörtgen bir plân gösteren salon, toplam olarak 290
m2lik bir alanı kaplamaktadır. Kuzeyde bulunan 6, 7, 8 ve 9 No.lu küçük odaların salona açılan kapı yerleri saptanmıştır. Ancak kapı ve duvarların yıkılmaması için taş ve
toprak tabakası ile dolu olan kapı girişleri boşaltılmamıştır. Salonda 2002 yılı kazı sezonunda bulunan dört sütun kaidesine ek olarak, iki adet daha bulunmuştur. Bunlardan
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biri güneybatıda, diğeri de güneydoğu köşeye yakındır. Ancak her iki sütun kaidesi de
in situ değildir (Resim: 3). Hatta güneydoğu köşeye yakın olan sütun kaidesi, duvarların şiddetli bir şekilde yıkılması sonucunda yan yatmıştır. Salonun güneybatı köşesine
1 m. derinliğinde ve 1.40 m. genişliğinde açılan cep gibi bir girinti, kuzeyde 6 No.lu küçük odaya doğru açılmaktadır. Ayrıca salonun batı duvarı dibinde büyük bir dibek bulunmuştur. Salonun güneybatı duvarı önünde de, tabanın özenle düzeltilmiş kumtaşı
bloklarla döşendiği görülmüştür. Ayrıca duvarların ve çatının yıkılması sonucunda büyük bir küp de parçalara ayrılmıştır.
10 NO.LU ANA KOR‹DOR
Anıtsal bir görünüme sahip olan 10 No.lu koridor, 5 No.lu depo odasının güneyinde yer almaktadır. 2.5 m. genişliğindeki koridorun çok uzun olması ve batısı ile doğusundaki diğer odaların bu koridora açılması, bunun ana koridor özelliğine sahip olduğunu göstermektedir (Resim: 4).
Daha önceki yıllarda sürdürülen kazı çalışmalarında, kuzey-güney doğrultusunda uzanan bu koridorun güneye doğru 10. metresinde, 1 m. genişliğinde ve 1 m. kalınlığında bir duvar çıkıntısı bulunmaktadır. Bu çıkıntının 1.40 m. genişliğindeki bir kapı
geçidinin batıdaki yan duvarı olduğu anlaşılmıştır. Bunun karşısında, yani doğusundaki duvarın önünde ise 20 cm.lik bir çıkıntı bulunmaktadır. Koridor duvarları gibi bu çıkıntılar da kerpiçten yapılmıştır. Kapı geçidinin 30 cm. güneyinde ve koridorun batı duvarı üzerinde 1.5 m. genişliğinde bir kapı geçidinin varlığı saptanmıştır. Bu kapı daha
önce de belirttiğimiz gibi batıdaki 11 No.lu büyük salona açılmaktadır. Kapı geçidinden
güneye doğru devam eden kazı çalışmaları sırasında, koridorun şimdilik 44 m.lik bir
kısmı tümüyle boşaltılmıştır (Çizim: 2). Koridorun içinde taş ve topraktan oluşan kalın
bir dolgu tabakası bulunmaktaydı. Daha önce de belirttiğimiz gibi 2.5 m. genişliğindeki
koridorun batı duvarı ortalama 4 m., doğu duvarı ise ortalama 3.70 m. yüksekliğindedir (Resim: 5). Koridorun doğu duvarı batı duvarına kıyasla biraz daha fazla tahribat
görmüştür. Hatta doğu duvarını oluşturan kerpiç duvarların koridorun içine yıkıldığı ve
büyük kümeler oluşturduğu görülmektedir. Temelleri taştan ve üst kısmı da kerpiçten
yapılan koridorun duvarları beyaz badana ile sıvanmıştır. Ayrıca bu yüksek duvarlar, çıkan yangından dolayı yer yer tuğlalaşmıştır. Ahşap çatı kirişleri, kapılar ve diğer ahşap
malzemenin yanması sonucunda, hemen her şey aşırı bir şekilde yanarak tahribat görmüştür. Kerpiçten yapılmış duvarların yanı sıra, yıkıntı toprağın da çıkan yangından dolayı kırmızı bir renge dönüşmesi, koridorun sanki gerçek anlamda bir fırına dönüştüğünü göstermektedir. Güneyden kuzeydeki 5 No.lu depo odasına doğru yüksek bir eğimin bulunması yüzünden, tüm yıkıntıların kuzey yönüne doğru aktığı ve kapı çıkıntısını tahrip ettiği görülmektedir. Mevcut toprak seviyesinden 4.10 m. derinliğe inildikten
sonra, ancak tabana ulaşılabilmiştir. Sıkıştırılmış kilden yapılan taban döşemesinin içine, yuvarlak çakıl taşlarının gömüldüğü görülmüştür. Bir elma büyüklüğündeki çakıl
taşlarının taban döşemesine gömülmesiyle, oldukça sağlam bir zemin elde edilmiştir.
Böylesine ilginç taban döşemesinin benzerine, bugüne değin diğer Urartu kalelerinde
rastlanmamıştır.
Ana koridorun en önemli özelliği, koridora açılan odaların ikisi dışında şimdilik üç
tanesinin doğu yönünde yapılmış olmasıdır. Örneğin batıda 11 No.lu büyük salona açılan kapı girişinden 7 m. güneyde doğu yönündeki odaya geçit veren ilk kapı girişi yer
almaktadır. 1.60 m. genişliğinde ve 2.5 m. yüksekliğindeki kapı girişinin içi taş ve toprak ile doludur; duvarın yıkılmaması için kapı girişi şimdilik açılmamıştır. Ayrıca kapı girişinin açıldığı doğudaki oda, yapılar topluluğunu çevreleyen duvarların yıkılması ve
arazinin şiddetli bir şekilde kuzeydoğu yönüne doğru akması yüzünden, büyük ölçüde
tahribata uğramıştır.
Doğu yönündeki odalar topluluğuna geçit veren ikinci kapı girişi, bu kapının 3 m.
güneyinde yer almaktadır. Ortalama 1.60 m. genişliğinde ve 2.5 m. yüksekliğindeki bu
kapı geçidinin de içi taş ve toprak ile doludur. Kapının üstünde kerpiç blokları birleşti178

ren yassı kumtaşı levhaların bir kısmı yıkılmıştır. Aynı nedenlerden dolayı şimdilik kapı
geçidinin içi boşaltılmamıştır. Ancak bu kapı girişinin doğusunda yer alan arazi daha az
tahribata uğradığından, kazı çalışmalarının ilerlemesiyle doğuda yer alan odanın içinin
boşaltılıp boşaltılmayacağı konusunda bir karar verilecektir.
İkinci kapı geçidinin 7 m. güneyinde ise, koridor duvarlarının doğu ve batı yüzüne 50 cm. genişliğinde ve 2 m. uzunluğunda bir duvar yapılarak, çok anıtsal bir kapı girişi oluşturulmuştur (Resim: 6). Kapı kanatlarının güney kesimde yer aldığı sanılmaktadır. Ancak çıkan şiddetli yangın sırasında ahşap tavan örtüsü ile birlikte kapı kirişleri
ve kanatları aşırı bir şekilde yanarak tahribata uğramıştır. Yangının şiddetinden kerpiç
duvarlar tuğlalaşmıştır. Hatta yangın o denli şiddetli olmuştur ki, bronz kapı halkalarının bazı kısımları ergiyerek cüruflaşmıştır. Oldukça sağlam ve anıtsal bir şekilde yapılan kapı girişi, aynı zamanda bir kenet gibi doğu ve batı duvarını güçlendirmiştir.
Koridordaki kapı girişinin 6 m. güneyinde ise doğu yönüne açılan üçüncü odanın
kapı girişi yer almaktadır. Ortalama 1.70 m. genişliğinde ve 2.5 m. yüksekliğindeki kapı girişinin üst kısmına yine yassı kumtaşı levhalar konmuş, bunun üstüne de büyük bir
ahşap kalas lento taşı gibi yerleştirilmiştir. Bunun üstünde bulunan kerpiç duvarlar ve
özellikle toprağın ağırlığı ile kapı göçmek üzeredir. Kapı girişinin tümüyle göçmesini önlemek için, içi taş ve toprak tabakası ile dolu olan kısmı şimdilik açılmamıştır.
Doğuya açılan üçüncü kapının 10.40 m. güneyinde ise, bu sefer batıya açılan bir
kapı açıklığı ile karşılaşılmıştır. Bu kapı, batıda 11 No.lu büyük salona açılan ilk kapıdan sonra, batıdaki ikinci kapıyı oluşturmaktadır. Ortalama 1.5 m. genişliğinde ve 2.5
m. yüksekliğindeki kapının da içi taş ve toprak tabakası ile doludur. Diğer kapı açıklıkları gibi, bu kapı girişinin de çökmemesi için şimdilik içi boşaltılmamıştır.
Daha önce de belirttiğimiz gibi şimdilik 44 m. uzunluğunda olan ana koridor, güney yönünde Haldi Tapınağı avlusuna doğru devam etmektedir. Özellikle koridorun batı duvarının içeriye doğru yıkıldığı gözlemlenmiştir. Gelecek yıl sürdürülecek kazı çalışmaları sonucunda, koridorun Haldi Tapınağı ve hangi yöndeki odalar topluluğu ile ilişkili olduğu öğrenilmeye çalışılacaktır.
KÜÇÜK BULUNTULAR
9 No.lu odada ortaya çıkarılan çok sayıdaki bronz ve demirden yapılmış silâhların fazlalığı, burasının silâh deposu olarak kullanıldığını göstermektedir. Bulunan silahlar arasında iki tanesi üzerindeki çivi yazısı, Urartu silâh üretimi ve bunlar üzerine çivi
yazısı yazma geleneğine büyük bir yenilik kazandırmaktadır. Bunlardan biri bronz ok
ucu, diğeri de kılıç kınıdır.
Çivi Yaz›l› Bronz Ok Ucu
Bronzdan döküm tekniği ile yapılan ok ucu, çift mahmuzludur. Sap kısmı gövdeden çıkan ok ucunun uzunluğu 16 cm., ağırlığı da 14 gr.dır (Çizim: 3). Sap kısmı, söğüt dalından yapılmış bir çubuğa takılmaktadır. Bronz ok ucunun İstanbul Teknik Üniversitesi Nükleer Araştırma Enstitüsü’nde çekilen röntgeni sonucunda, gövdenin her iki
yüzünde de çivi yazısının olduğu saptanmıştır. Ancak bronzun nem ve yangın sonucunda aşırı bir şekilde korozyona uğraması yüzünden, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi’ne bağlı Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü laboratuvarında koruma altına alınmıştır. Laboratuvarda Araş. Gör. Ebru Memiş tarafından 6
aylık bir konservasyon ve restorasyon çalışması sonucunda hem ok ucu kurtarılmış,
hem de çivi yazısının tam olarak okunması sağlanmıştır. Anzaf Kaleleri kazısının dilbilimcileri olan Prof. Dr. Ali M. Dinçol ve Prof. Dr. Belkıs Dinçol’un uzun süren çalışmaları sonucunda , ok ucunun gövdesi üzerindeki çivi yazısı okunabilmiştir. İki satırlık yazıda şunlar okunmaktadır: "Menua, Tanrı Haldi’ye sundu."
Bu ok ucunun daha önce bulunan çivi yazılı bronz ok uçlarından ayrılan iki
önemli özelliği bulunmaktadır. Bunlardan ilki, daha önce bulunan ok uçlarında çivi ya179

zısı gövdeye yatay olarak yazılırken, burada gövdeye dikey olarak yazılmıştır. İkinci
önemli özellik, daha önce bulunan çivi yazılı bronz ok uçlarının en erken örnekleri,
Urartu Kralı II. Sarduri ( M.Ö. 765- 735) Dönemine aittir. Kral Menua (M.Ö. 810- 786)
tarafından ulusal Tanrı Haldi’ye sunulan bu ok ucu ise, şimdiye kadar bulunan çivi yazılı bronz ok uçlarının en eski örneğini oluşturmaktadır.
Çivi Yaz›l› Bronz K›l›ç K›n›
Bronz bir levhadan dövme tekniği ile yapılan kılıç kınının uzunluğu 11.5 cm.dir
(Çizim: 4). Kının diğer parçaları bulunamamıştır. Bronz kının çıkan yangından ve daha
sonra da nemden aşırı bir şekilde etkilenmesi sonucunda korozyona uğramış ve yer
yer de tahribat görmüştür. Önce bronz kının İstanbul Teknik Üniversitesi Nükleer Araştırma Enstitüsü’nde röntgeni çekilmiş ve korozyon tabakasının altında çivi yazısının olduğu saptanmıştır. Kının her iki yüzüne yatay olarak iki satır halinde yazılan çivi yazısının oldukça küçük olarak yazıldığı görülmüştür, hatta bugüne değin metal eşya ve silâhlar üzerine yazılan çivi yazısının en küçük örneği olduğu anlaşılmıştır. Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü laboratuvarında Araş. Gör. Ebru Memiş tarafından bronz kın üzerinde 7- 8 aylık bir temizlik, konservasyon ve onarım çalışması sonucunda hem bronz kın korozyondan kurtarılmış, hem
de oldukça tahribat gören ve bu yüzden çok zor okunabilen çivi yazısı tam olarak ortaya çıkarılabilmiştir. Kazının dilbilimcileri Prof. Dr. A. M. Dinçol ve Prof. Dr. Belkıs Dinçol
tarafından çok zor ve uzun süren uğraşlar sonucunda ancak çözülebilen çivi yazısında
şunlar okunmaktadır: " Tanrı Haldi’ye, efendiye, Sarduri oğlu İşpuini bu kılıcı onun yaşamı için sundu."
Daha önce definecilerin Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Urartu kale ve gömütlüklerinde yapmış olduğu kaçak kazılarda ele geçirdikleri bronz bir kılıç kınının kelepçe kısmı üzerinde, İşpuini’nin envanterine ait olduğunu bildiren çivi yazısı bulunmaktaydı. Ancak ilk kez bir kılıç kınının üzerine yatay olarak ikişerden dört satır çivi yazısı yazılmıştır. Bunlardan da önemlisi, ilk kez Yukarı Anzaf Kalesi’nin silâh deposunda Kral İşpuini’ye (M.Ö. 830-810) ait çivi yazılı bir silâh ortaya çıkarılmıştır. Bilindiği gibi Yukarı Anzaf Kalesi İşpuini’nin oğlu Kral Menua tarafından kurulmuştur. Bu yüzden kalenin silâh
deposunda babası İşpuini tarafından yaptırılarak Tanrı Haldi’ye sunulan bir silâhın varlığını anlamak şimdilik mümkün görünmemektedir. Öyle anlaşılmaktadır ki Yukarı Anzaf Kalesi’nin silâh deposuna Urartu Krallarının hemen hepsinin ulusal Tanrı Haldi’ye
sunduğu silâhlar konulmaktaydı.
Çivi Yaz›l› Bronz Kalkan Etiketi
11 No.lu Büyük Salon’da bulunan bronz kalkan etiketi 3.7 X 5 cm. büyüklüğünde dikdörtgen bir biçim göstermektedir. 2 mm. kalınlığında bronz bir levhanın dövülmesiyle yapılan etiketin kenarında bulunan bağlantı halkası kopmuştur (Çizim: 5). Diğer
bronz eşya ve silâhlar gibi önce yangından, daha sonra da nemden aşırı bir şekilde etkilendiğinden, korozyona uğramıştır. Bu yüzden önce diğer bronz eşya ve silâhlar gibi
İstanbul Teknik Üniversitesi Nükleer Araştırma Enstitüsü’nde röntgeni çekilmiştir. Röntgen sonucunda bronz etiketin üzerinde 5 satırlık bir çivi yazısının olduğu saptanmıştır.
Bundan sonra diğer çivi yazılı bronz eşya ve silâhlar gibi Taşınabilir Kültür Varlıklarını
Koruma ve Onarım Bölümü’nde Araş. Gör. Ebru Memiş tarafından konservasyon ve
onarım çalışması sonucunda hem çivi yazısı ortaya çıkarılmış, hem de eser korozyondan arındırılarak kurtarılmıştır. Kazının dilbilimcisi A.M. Dinçol ve B. Dinçol tarafından
okunabilen 5 satırlık çivi yazısında şunlar okunmaktadır: "Tanrı Haldi’ye, efendiye, Menua bu kalkanı sundu". Bilindiği gibi günümüze değin ortaya çıkarılan bronz kalkanların bir kısmının üzerinde, hangi kral tarafından Tanrı Haldi’ye sunulduğuna dair çivi yazısı bulunmaktaydı. Ancak ilk kez bir kalkana perçinlenen etiket üzerinde, kalkanın Tanrı Haldi’ye sunulduğu yazılmıştır. Şimdilik etiketin perçinlendiği kalkan bulunamamışsa
da, devam eden kazı çalışmalarında bronz kalkanın da bulunacağını ümit etmekteyiz.
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Ayrıca 11 No.lu büyük salon ile 10 No.lu ana koridorda yapılan kazı çalışmaları
sırasında çok sayıda çanak çömlek, metal ve taştan yapılmış eşya, âlet ve silâh ortaya çıkarılmıştır. Keramikten yapılan eşyalar arasında kandiller, tabaklar (Resim: 7), kâseler, maşrapa, kupa, çeşitli büyüklükteki mutfak kapları, vazolar ile küçük testicikler
(Resim: 8- 9) bulunmaktadır. Özellikle büyük testilerin bir minyatürü olan yonca ağızlı
ve kırmızı açkılı testicikler, Urartu saray sanatının karakteristik örneklerini yansıtmaktadır. Bu tür küçük kap ve testiciklerin parfüm, ilâç veya dekoratif amaçla kullanılmış olduğu sanılmaktadır. Demirden yapılan ok uçları ile çuvaldız ve iğneler, korozyondan
fazlaca etkilendiğinden kırık parçalar halindedir. Bazalt taşından yapılan kap, ezgi ve
öğütme taşları ile bileği taşları ve ağırşaklar, büyük salonun gerçek anlamda bir atölye
olarak kullanıldığını göstermektedir.
LABORATUVAR ÇALIﬁMALARI
Yukarı Anzaf Kalesi kazılarından ortaya çıkarılan çanak-çömlek ile bronz ve demirden yapılmış çeşitli eşya, âlet, takı ve özellikle silâhlara ait parçalar, Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi’nin modern âlet ve araçlarla donatılmış laboratuvarına getirilerek konservasyon çalışmaları yapılmaktadır. Tümlenebilecek kap, kâse ve
vazolar laboratuvarda başarılı bir şekilde tümlenmektedir.
KORUMA ÖNLEMLER‹
Kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılan ana koridor ile konutların 3 m.yi aşan, kerpiçten yapılmış duvarlarını yağmur ve özellikle kar sularından korumak amacıyla, üzerleri naylon ve saç tenekeler ile kapatılmıştır.
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Harita: Aşağı ve Yukarı Anzaf Kaleleri ve yakın çevresi

Çizim 1: Yukarı Anzaf Kalesi ve
Aşağı Kent’in topografik
plânı
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Çizim 2: Depo odaları genel plânı

Çizim 3: Kral Menua tarafından Tanrı Haldi’ye sunulan
çivi yazılı bronz ok ucu
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Çizim 4: Kral İşpuini tarafından
Tanrı Haldi’ye sunulan
bronz kılıç kını

Çizim 5: Kral Menua tarafından Tanrı Haldi’ye sunulan bronz kalkan etiketi
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Resim 1: Büyük salon içindeki sütun kaideleri, batıdan

Resim 2: Büyük salon ve sütun kaideleri, doğudan
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Resim 3: Yeni bulunan sütun kaideleri

Resim 4: Ana koridorun genel görünümü, güneyden
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Resim 5: Ana koridorun 4 m. yüksekliğindeki yar duvarları

Resim 6: Ana koridordaki kapı girişi
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Resim 7: Farklı büyüklükte kırmızı astarlı tabaklar

Resim 8: Farklı büyüklükte kırmızı astarlı vazolar

Resim 9: Kırmızı astarlı testicikler
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2003 YILI VAN-YONCATEPE
KALESİ VE NEKROPOLÜ KAZISI

Oktay BELL‹*
Mete TOZKOPARAN

Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü kazıları 04 Ağustos-13 Eylül 2003 tarihlerinde
gerçekleştirilmiştir. Van Müze Müdür Vekili Mete Tozkoparan’ın (M.A.) başkanlığı ve benim de bilimsel sorumluluğum altında yürütülen Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü kazısına Araş. Gör. Dr. Erkan Konyar, Araş. Gör. İ. Zeynep Konuralp (M.A.), Araş. Gör. İsmail Ayman, Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel, Yrd. Doç. Dr. Erdal Uzen, Araş. Gör.
Osman Erol (M.A.), Dr. Güner Köpük, Arkeolog Bülent Gölbaş, Sosyal Antropolog Ulaş
Tosun, yüksek lisans öğrencileri Nihal Ayyıldız, Yıldırım Okatan ile çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı’na ait toplam
12 lisans öğrencisi katılmıştır1. Kazıda ortaya çıkarılan ahşap, çanak çömlek, kemik ve
çeşitli metallerden yapılmış eşya ve silâhların onarım ve konservasyon çalışmaları,
Van’da bulunan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne bağlı "Van Bölgesi Tarih ve
Arkeoloji Araştırma Merkezi"nin modern ve çağdaş laboratuvarında konservatör Vedat
Evren Belli’nin başkanlığında Devrim Bekret, Tuba Akar ve Alper Kaya’dan oluşan bir
ekip tarafından yapılmıştır. Farklı bilim dallarından birçok bilim adamının bir araya gelmesiyle disiplinler arası gerçekleştirilen böylesine önemli bir çalışmaya gösterilen yakın ilgiden dolayı değerli meslektaşlarım ve sevgili öğrencilerime çok teşekkür ederim.
2003 yılı Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü kazı çalışmaları, İstanbul Üniversitesi
Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi Yürütücü Sekreterliği2 ile kendi maddî olanaklarımız tarafından desteklenmiştir. Sağlanan maddî destekten dolayı Bilimsel Araştırma
Projesi Yürütücü Sekreterliği’ne çok teşekkür ederiz.
G‹R‹ﬁ
Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü, bugünkü modern Van kentinin 9 km. güneydoğusundaki Yukarı Bakraçlı (eski Yedikilise) Köyü’nün 1.5 km. güneydoğusunda yer almaktadır (Harita: 1). Deniz seviyesinden 2050 m. yüksekliğindeki akropol alanı, şimdilik Türkiye’nin en yüksek rakımlı kazı alanını oluşturmaktadır. Kalenin doğusunu yarım
*

1

2

Prof. Dr. Oktay BELLİ, İstanbul Üniversitesi, Avrasya Arkeoloji Enstitüsü Müdürü, 34459-İstanbul-TÜRKİYE.
e-posta: obelli@istanbul.edu.tr.
Mete TOZKOPARAN (M.A.), Müze Müdür Vekili, Van/TÜRKİYE.
2003 yılı Van-Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü kazı çalışmalarına lisans öğrencisi olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klâsik Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı öğrencilerinden Fatma Biter, Nihal Ayyıldız,
Dilek Börekçi, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Gaye Bayrakçı, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Klâsik Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Fatma Kaya, Nurnevan Yerlikaya, Ege Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Klâsik Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden C.Umut Kaya ve Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Klâsik Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Gülsen Gedikoğlu katılmıştır. Çok büyük bir başarı ve zevkle çalışan sevgili öğrencilerime bir kez daha içtenlikle teşekkür ederim.
Proje No: 4 / 27082002.
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ay biçiminde çevreleyen Varak (2800 m.) ve Erek Dağları (3200 m.), doğudan esen
sert rüzgârları önlemekte ve daha ılıman bir iklim sağlamaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi’nin en zengin su kaynaklarına sahip olan Varak ve Erek Dağları, aynı zamanda Van
Bölgesi’nin ulaşım yönünden en yakın yaylalarına da sahiptir. Su kaynaklarının yanı sıra, zengin otlak ve dağ çayırlarına sahip Erek Dağı ve yakın çevresi, yaz mevsiminde
on binlerce küçükbaş hayvanı ile göç eden yarı göçebe topluluklar tarafından yaylak
olarak kullanılmaktadır. Varak ve Erek Dağları’nın hemen batı eteğinde yer alan Yoncatepe Kalesi, zengin su kaynakları ve otlaklara sahip Erek Yaylası’na giden yolu denetim altında tutmaktadır. Yoncatepe Kalesi sahip olduğu bu stratejik konumunu, M. Ö.
1. binyılın başlarından Urartu Krallığı’nın yıkılışına değin sürdürmüştür.
Yoncatepe Kalesi yalnızca hayvancılık ekonomisi için çok önemli bir konumda
yer almamış, aynı zamanda tarım alanları için de önemini korumuştur. Örneğin Varak
Dağı’ndan Van Ovası’na doğru doğal teraslar halinde alçalarak uzanan arazi, oldukça
verimli topraklara sahiptir. Bölgede yapılan tarımın en büyük sorunu, sulamaya karşı
duyulan gereksinimdir. Bu yüzden kalenin 800 m. kadar batısında yapılan Harabe Barajı, şimdilik Van Bölgesi’nin en eski barajlarından birini oluşturmaktadır. Barajdaki suların yardımıyla yapılan modern tarımdan elde edilen tarım ürünleri, Yoncatepe Kalesi’nde depolanmıştır.
AMAÇ
Basık bir tepe görünümünde olan Yoncatepe Kalesi’nin en yüksek kesiminde akropol, bunun kuzeydoğu eteğinde sivil yerleşim alanı ve kuzey eteğinde de nekropol alanı
bulunmaktadır (Çizim: 1). Erken Demir Çağına ait diğer kale ve yerleşim merkezlerinde
olduğu gibi, Yoncatepe’de de sivil yerleşim merkezi ile nekropol alanı nerdeyse iç içedir.
Daha önce de sık sık belirttiğimiz gibi Yoncatepe Kalesi M.Ö. 1. binyılın başlarında kurulmuş tipik bir Beylik merkezi olmasına karşın, Urartu Krallığı’nın yıkılışına değin kullanılmıştır. Akropolde ortaya çıkardığımız mimarî yapılarda farklı evrelere ait uygulamaların olduğu görülmüştür. Şimdilik iki evreye ait olan bu mimarî uygulamaların
ne zaman ve hangi nedenlerden dolayı yapıldığı araştırılacaktır. Bunun yanı sıra akropolün kuzey eteğinde yer alan nekropol çalışmaları, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Erken
Demir Çağı mezar mimarîsi ve ölü gömme geleneklerinden Orta Demir Çağı mezar
mimarîsi ve ölü gömme geleneklerine geçiş aşamasındaki farklılıkları gösterecek özelliklere sahiptir.
AKROPOL ÇALIﬁMALARI
Kalenin en yüksek kesiminde yer alan E6I, G6III, H6I, H6II ve H7I açmalarında
kazılara devam edilmektedir. 2003 yılında sürdürülen kazı çalışmalarının en önemli
amacı, 1997 yılından beri çalışılan ve şimdilik 900 m2.lik bir alana yayılan mimarî yapıların birbirleriyle olan niteliksel ilişkileri ve bundan da önemlisi hangi amaçla kullanıldıklarının ve ne şekilde ve kimler tarafından tahrip edildiğinin saptanmasıdır3.
E6I odası olarak adlandırdığımız büyük odanın doğusunda yer alan F7III odası,
yine doğuda büyük avlu olarak tanımladığımız yapı ile E6I odası arasında geçişi sağlamaktadır. Örneğin küçük boyutlu olan bu odanın büyük avluya geçişi sağlayan doğu
kapısı 1.45 m. genişliğinde ve 2.5 m. derinliğinde bir kapı açıklığı ile bağlıdır. Odanın
batısında yer alan E6I alanına ise yine 1.30 m. genişliğinde ve 2.5 m. derinliğinde bir
kapı boşluğu ile bağlıdır. Sürdürülen kazı çalışmaları sayesinde E6I odasının, güneyinde yer alan E7I depo odasından çok daha büyük olduğu anlaşılmıştır. Özellikle her iki
odanın uzunlukları hemen hemen aynı olmasına karşın, E6I odasının genişliğinin depo odasına kıyasla iki kat daha fazla olduğu görülmüştür (Çizim: 2).
3

Yoncatepe akropolündeki mimarî çizimler, Araş.Gör. İsmail Ayman tarafından, M8 mezarının plân ve kesitleri ise Araş.
Gör. Can Avcı tarafından çizilmiştir. Özenli ve titiz çalışmalarından dolayı her iki meslektaşıma da çok teşekkür ederim.
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F7III odasının batı kapı boşluğunun hemen yanında ve E6I odasının doğu duvarına bitişik olarak yan yana üç küçük depo odasının yapıldığı saptanmıştır (Resim: 1).
Bu küçük odalardan güneyde olanı 2.30 m. uzunluğunda ve 2.40 m. genişliğinde kare
bir plân göstermektedir. Doğu- batı doğrultusunda uzanan duvar 35 cm. genişliğinde,
kuzey- güney doğrultusunda uzanan duvar ise 50 cm. genişliğinde kerpiçten yapılmıştır. Odanın doğu duvarını ise E6I odasının 3.5 m. yüksekliğindeki sal taşlardan yapılmış duvarı oluşturmaktadır. Odanın 70 cm. genişliğindeki küçük kapısı, duvarın batı yüzünde ve tam orta kısmında yer almaktadır. Şiddetli yangın yüzünden kerpiç duvarlar
tuğlalaşmıştır. Duvarların iç ve dış kısmının açık kahverengi bir sıva ile sıvandığı ve bunun üzerine de koyu bordo renkli bir boya ile kalın yatay bantlar yapıldığı görülmüştür.
Kapı boşluğunun iç kısmında ve güney köşesinde bulunan kumtaşından yapılmış kapı
alt mili, kapının içeriye doğru açıldığını ve bunun tek kanatlı olduğunu göstermiştir.
Odanın tabanı sıkıştırılmış kilden yapılmıştır. Odanın güney ve batı duvarı önüne 40
cm. genişliğinde ve 30 cm. yüksekliğinde bir seki yapılmıştır. Kerpiçten yapılan sekinin
dış yüzü de tıpkı duvar yüzü gibi açık kahverengi bir sıva ile sıvanmıştır. Bu küçük odanın tümüyle depo odası olarak kullanıldığını, sekilerin üzerinde, duvarların dibinde ve
tabanın üstünde bulunan çeşitli büyüklükte kap ve testi ile depolama kapları doğrulamaktadır. Güney duvarı önüne yapılan sekinin üzerine orta büyüklükte ve yan yana beş
adet depolama kabı konmuştur. Hatta yer darlığından dolayı daha kısa boylu kapların
üzerine bir sıra daha kap yerleştirilmiştir. Taban üzerindeki tabak, kâse, testi ve depolama kaplarının oldukça kaliteli yapıldığı ve kırmızı astarlı olduğu görülmüştür (Resim:
2). Duvarların yıkılmasından dolayı bazı şişkin gövdeli kaplar kırılmış ve içlerinde bulunan buğdaylar yerlere dökülmüştür. Yalnızca yonca ağızlı, tek kulplu ve kırmızı açkılı bir testi yere düşerek yan yatmıştır (Resim: 3). Diğer kâse ve depolama kaplarının
hemen hepsi son yerleştirildiği biçimde in situ olarak ortaya çıkarılmıştır. Yukarıda da
belirttiğimiz gibi yer darlığından dolayı bu küçük depo odasına tabak, kâse, testi ve depolama kapları o denli düzenli bir şekilde yerleştirilmiştir ki, insan o dönemdeki görevlilerin düzen ve kullanım yöntemine hayran kalmaktadır. Anî düşman saldırısı yüzünden çıkan yangın sırasında ahşap kapı, kapı kirişleri ve tavan örtüsü ile birlikte depoda bulunan susam yağı gibi yanıcı maddeler yanmış ve her taraf kalın bir is ve kömür
tabakası ile kaplanmıştır. Bu depo odasının bir başka ilginç özelliği, tavanın çok alçak
olmasıdır. Örneğin odayı çevreleyen kerpiç duvarların mevcut yüksekliği 1.30 m. ise
de, bunun ilk yapıldığı sıradaki yüksekliğinin 1.80- 1.90 m. kadar olduğu, duvardaki tavan örtüsü izlerinden anlaşılmaktadır. Hatta kerpiç duvarın güneybatı köşesi içine yerleştirilen ahşap bir direk ile batıda yer alan basamakların en üst kısmı, çatı örtüsünün
taşınmasına yardımcı olmaktadır.
Küçük depo odasının iki katlı olduğunu kanıtlayan bir başka mimarî buluntu da,
batı duvarına bitişik olarak yapılan basamaklardır. Kerpiçten yapılan basamaklar 70
cm. genişliğinde, 20 cm. yüksekliğinde ve 20 cm. derinliğindedir. Toplam beş basamak
günümüze değin sağlam olarak varlığını korumuşsa da, en üstteki altıncı basamak çatı örtüsünün kapanmasını sağlayan ahşap hatılların konduğu kısımdır (Resim: 4). Bu
basamaklar sayesinde küçük depo odalarının üstüne de çeşitli eşya ve çanak çömleğin yerleştirildiği sanılmaktadır. Basamaklar da tıpkı duvarların iç ve dış kısmı gibi açık
kahverengi bir sıva ile sıvanmış ve bunun üzerine de yine koyu bordo renkli kalın yatay bantlardan oluşan bezemeler yapılmıştır.
Bunun hemen yanına yapılan ortadaki küçük depo odası da, 2.50 m. uzunluğunda ve 2.70 m. genişliğindedir. Diğer depo odaları gibi, bunun kapsı da batı duvarı üzerinde ve ortada yer almaktadır (Çizim: 2; Resim: 1). Duvarlar kerpiçten yapılmışsa da,
bu odanın duvarları daha fazla tahribata uğramıştır. Bu odanın içinde de kırılmış depo
kapları ile yanmış bir yük taşıma sepeti in situ olarak bulunmuştur. Odanın güneydoğu
köşe duvarının önüne açılan boşluk, çatıyı taşımak için konulan ahşap direğe aittir, ancak direk yanmıştır.
Bu odada bulunan küçük buluntuların sayısı ve çeşitliliği oldukça fazladır. Örneğin tunçtan yapılmış iki küçük fibula, tunçtan yapılmış at koşum takımına ait umbolar,
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kabara başlı çiviler, çeşitli taşlardan yapılmış kolyeler ve kumaş parçaları. Kabara başlı kısa çivilerin, ahşap ya da deri kaplamasında kullanıldığı sanılmaktadır. Bulunan tunç
eşya ve kolyelerin çok büyük bir olasılıkla üst kattan, yani deponun üstünden düşmüş
olduğu sanılmaktadır. Fibulalar gibi birçok çanak çömlek, tabak, testi ve depolama kapları da, M. Ö. 7. yüzyıla aittir.
Bu odanın hemen kuzeyine bitişik olarak yapılan üçüncü depo odası, 2.15 m.
uzunluğunda ve 2.30 m. genişliğindedir. Batı duvarı üzerinde ve ortada bulunan 1.20
m. genişliğindeki kapı açıklığı, diğer iki depo odasının kapısına kıyasla daha geniştir
(Çizim: 2; Resim: 1). Bu odanın güney ve doğu duvarı üzerine kerpiçten seki yapılmıştır. Ortalama 40 cm. genişliğindeki sekinin üzerine herhangi bir depolama kabı konmamıştır. Odanın kuzeydoğu köşesi önüne kerpiçten yapılan dikey eklenti, ahşap çatı direklerinin üzerine konulması içindir. Diğer odalar gibi bu küçük odanın da depo amaçlı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Daha önce de belirttiğimiz gibi E6I odası, hemen güneyinde yer alan depo odasından çok daha büyüktür. 12.5 m. uzunluğunda ve 9.5 m. genişliğinde olan bu oda
yaklaşık 118 m2lik bir alanı kaplamaktadır. Büyüklüğünden de anlaşılacağı gibi, bu yapının şimdilik akropolün en önemli yapılarından biri olduğu anlaşılmaktadır. Duvarlar
açık kahverengi bir boya ile sıvalıdır. Odanın içindeki üç küçük depo odasının 2.70 m.
batısında ve hemen hemen odanın ortasında 1.68x1.65 m. büyüklüğünde kare biçimli
bir sunak bulunmaktadır (Resim: 4). Tabana yerleştirilen sunak 18 cm. genişliğinde ve
30 cm. yüksekliğinde dört adet dikdörtgen biçimli kalker taşının birleştirilmesinden oluşmaktadır. Taşların çok büyük bir özenle işlendiği ve birleştirildiği görülmektedir. Kare biçimli sunağın tabanı sıkıştırılmış kilden yapılmıştır. İçinde bulunan kül ve kömür tabakasının da gösterdiği gibi, çok büyük bir olasılıkla bunun bir kutsal ateş sunağı olduğu
anlaşılmaktadır. Özenli işçiliği ve konumu, ateş sunağının odanın en önemli eşyası olduğunu göstermektedir. Van Bölgesi’nde benzer biçimli ateş sunağı, Ayanis Urartu Kalesi’nde, Tanrı Haldi’ye ait tapınağın hemen kuzeydoğu duvarının köşesinde ortaya çıkarılmıştır.
Bu büyük odanın batı duvarının ortası, 3.80 m.lik bir kapı açıklığı ile batı yönündeki odalara açılmaktadır. Şimdilik akropoldeki odaların en geniş kapısını oluşturan bu
kapının çift kanatlı olduğu ve içeriye doğru açıldığı anlaşılmaktadır. Batıdan bu odaya
iki basamakla inilmektedir. Yassı sal taşlarından yapılan basamakların üzeri kil ile kapatılmış ve sıvanmıştır. 20 cm. yüksekliğinde ve 35 cm. genişliğinde olan birinci basamaktan sonra, 70 cm. uzunluğunda, 40 cm. genişliğinde ve 20 cm. yüksekliğinde küçük bir basamak yapılmıştır (Resim: 5). Kapı duvarlarının kuzeyinde ve güneyinde duvarların içine kare biçimli ikişerden toplam dört niş yapılmıştır. Tabandan 1.90 m. yüksekliğinde olan nişler 55x55 cm. genişliğinde ve 25 cm. derinliğindedir. Dikdörtgen biçimli nişlere çeşitli eşyaların konduğu sanılmaktadır.
Odanın tabanı sıkıştırılmış kilden yapılmışsa da, bunun altına nem çekmemesi
için çakıl taşı büyüklüğünde ponza taşları serilmiştir. 9.5 m. genişliğindeki bu odanın tavanını kapatmak için, tabana direk altlıkları yerleştirilmiştir. Kapı girişinin hemen 2 m. doğusunda yer alan altlıkların biri ortada, diğer ikisi de bunun kuzeyinde ve güneyinde yer
almaktadır (Resim: 5). Ortalama 1 m. çapındaki yassı ve kalın kumtaşı bloklar kabaca
elips biçimli olup, üstü ve altı düzdür. Tavanı taşıyan ahşap kirişler ile birlikte direklerin
de yanmış olduğunu, yarı yanmış direk parçaları ve ahşap kirişleri doğrulamaktadır.
Bu odanın içinde demir ve bronzdan yapılmış çok sayıda ok uçları, demir silâh
parçaları, at koşum takımına ait disk parçaları, bronz miğfer yanaklık parçaları, kabara
biçimli bronz çiviler, kesin olarak hangi tür eşya ve silâha ait olduğu belli olmayan demir ve bronz parçalar ile kemikten yapılmış ok uçları ortaya çıkarılmıştır. Metal eşya ve
silâhların yangından sonra nemli bir ortamda kalmış olmaları, aşırı derecede korozyona uğramalarına ve kırılmalarına neden olmuştur. Hiç kuşkusuz bu buluntuların en ilgincini, kemikten yapılan ok uçları oluşturmaktadır. Büyük bir özenle kemikten yapılan
ok uçları, özellikle söğüt yaprağı biçiminde olan çift mahmuzlu ok uçlarının bir kopyası
durumundadır. Tıpkı bronz ok uçları gibi, sap kısmı boğumludur (Çizim: 3). Bu tür ok
uçlarının avın yanı sıra, savaşta da kullanılmış olduğu sanılmaktadır. Ancak demir ve
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bronzdan yapılan ok uçlarına kıyasla, hedefe varma oranlarının daha düşük olduğu anlaşılmaktadır. Çok büyük bir özenle kemikten yapılan ok uçları, kalenin tahribi sırasında çıkan yangından aşırı derecede etkilenmiştir.
H7I Alan›
F7II alanı olarak adlandırdığımız kapalı ve büyük avlunun doğusunda yer alan
H7I alanı, yaklaşık olarak 10.20x16.20 m. büyüklüğünde dikdörtgen bir plân göstermektedir. Bu büyük alanın kuzeydoğu köşesinde yer alan 2.60x2 m. ölçülerindeki küçük odanın hangi amaçla kullanıldığını şimdilik bilemiyoruz. Bu odanın 1.10 m. genişliğinde ve 1.60 m. derinliğindeki kapı açıklığı batısında yer alan büyük avluya açılırken,
1.20 m. genişliğinde ve 1.5 m. derinliğindeki kapı açıklığı da kuzey yönüne geçit vermektedir (Çizim: 2).
2002 yılı kazı çalışmalarında ortaya çıkardığımız F7II avlusunun tabanı ince sal
taşlarından çok büyük bir özenle döşenmiştir. Ayrıca bu kapalı avlunun duvar kenarlarına taş ve kerpiçten sekiler yapılmıştır. Tabandan ortalama 45 cm. yüksekliğinde ve
47x47 cm. ölçülerinde üç sıra kerpiç blokların üst üste konulmasıyla yapılan sekilerin
dış yüzleri, tıpkı duvarlar gibi açık kahverengi bir sıva ile sıvanmıştır. Bu kapının doğu
duvarının kuzey köşesine yakın kapı girişi, 2.91 m. genişliğinde ve 3.20 m. derinliğindedir. 3.20 m. derinliğindeki boşluk küçük, ancak tipik bir kapı avlusunu oluşturmaktadır. Ana kapı niteliğindeki bu kapının çift kanatlı olduğu ve kapı kanatlarının içeriye doğru açıldığı anlaşılmaktadır. Örneğin her iki yanda 25 cm.lik bir çıkıntı yapan kısımlara,
ahşap kapı kirişleri yerleştirilmiştir. Kapının giriş zemini düzgün ve daha büyük sal taşlarıyla döşenmiştir.
Avluya açılan ana giriş kapısının tam doğusunda, kuzeydoğu yönüne geçit veren küçük odanın güney duvarına küçük bir oda daha yapılmıştır. Ancak bu odanın doğu ve güney duvarı olmasına karşın, batı duvarı olmadığı için, önündeki avluya açılmaktadır. İlginçtir ki dikdörtgen biçimindeki bu küçük odanın dip, yani doğu kısmına yapılan ara bir duvar ile 90 cm. genişliğinde ve 1.67 m. uzunluğunda küçük bir alan elde
edilmiştir. Buraya sonradan örülen ara duvar, akropoldeki birçok odaya da yapılmıştır.
Bu küçük kapalı alana, tarlalardan elde edilen buğdayların konduğu anlaşılmaktadır.
Buğdayların kalenin tahribi sırasında karbonlaştığı saptanmıştır. Tıpkı E6I alanındaki
küçük depo odasında bulunan karbonlaşmış buğdaylar gibi, buradaki depoda da büyük
miktarda buğdayın bulunması, kaleye düzenlenen saldırının, ekinlerin tarlalardan biçildiği, saplarından ayrıldığı ve depolara konulduğu Ekim ayında yapıldığı sanılmaktadır.
Bu saldırının, Van Bölgesi’nde diğer Urartu kalelerini yerle bir eden İskit ordusu tarafından yapıldığını, akropolün eteklerinde bulunan tunç İskit ok uçları da kanıtlamaktadır.
Küçük depo odasının hemen güneyinde ise asıl kapı açıklığı bulunmaktadır. 2.78
cm. genişliğindeki kapı açıklığının güneyine 1.70 m. genişliğinde ve 2.40 m. derinliğinde kum taşlarından yapılan duvar ile kapının doğu açıklığı oluşturulmuştur. İlginçtir ki
kapı açıklığının doğusuna yapılan bir ara duvar ile kapı girişi köreltilmiştir. Kapı girişinin şimdilik hangi nedenlerden dolayı köreltildiğini bilemiyoruz, ancak kazı çalışmalarının ilerlemesiyle ileriki yıllarda bu soruna bir çözüm getireceğimizi umut ediyoruz.
Açık olduğu sanılan avlu, tıpkı F7I kapalı avlusunun tabanı gibi yassı kum taşlarıyla döşenmiştir (Çizim: 2). Büyük bir özenle döşenen taban döşemesinde, duvarların
kenarlarına herhangi bir seki yapılmamıştır (Resim: 6). Taban döşemesinde, çok önemli çöküntü, kırık ve kaymaların görülmemesi, kalenin, tahribinden sonra bölgede sık sık
oluşan depremden etkilenmediğini göstermektedir.
Avlunun döşeme taşlarının arasında karbonlaşmış mercimek taneleri bulunmuştur. Çok büyük bir olasılıkla anî düşman saldırısı sırasında saraydan kaçan insanlar
yanlarına mercimek almışlar, ancak panik sırasında mercimeklerin bir kısmı avluya dökülmüştür. Benzer durum küçük buğday deposunun önü için de geçerlidir. Deponun hemen batısında ve taban üzerinde birçok depolama kabının kırılarak yüzlerce parçaya
ayrıldığı saptanmıştır. Kırılan çanak çömlek parçaları, tabanda sanki keramikten yapılmış döşemeyi andırmaktadır. Çıkan panik sonucunda kaplar kırılmış ve daha sonra yıkılan duvarların altında kalarak, tabana yapışmıştır.
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Kapı duvarının hemen güneyinde yer alan simetrik iki duvarın batısı da, tıpkı kapı girişi ve diğer odaların duvarlarına yapılan eklentiler gibi, bir duvar ile kapatılmıştır.
Sonradan örülen bu duvarın, diğer duvarlara kıyasla çok daha basit ve düzensiz yapıldığı görülmüştür.
Avluya geçit veren kuzeydoğudaki küçük oda, aynı zamanda kuzey yönüne geçit vermektedir (Çizim: 2). Buraya ise doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen biçimli bir
tandır odası eklenmiştir. Odanın çeşitli yerlerine depolama kap ve küpleri yerleştirilirken, batıda biraz daha yukarı kısma tandır bölümü eklenmiştir. Kuzey yönünün rüzgârlı olması dolayısıyla, tıpkı günümüzde yaşayan köy mimarîsinde olduğu gibi, tandır
odasının en iyi yere yapıldığı anlaşılmaktadır. Gelecek yıl tandır odasında sürdürülecek kazı çalışmalarıyla, bu odanın ve buluntuların plânı ortaya çıkarılacaktır.
NEKROPOL ALANI
Daha önce de belirttiğimiz gibi, akropolün hemen kuzey eteğinde ise geniş bir
alana yayılan nekropol alanı bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel,
Dr. Güner Köpük ve öğrenci Gaye Bayrakçı, jeoelektrik yöntemiyle mezarların yerlerini araştırmaya başlamıştır. G14-F 14-E14 açmaları boyunca yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen şüpheli alanlarda açılan test açmalarıyla M8 mezarı saptanmıştır.
F14 c plânkaresinde saptanan M8 mezarı nekropol alanındaki diğer mezarlardan mimarî olarak farklı özellikler göstermektedir.
Toprak yüzeyinin yaklaşık 40 cm. altında, doğu-batı doğrultusunda , dikdörtgen
plânlı 1.00x1.05 m. ölçülerinde bir açıklıktan, oval plânlı doğu-batı doğrultusunda uzanan 1.85x2.45 m. ölçülerinde sert yapıya sahip killi toprağa açılmış mezar odasına inilmiştir (Çizim: 4, Resim: 7).
Bu alanda yapılan çalışmalar sırasında giriş açıklığının batı bölümünde 3 kafatası parçası, 2 çanak ortaya çıkarılmıştır. Toprağa açılan mezar odasının üst örtüsünün
çökmesi sonucu çanak çömlek ve kemik parçaları üste çıkmıştır.
Giriş bölümünün üst seviyesinden 2.10 m. derinlikte mezar odasının yine killi
toprakla oluşturulmuş taban kısmına ulaşılmıştır. Mezar odasının doğu duvarının güney bölümünde taban seviyesinden 115 cm. yükseklikte, 90 cm. genişliğinde, 38 cm.
yüksekliğinde ve 50 cm. derinliğinde küçük bir niş yapılmıştır. Yine bu mezar odasının
batı duvarında, taban kısmının 20 cm. üstünde, üst kısmı tahribata uğramış, 1.20 m.
genişliğinde, 35 cm. derinliğinde bir niş daha tespit edilmiştir. Söz konusu nişlerde hiçbir buluntuya rastlanmamıştır. Oysa benzerlerine Urartu mezarlarında rastlanan bu tür
nişlerin içine, ölü armağanları konmaktaydı. İlerleyen çalışmalarda bu büyük ana bölümün doğusunda ve güney uzun duvarında oluşturulan açıklıklarla ulaşılabilen, üst örtüsü beşik tonoz biçiminde yapılmış ve killi toprağa açılmış iki mezar odası daha saptanmıştır (Resim: 8). Birinci bölüme oranla oldukça alçak olan bu bölümleri, büyük boyutlu birer niş olarak da adlandırmak mümkündür.
Doğuda yer alan ve M8 II olarak adlandırdığımız bölüme, mezar odası tabanına
açılmış 1.60x0.65 m. ölçülerinde kuzey–güney doğrultusunda giriş niteliğindeki bir
açıklıktan ulaşılabilmektedir (Çizim: 4). Bu açıklığın doğu tarafına dikine yerleştirilmiş
büyük boyutlu sal taşları, aralara da daha küçük taşlar yerleştirilmiştir; böylelikle mezar
odasının girişi oldukça iyi bir biçimde kapatılmıştır. Söz konusu taşlar kaldırıldıktan
sonra, doğuda yer alan mezar odasının 1.20 m. genişliğinde ve 70 cm. yüksekliğindeki açıklığı ortaya çıkarılmıştır. Gömü odası sert-killi toprağa açılmıştır. Doğu-batı doğrultusunda 1.15 m. derinliğinde, kuzey-güney doğrultusunda 1.55 m. genişliğindedir.
Yüksekliği 70 cm. olan oda, dairesel plânlı ve daha önce değindiğimiz gibi üst örtüsü
beşik tonoz biçiminde değerlendirilmiştir. Mezar odasının kuzey bölümünde insan ve
hayvan kemikleri yanında iki çanak parçası ve olasılıkla firit, akik taşlarından yapılmış
küçük boncuklar ve bronzdan yapılmış küçük boncuk parçaları bulunmuştur. Bu alanda demir buluntu ile karşılaşılmamıştır. Odanın güney kesiminde hiçbir buluntuya rastlanmaması ilginçtir.
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Güneyde yer alan mezar odasına ise, ana mezar odasına yüzeyinden inişi sağlayan girişin hemen altına denk gelen alanda, M8 II girişini kapatan taşlar gibi düzenlenmiş, fakat çok daha özenli bir biçimde yerleştirilmemiş, dikine konulan sal taşlarının
kaldırılmasıyla girilebilmiştir. Bu alanda doğu-batı doğrultusunda oluşan 1.30 m. açıklığında ve 75 cm. yüksekliğindeki açıklıktan mezar odasına girilmektedir. Bu açıklığın
önünde, ana mezar odasının tabanına açılmış 0.72x1.70 m. ölçülerinde 10-15 cm. arasında değişebilen bir oyuk oluşturulmuştur. M8 III olarak adlandırdığımız bu alan doğubatı doğrultusunda 1.30 m. genişliğinde ve kuzey-güney doğrultusunda 1.20 m. derinliğindedir. Yine dairemsi plânlı ve üst örtüsü beşik tonoz biçiminde değerlendirilmiştir
(Çizim: 4). Mezar odası içinde, dağınık durumda insan ve hayvan kemiklerinin yanı sıra, doğu-batı doğrultusunda yan yana yerleştirilmiş 4 adet insan kafatası bulunmuştur.
Bunun yanı sıra oda içerisinde 3 adet tüm durumda çömlek bulunmuştur (Resim: 9-10).
Bu alanda devam eden çalışmalarımız mezar mimarîsi açısından ilginç sonuçlar doğurmuştur.
M8 III olarak adlandırdığımız mezar odasının güney duvarında oluşan bir açıklıktan henüz tam olarak plânını ortaya çıkaramadığımız yeni bir gömü alanı veya mezar odasına ulaşılmıştır. Şimdilik yeni bir mezar olarak değerlendirilmeyen, sert toprağa açılmış odanın kuzey-güney açıklığı 1.60 m. olarak belirlenmiş, batı duvarı belli olmakla birlikte doğuya doğru 2.20 m.lik alan açılmış, fakat doğu duvarı saptanamamıştır (Çizim: 4). Mezar odasının batı kısa duvarı üzerinde, 70 cm. genişliğinde, 30 cm.
yüksekliğinde, 60 cm. derinliğinde küçük bir niş saptanmıştır. Ancak nişin içinde diğer
nişlerde olduğu gibi herhangi bir gömü armağanı bulunamamıştır. Çok büyük bir olasılıkla bu nişler, Urartu oda mezarlarındaki nişlerin bir benzeridir.
Bu çerçevede M8 III alanının bu mezar odasına bağlı bir gömü alanı mı olduğu,
yoksa sonradan açılmış olduğu tasarlanan M8 mezarı tarafından kuzey dip kısmı kesilip düzeltilerek M8 mezarına bağlı bir gömü alanı olarak mı kullanıldığı anlaşılamamıştır. Zira M8 II ana odasından M8 III gibi oldukça alçak ve dar bir geçişten sonra güneyde yer alan söz konusu büyük mezar odasına ulaşmak oldukça zor görünmektedir. Mezar odalarının şimdilik hangisinin önce yapıldığını tespit etmek güç görünmekle birlikte, aynı zamanda yapılmış olduklarını ve bütün odaların da aynı mezar odasına bağlı
birimler olabileceğini de göz ardı etmemek gerekmektedir. Bütün bunların yanında M8
II alanına üstten inişi sağlayan açıklığa denk gelmesi, M8 III alanının kapısını örten taşların özensiz bırakılması, aynı zamanda üsten girişi kolaylaştırmak için bir basamak
görevi görmeleri ve yine M8 III alanı önüne tabana açılmış oyuk kısım, M8 III alanının
yeni açılan ve geçici olarak M8 IV olarak adlandırdığımız büyük boyutlu mezar odasının bir yan gömü odası olması olasılığını artıran etkenlerdir. Her halükârda gerek içlerinden çıkan çanak-çömlek parçaları, gerekse gömü biçimi ve mimarî düzenleniş, iki
mezar odasının da oldukça yakın tarihlerde yapılmış oldukları izlenimini vermektedir.
Geçici olarak M8 IV olarak adlandırdığımız alanın ileriki yıllarda devam edecek kazı çalışmaları sonucunda ayrı bir girişi saptanırsa yeni bir mezar odası olarak değerlendirilmesi gerekecektir.
ARKEOBOTAN‹K ÇALIﬁMALARI
Kazı ekibimizin bilim kurulu üyesi olan İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Arkeobotanist Yrd. Doç. Dr. Erdal Uzen ve Araş.
Gör. Osman Erol, depolarda bulunan karbonlaşmış nohut ve buğdaylar ile avluya dökülen mercimeklerden örnekler almıştır. Yapılacak çalışmalar sonucunda hem buğday,
nohut ve mercimeğin türü saptanacak, bölgedeki diğer arkeolojik merkezlerde bulunan
tarım ürünleri ile karşılaştırılacak, hem de günümüzde bölgede kullanılan nohut, buğday ve mercimek türleri arasında herhangi bir benzerliğin olup olmadığı araştırılacaktır.
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Harita: Yoncatepe Kalesi ve bölgedeki
Erken Demir Çağı yerleşmeleri

Çizim 1: Yoncatepe
Kalesi ve
yakın çevresinin topografik
plânı
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Çizim 2: Akrapoldeki açmaların plânı

Çizim 3: Kemikten yapılmış ok uçları
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Çizim 4: M8 mezarının plân
ve kesitleri

Resim 1: Yan yana yapılan üç küçük depo odası, güneyden
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Resim 2: Kırmızı astarlı depolama kapları

Resim 3: Yere düşen testi ve kaplar
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Resim 4: İkinci kata çıkan basamaklar ve ateş sunağı

Resim 5: Batı kapısı ve kenarında bulunan nişler
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Resim 6: Tabanı yassı kum taşlarıyla döşenen açık avlu

Resim 7: M8 mezarının girişi
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Resim 8: M8 mezarının içine açılan niş biçimli iki küçük
oda

Resim 9: M8/III mezarında bulunan insan iskeletleri

Resim 10: M8 mezarında bulunan sağlam çömlekler
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KUBAD-ABAD 2003 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Rüçhan ARIK*

Kubad-Abad’da 2003 yılı kazı çalışmalarına, ödeneklerin gecikmesi nedeniyle,
önceki yıllara göre daha geç bir tarihte girişilebilmiştir. 15 Ağustos 2003 tarihinde işçi
çalıştırılmaya başlanmış ve kısa süreli bir faaliyet gerçekleştirilmiştir.
Bu yılki çalışmalara ekip üyesi olarak, kazı başkanının dışında Prof. Dr. A.Osman Uysal (ÇOMÜ), Yard. Doç.Dr. Rüstem Bozer (Ankara Üniv.), Araş.Gör. Erkan Sönmez (ÇOMÜ), Restoratör Gamze Uçak ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden bir grup öğrenci katılmışlardır.
Kısa süreli bir kazı mevsiminin söz konusu olması nedeniyle, bu dönemde sadece saray külliyesinin güney tarafında, geçen yıl çalışılan bölgede kazı yapılabilmiştir.
Külliyenin güney tarafında, Gürlevi ve Toprak Tol’a bakan bitişik nizamdaki mekânlardan oluşan binanın kuzeyinde kalan alandaki LXII-A, LXII-B, LXIII-A, LXIII-B,
LXIII-D, LXIII-E, LXIV-A, LXIV-E, LXV-E, LXVI-E, plânkarelerinde kazı çalışması gerçekleştirilmiştir (Plân; Resim: 1).
Bunlardan LXII-A açmasında sarayın su sistemine ait kuruluşun devamına rastlandı. Burada yüzeyden 43 cm. derinlikte karşılaşılan siyah küller, külliyenin bu bölümünde bir şantiye alanın varlığına işaret ediyor olmalıdır. Çünkü önceki yıllarda da,
LXII-A açmasının güneyindeki diğer açmalarda benzer biçimde yoğun kül tabakasına
rastlanmıştı. Binaların dışındaki açık alanda karşılaşılan bu küller yangınla ilgili olamazlar. Bunlar, muhtemelen fırınlamaya dayalı bir üretime ait olmalıdır. Saray külliyesinde, uzun süreli ve ticarî amaçlı üretim söz konusu olamayacağına göre, buradaki kül
tabakaları, sadece saray için kullanılabilecek, tuğla, kiremit, künk, seramik ve özellikle
çini gibi üretim işlerinden kalmış olmalıdır. Açmada, değişik seviyelerde sırlı ve sırsız
seramik parçaları, cam parçalar ve sikkeler ele geçirilmiştir.
LXIII-B açmasında yüzeyden 55 cm. derinlikte rastlanan kül tabakası, arazi eğimi dikkate alınmazsa, bunun çevresindekilerle aynı seviyede yer almaktadır. Bu açmada ve diğer açmalarda yerli kaya kütlesine kadar inilmiştir. LXIII-D ve LXIII-E açmalarında mimarî açıdan herhangi bir buluntuya rastlanmazken, LXIV-E açmasında doğubatı doğrultusunda uzanan çamur harçlı bir duvarın temelleri açığa çıkarılmıştır. LXVE’de su sisteminin devam ettiği görülmüştür (Resim: 2). LXVI-E açmasında ise, yüzeyden 35 cm. derinlikte, yüksek ısıya maruz kaldıkları anlaşılan tuğlalara rastlandı. Tuğlaların çevresindeki izler, bunların duvar tuğlası olmadıklarını düşündürmektedir. Buradaki çalışmalar gelecek yıl tamamlanabilecektir (Resim: 3).
Kazı sırasında çok miktarda sırsız ve sırlı seramik kırıkları, çini parçaları, çiviler,
cam parçaları bulunmuştur. Çinilerin sekiz kollu yıldız çini parçaları ile dört kollu yıldız
çini kırıkları ve çini mozaiklerden ibaret oldukları görülmüştür. Bunlar esas itibariyle sı*

Prof. Dr. Rüçhan ARIK, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Çanakkale/TÜRKİYE.
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raltı tekniğiyle oluşturulmuş örneklerdir (Resim: 4). Açmalarda değişik derinliklerde bulunan sikkeler bozulmuş ya da temizlenmeye muhtaç durumdadırlar. Bununla birlikte
bakır malzemeden kesildikleri anlaşılabilmekte olup, çoğunluğu Selçuklu Dönemiyle ilgili gözükmektedir.
Kazı boyunca ve kazı sonunda buluntuların temizlik ve kısmen koruma-restorasyon işleriyle uğraşılmıştır. Çalışmaların sonunda envanterlik değerde buluntu olmadığı
tespit edilmiştir. Buluntular ve mimarî kalıntıların fotoğrafları çekilmiş, rölöve çıkarılmıştır.
28 Ağustos 2003 tarihinde işçi çalıştırılmasına son verilmiştir.
Kazı sonunda kazı evi ve depo mühürlenerek kapatılmış ve kazı sahası terk edilmiştir.
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Plân: Kubadabad 2003 yılı kazısı

Resim 1: Kazı sahası, genel görünüş
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Resim 2: LXIV-E açmasından güneye doğru bakış

Resim 3: LXVI-E açmasında tuğlalar

Resim 4: Kazıda bulunan
bazı çini parçalar
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2001 - 2003 MİLET ÇALIŞMALARI

Volkmar von GRAEVE*

2001-2003 yılları Milet kazı ve araştırma çalışmaları ilkbahar ve yaz sezonu olmak üzere iki aşamada yürütülmüş, ilkbahar çalışmalarının ağırlık noktasını jeofizik
araştırmaları oluşturmuştur.
2001 yılı ilkbahar sezonu çalışmalarına Bakanlık temsilcisi olarak Ankara Etnografya Müzesi’nden Nizamettin Kara, yaz sezonu çalışmalarına ise İstanbul Arkeoloji
Müzesi’nden Fırat Düzgüner; 2002 yılı ilkbahar çalışmalarına Milet Müzesi’nden Fatma
Güler, yaz sezonuna Aksaray Müzesi’nden Fariz Demir; 2003 yılı ilbahar ve yaz sezonu çalışmalarına ise Ankara Etnografya Müzesi’nden Nejat Atar katılmıştır. Çalışmalarımız süresince yardımlarını esirgemeyen Bakanlık temsilcilerine, Milet Müzesi Müdürlüğü’ne ve çalışmalarımıza olanak tanıyan T.C. Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca İzmir II Numaralı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’ne, DSİ Aydın Bölge Müdürlüğü’ne, Akköy
ve Balat muhtarlıklarına, kazı bekçilerimiz, kazı ekibi ve işçilerimize de yardımlarından
dolayı teşekkür ederim. Bizlere maddî kaynak sağlayan Alman Araştırma Kurumu’na
(Deutsche Forschungsgemeinschaft), Alman Arkeoloji Enstitüsü’ne ve özellikle Tiyatro
restorasyonu ve ören yeri düzenlemesi konusunda vermiş olduğu maddî destekten dolayı Bochum Ruhr Üniversitesi Rektörlüğü ile ören yeri levhaları için Th. Wiegand Derneği’ne (Theodor Wiegand Gesellschaft) minnettarlığımı belirtmek isterim.
A. ‹LKBAHAR SEZONU ÇALIﬁMALARI
Milet kazısı, uzun yıllardır sürdürülen jeofiziksel ölçümlerle, kazılmamış olan bölümler de dahil olmak üzere bütün Milet ören yerinin şehir plânını ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Antik kentin kapsadığı alanın bir bölümünde tarım faaliyetleri yürütülmesi nedeniyle jeofizik çalışmaları için en uygun zaman ilkbahardır. Buna göre 2001-2003
yıllarında da önceki yıllarda olduğu gibi ilkbahar sezonunun ağırlık noktasını jeofizik
araştırmaları oluşturmuş, çalışmalar Kiel Üniversitesi’nden Dr. H. Stümpel tarafından
yürütülmüştür.
Kentin kuzeyinde Humeitepe’de gerçekleştirilen jeomanyetik çalışmalar sonucu
(Resim: 1) Humeitepe’nin güneydoğusunda, şimdiye dek bilinmeyen ve 1930’lu yıllarda A. von Gerkan tarafından kent plânına varsayım olarak işlenmiş kent surunun gerçek güzergâhı belirlendi ve insula sisteminin bu bölümde, A. von Gerkan’ın şehir plânından farklı olarak iki kat daha uzun olduğu saptandı.
2002 yılında gerçekleştirdiğimiz jeofizik çalışmalarıyla Şehir Suru, Batı ve Güney
Agora, cadde sistemi ve su sistemi ile ilgili önemli sonuçlar elde edildi. En önemli bulgu, Güney Agora’nın doğu kenarı boyunca uzanan ve şimdiye kadar varlığı bilinmeyen,
yaklaşık 130x46 m. ölçülerinde büyük bir Agora Bazilikası’nın varlığının saptanmasıdır
*

Prof. Dr. Volkmar von GRAEVE, Ruhr-Universität Bochum, Institut für Archäologie, D-44780 Bochum/DEUTSCHLAND.
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(Resim: 2). Güney Agora’nın kazılmamış olan güney bölümünde gerçekleştirilen jeofizik çalışmaları sonucu ise, agoranın doğu ve güney duvarı tespit edildi.
Şehir Suru’nun batısında orta bölümlerde yapılan ölçümlerle surun toprak altındaki uzantısı; kuzeybatıdaki ölçümlerde ise bu surun kuzeye doğru devam eden diğer
bir kısmı saptandı. Buna göre sur, Batı Agora’nın batısında A. von Gerkan’ın çizimindeki gibi değil, agoraya daha yakın olarak devam etmektedir. Batı Agora’nın güneybatı bölümündeki jeofizilsel çalışmalarla yapının güneybatı köşesi tespit edili. Batı Agora’nın güneyinde yer alan Athena Tapınağı’nın batısındaki peristilli evin yanında, bu ev
ile benzer ölçü ve plâna sahip ikinci bir yapının varlığı da ölçümler sonucu saptandı.
Güney Agora’nın güneyindeki jeofizik çalışmalarıyla cadde ve insula sisteminin
büyük bir bölümü ortaya çıkarıldı (Resim: 2). Burada elde ettiğimiz sonuçlar, cadde sisteminin yalnızca Humeitepe’de değil, kentin güney bölümünde de A. von Gerkan’ın çizmiş olduğu şehir plânındakinden farklı olduğunu ortaya koydu. Onun plânında daha küçük olarak gösterilen insulalar aslında iki kat daha uzundur.
Yapılan ölçümler sonucu, güneyden gelen farklı dönemlerde yapılmış iki aqueductun, güneydoğudaki kent kapısından Milet’e girerek kuzeydoğuya doğru devam
ettiği saptandı. Bu aqueductlardan daha geç olan, Güney Agora’nın güney bölümünde
ikiye ayrılarak, asıl aqueduct kuzeye yani nymphaeuma, kolu ise agoranın güney duvarına paralel olarak batıya doğru devam etmektedir (Resim: 2).
2003 yılı ilkbahar ve yaz sezonu ölçüm çalışmalarımız, daha büyük alanları daha kısa sürede ölçebilmek amacıyla ilk olarak 2002 yılı yazında denemiş olduğumuz
ve bağcılıkta kullanılan özel bir traktör ile arkasına bağlı olan ve üzerine JPS’in monte
edildiği ölçüm arabasının yardımıyla gerçekleştirildi. Humeitepe’deki ölçümlerin yanı
sıra, Şehir surunun deniz kısmında Milet’i koruyan bölümünü bulabilmek amacıyla Kalabaktepe’nin kuzey eteklerinde de çeşitli ölçümler gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında bu bölümde şaşırtıcı ve önemli bir bulguya ulaşıldı. Söz konusu ölçümlerle doğubatı doğrultusunda yönlendirilmiş, güney bölümünde ayrı büyük bir yapının bulunduğu,
50 m.den fazla uzunluğa sahip, 3 nefli büyük bir Bazilika’nın varlığı saptandı.
Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz jeofizik çalışmalarımızın sonuçları Dr. Ing. B.
F. Weber tarafından kent plânına aktarılarak, A. von Gerkan’ın Milet plânı son veriler
ışığında aktüelleştirildi (Resim: 3).
İlkbahar sezonu çalışmaları sırasında jeofiziksel ölçümlerin yanı sıra yayına yönelik bilimsel çalışmalar ile küçük eser restorasyon ve konservasyon çalışmaları da
gerçekleştirildi.
B YAZ SEZONU ÇALIﬁMALARI
I. Kaz› Çal›ﬂmalar›
a. Athena Tap›na¤›’n›n Güneyindeki Kaz› Çal›ﬂmalar›
Prof. Dr. W.-D. Niemeier tarafından yürütülen Athena Tapınağı’nın güneyindeki
2002 yılı kazı çalışmalarına, 2000 yılında başlanmış olan açmalarda devam edildi. Kazılar sırasında, bazıları Erken Bizans Döneminde yeniden kullanılmış olan Roma Dönemine ait tabernalar açığa çıkarıldı. Bu kompleksin doğusunda yer alan ve 1999-2000
yılı kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan kuzey-güney doğrultusundaki caddeye
açılan tabernalar Erken Bizans Dönemi tahrip dolgusu ile dolu olup bu dolgu içinden
Erken Bizans Dönemi için karakteristik olan seramikler ve çok sayıda çatı kiremidi ele
geçirildi. Açığa çıkarılan duvarların çoğu, ele geçirilen sikkelerin yardımıyla Geç Roma
Dönemine tarihlendirilmektedir.
Bu yılki kazı alanının güney bölümünde, Geç Roma ve Erken Bizans Dönemi yapılarının masif duvarları nedeniyle daha derine inilemedi. Kuzeyde duvarların fazla yoğun olmaması nedeniyle bu bölümde Bronz Çağı tabakalarına ulaşılmaya çalışıldı; ancak açmaların batı bölümde, çok sayıda seramik ve bazı figürin parçaları içeren, erken
tabakalara kadar inen Hellenistik Döneme ait büyük ve derin bir çukur ile tahrip edildi208

ği görüldü. Bunun yanı sıra tüf bloklarından yapılmış, doğu-batı yönündeki Roma Dönemine ait temel duvarı da Bronz Çağı tabakalarını kesmektedir.
Doğu bölümdeki iki açmada, Milet V’in (Geç Helladik III A 2) yangın tahrip tabakasına rastlandı. Büyük olasılıkla bu tabaka, Kral Murşili II’nin ordusu tarafından tahrip
edilen Millawanda’nın tahrip tabakasıdır. Bu tabaka, duvarları güneydoğu-kuzeybatı
yönünde uzanan bir evin kalıntılarını kapatmaktadır. Bu yapı, Milet V’in tahribatından
önce terk edilmiş olmalıdır. Söz konusu kalıntılar içine yapılmış, 3.70 m. genişliğinde
ve olasılıkla 5 m. uzunluğunda bir çömlekçi fırını bulundu; ancak bu fırın yukarıda sözünü ettiğimiz Roma Dönemi temel duvarı tarafından kesilmiş ve uzunlamasına da Hellenistik Dönemde açılmış olan çukur tarafından tahrip edilmiştir. Bu çömlekçi fırını, Milet‘te Athena Tapınağı civarında açığa çıkarılmış olan Geç Helladik III A 2’ye ait sekizinci fırın olup kanallı Minos tipi fırınların bir örneğidir. Daha önceki kazılar sırasında bu
tipte, aynı döneme ait iki fırın daha ortaya çıkarılmıştı. Fırının güneyinde bulunan bir
odada ise, çömlekçinin kil deposuna rastlandı.
Geç Helladik III A 2 Dönemine ait ele geçirilen çok sayıdaki seramiğin yanı sıra,
fırınlanmadan önce üzerine saplanmış bronz ok ucunun bulunduğu bir kâse kaidesi bu
yılki en ilginç buluntudur. Buluntular arasındaki pişmiş toprak boğa figürini ise, Myken
Dönemi kültüne işaret etmesi açısından ayrıca önemlidir.
b. Zeytintepe Aphrodite Kutsal Alan›’ndaki Kaz› Çal›ﬂmalar›
2001 yılı Zeytintepe kazı çalışmaları sırasında, 1990-1993 yıllarında açığa çıkarılmış doğu bölümde 5 sondaj gerçekleştirildi. Bu sondajlarda ana kaya üzerinde, Aphrodite Kutsal Alanı’na ait İ. Ö. 7.ve 6. yüzyıla tarihlendirilen pişmiş toprak kadın figürinleri (Resim: 4), kandil ve bezemeli seramik parçaları, bronz ve fayans objeler, kurban
hayvanlarına ait kemik parçaları ve süs eşyaları gibi adak malzemeleri içeren, dağıtılmış durumda tabakalar ortaya çıkarıldı. Bu tabakaların altında ise, kireçtaşından oluşan ana kaya içine yapay olarak oyulmuş, yaklaşık 50 cm. derinliğinde ve bazıları birbirlerine küçük kanallarla bağlanan derin çukurlara ve ana kaya üzerinde doğal olarak
yer alan; ancak sonradan genişletilmiş, diğerlerine göre daha büyük olan başka bir çukura rastlandı. Söz konusu bu çukurlar ya su toplama amacıyla ya da başka kutsal
alanlarda örneklerine rastladığımız gibi kültsel temizlik amacı için kullanılmış olmalıdır.
2002 yılı Zeytintepe kazı çalışmalarına, 2001 sezonunda başlanan açmalarda
devam edildi. Bu sondajlarda, direkt olarak ana kaya üzerine dağıtılmış durumda, Arkaik Dönem Kutsal Alanı’na ait seramik ve kireç taşı parçaları ile kurban hayvanlarına
ait kemik parçaları içeren molozdan oluşmuş tabakalara rastlandı. Bu tabakalardan aynı zamanda, önceki kazılarda benzerleri bulunmuş olan pişmiş toprak figürin, bronz
adak levhaları ve süs eşyalarına ait parçalar da ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda kandil
ve kandil parçasına rastlanması, gece düzenlenen kültsel törenlere işaret etmesi nedeniyle önem taşımaktadır. Özenle yapılmış, kireç taşından bir duvara ait olabilecek
bloklar ve daire biçimli bir kaidenin yukarıda sözü edilen moloz tabakasında bulunması, Zeytintepe’de Arkaik Döneme ait daha eski bir kült yapısının ya da daha eski bir tapınağın bulunduğuna işaret etmesi açısından önemlidir.
2003 yılı çalışmalarının ağırlık noktasını Batı Teras’ta gerçekleştirilen sondaj
oluşturdu (Resim: 5). Sondajın ortalama 40 cm. kalınlığındaki üst tabakalarında, çok
sayıda küçük kireçtaşı ve mermer yontu parçası bulundu. Bu küçük parçacıklar, Zeytintepe’nin zirvesinde bulunan temel kalıntılarına göre bu bölümde yer aldığını düşündüğümüz Geç Arkaik Dönem Aphrodite Tapınağı’nın inşası sırasında mermer blokların
yontulması sonucu ortaya çıkan parçalar olmalıdır. Bu mermer parçalar arasında henüz tamamlanmamış, profilli mimarî parçalar da bulunmaktadır. Geç Arkaik Dönem
Aphrodite Tapınağı’nın, şimdiye kadar elde ettiğimiz verilere göre temel bölümünün kireçtaşından, üst kısımlarının ise mermerden yapıldığını bilmekteyiz. Söz konusu bu küçük parçalar büyük olasılıkla işlenmeleri sırasında kırıldıkları için atılmış olan, Tapınağın mimarî elemanlarından olmalıdır. Üstteki bu tabakanın altında, içinde çok sayıda
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aşınmış seramik ve midye parçası ile ince kumun bulunduğu ikinci kalın bir tabakaya
rastlandı. Bu bölümün altında ise, ortalama 1.50 m. kalınlığında, irili ufaklı kireçtaşı parçalarından oluşan ve direkt ana kaya üzerinde yer alan son tabakaya ulaşıldı. Açığa çıkarılan ana kaya üzerinde görülen taş kesim izlerine göre (Resim: 6), bu bölümden kireçtaşı bloklarının çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Çalışmalarımız sonrasında elde ettiğimiz
tabakalara göre bu bölümün ana kayadan tapınağın inşaatı için blok çıkarabilmek amacıyla kazılmış olduğu; daha sonra ise Aphrodite Tapınağı için düz, geniş bir alan hazırlamak üzere yeniden doldurulduğu sonucuna ulaşmaktayız. Bu dolgu sırasında ana
kaya üzerine öncelikle ilk aşamadaki blok çıkarma çalışmaları sırasında oluşan kireçtaşı molozu atılmış, daha sonra büyük olasılıkla Tepe'nin eteklerinde deniz kıyısında
yer alan ve antik kaynaklarda adı geçen Oikus isimli yerleşim yerinden alınarak buraya getirilen dolgu malzemesi ile doldurulmuş olmalıdır. Seramik ve taşların aşınmış ve
yuvarlanmış olması; dolgu içinde kumun ve midyenin varlığı malzemenin deniz kenarından getirilmiş olduğunu göstermektedir. Henüz yeri tam olarak saptanamamış olan;
ancak Theokritos’un Milet’e yakın olduğundan söz ettiği ve 1990 yılı kazılarında bulmuş olduğumuz heykel kaidesi üzerinde Aphrodite ve Oikus isimlerinin geçmesine göre Zeytintepe’nin çok yakınında yer aldığını düşündüğümüz Oikus, dolgu malzemesinin alınabileceği en yakın yer olmalıdır. Bu malzemeyle de söz konusu çukurun dolmaması nedeniyle en üst bölüme Aphrodite Tapınağı’nın inşası sırasında ortaya çıkan
mermer ve kireçtaşı moloz doldurulmuş olmalıdır. Böylelikle doldurulan taş ocağı, geç
Arkaik Dönem Aphrodite Tapınağı civarında, ziyaretçiler için büyük ve düz bir alan hazırlanmasında kullanılmıştır.
Yukarıda sözü edilen sondajın batı bölümünde gerçekleştirilen diğer bir açmanın
son tabakasında, ana kayanın hemen üzerinde de ana kayadan kesilmiş in situ bloklara rastlanması, Zeytintepe’nin zirvesinde yer alan Geç Arkaik Dönem Aphrodite Tapınağı’nın inşasında kullanılan malzemenin, tepenin kendisinin taş ocağı olarak kullanılmasıyla elde edildiğini kanıtlamaktadır.
Zeytintepe’nin yamaçlarındaki açmalarda ve Batı Teras’taki söz konusu doldurulmuş bölümlerde yapılan sondajlardaki çalışmalarımız sırasında çok sayıda adak eşyası olarak kullanılmış pişmiş toprak hayvan ve insan figürinleri, bronz hayvan figürleri,
dairevî ya da dikdörtgen formlu bronz plâkalar, bronz küpe, yüzük, bilezik, elbise iğnesi ve birinin üzerinde kazıma olarak Aphrodite yazısı bulunan omphaloslu kâseler (Resim: 7), sapan taşları, ok uçları, fayans objeler ve Kuzey Suriye’den ithal edilmiş bir
mühür (Resim: 8) ele geçirildi.
c. Humeitepe’deki Kaz› Çal›ﬂmalar›
2001 yılı jeofizik ölçümleri sırasında Humeitepe’nin güneydoğu yamacında bir
caddenin saptanması üzerine (Resim: 1, S 2), jeofiziksel çalışmaların sonuçlarını arkeolojik yöntemlerle desteklemek amacıyla cadde üzerinde 3x4 m. boyutlarında bir sondaj açıldı. Sondajda, farklı seviyelerde bulunan ve aynı yönde uzanan üst üste iki caddenin varlığı tespit edildi. Üst seviyedeki caddenin yüzeyinin kireçtaşı ve tuğla parçalarından oluşan, sıkıştırılmış killi topraktan oluştuğu gözlendi. Tuğlaların fırınlandıktan
sonra manyetik özellik kazanmaları nedeniyle, söz konusu cadde jeomanyetik ölçümler sırasında anomali olarak saptanabilmişti. Kuzeybatı yönüne doğru yükselen ve buluntulara göre Roma İmparatorluk Dönemine ait olduğu anlaşılan bu üst caddenin alt
seviyesinde, cadde ile aynı yönde uzanan sağlam durumda pişmiş toprak temiz su borusu ile üzeri taşlarla kemer şeklinde örülmüş ve temizleme için bir kapağa sahip olan
pis su kanalı bulundu (Resim: 9). Daha alt seviyede ise, üst cadde ile buna ait temiz
ve pis su sistemiyle aynı yönde uzanan ve ele geçirilen seramiklere göre Hellenistik
Döneme tarihlendirilen ikinci bir caddenin varlığı tespit edildi. Daha altta yer alan iyi korunmuş durumdaki pişmiş toprak temiz su borusunun varlığı, Hellenistik Dönem cadde
sisteminin de Roma Dönemi cadde sistemiyle aynı yerde ve aynı yönde olduğunu kanıtlamaktadır. Ayrıca Hellenistik Döneme ait bu tabakada cadde kenarında, bir eve ait
temel duvarı ve evin iç bölümüne ait sıkıştırılmış kilden oluşan taban açığa çıkarıldı.
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Humeitepe’deki bu sondaj, jeofizik çalışmalarının sonucunu kanıtlamanın yanı
sıra tepenin, şehir merkezine göre yüksekte kalmasına rağmen Milet’in merkezi su sistemine dahil edildiğini göstermesi açısından önemlidir.
2001 yılı jeofizik öçümleri sırasında, 1979-80 yıllarında kazılmış olan Demeter
Tapınağı’nın batısında köşeli bir anomalinin saptanması (Resim: 1, S 1) üzerine bu bölümde üç sondaj açıldı. Sondajlarda İ. Ö. 3-2 yüzyıllara tarihlenen çok sayıda çatı ve
taban kiremiti, yemek kapları, büyük hydria ve amphora parçaları, pişmiş toprak figürin
parçaları, sikke ile çivi ve benzeri metal objeler ele geçirildi. Buluntular arasında, Demeter Tapınağı’na ait bir kyma parçasının yer alması; Demeter kültünde önemli rol oynayan çok sayıda minyatür hydria parçasına rastlanması ve tabakalardaki külün varlığı, İ. Ö. 2. yüzyılda Demeter Tapınağı’nda ya da bu tapınağın yakınlarında gerçekleşmiş bir yangın sonucu malzemenin buraya taşınmış olabileceğini göstermektedir. Ayrıca buluntular arasında çeşitli boylarda yiyecek ve içecek kaplarının yer alması, bunların tapınakta yapılan kutsal törenler sırasında kullanıldığına işaret eder.
II. Küçük Eser Restorasyonu ve Yay›na Yönelik Çal›ﬂmalar
Önceki yıllarda olduğu gibi 2001-2003 yıllarında da küçük eser restorasyon ve
konservasyon çalışmaları sezon süresince yoğun bir şekilde sürdürüldü. Belgeleme,
mekanik temizleme, konsolidasyon ve tümleme işlemlerini kapsayan çalışmaların ağırlık noktasını bronz ve demir objeler, pişmiş toprak figürinler ile başta Fikellura amphoraları olmak üzere bezemeli seramik parçaları oluşturdu. 10’a yakın restoratör ile her
sezon dağ kristali, bitumen, kurşun, fayans, cam, kemik, bakır, mermer, deniz kabuğu,
gümüş ve taş gibi yüzlerce eserlerin restorasyon ve konservasyon işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca Athena Tapınağı’nın güneyindeki kazılarda bulunan Hellenistik Döneme
ait kuyulardan ele geçirilen malzemenin de restorasyon çalışmalarına başlanarak, Minos ve Myken Dönemine de ait çok sayıda eser tümlendi.
Her yıl olduğu gibi bu yıllarda da buluntularla ilgili dokümantasyon ve yayına yönelik çalışmalar kesintisiz olarak sürdürüldü. Milet'in Minos-Myken Dönemlerini aydınlığa kavuşturmak amacıyla Prof. Dr. W.–D. Niemeier tarafından Athena Tapınağı’nin
güneyinde yürütülen çalışmalar kapsamında 2001 ve 2003 yıllarında dokümantasyon,
stratigrafi ve yayın çalışmaları gerçekleştirildi. Cambridge Üniversitesi’nden Dr. C.
Knappett’in katılımıyla, Milet’te ele geçirilen Minos ithal keramiğinin kökeni üzerine arkeometrik araştırmalara ilişkin hazırlık çalışmaları sonuçlandırıldı; Glasgow Üniversitesi’nden A. N. Brysbaert’in katılımı ile Minos Dönemi fresko parçaları teknik yönden incelendi. Ayrıca Prof. Dr. P. Kuniholm, Athena Tapınağı'nın güneyindeki kazılarda Thera volkan külüyle birlikte bulunmuş yanmış ağaç parçasını inceledi.
Önceki yıllarda Zeytintepe ve Kalabaktepe kazılarından ele geçirilen ve restorasyonları tamamlanmış pişmiş toprak figürinler; Zeytintepe Aphrodite Kutsal Alanı’ndan bulunan bronz objeler ve bronz adak levhaları; Arkaik Döneme ait ticarî amphoralar; Milet üretimi Fikellura amphoraları; Milet’te bulunan Arkaik-Roma Dönemleri
kandilleri ile ilgili yayın çalışmalarında büyük aşama kaydedildi. Ayrıca Geometrik Dönem seramiği ile Milet üretimi Arkaik Dönem seramiği kapsamında çanaklar, kâseler,
sürahiler, ve mutfak kapları ile Aphrodite Kutsal Alanı’ndan bulunmuş minyatür vazolar
üzerine çalışmalar devam etti. Milet’te ele geçirilen Arkaik Döneme ait Korinth ve Attika üretimi seramikler ile ilgili çalışmalar da yoğun olarak sürdürüldü. Bunların yanı sıra Hellenistik Dönem seramiği ile Bizans, Beylikler ve Osmanlı Dönemlerine ait seramikler konusunda yayın çalışmaları gerçekleştirildi. Arkaik Döneme ait pişmiş toprak
mimarî elemanlar ile Klasik-Hellenistik Dönem pişmiş toprak figürinleri ve amphora mühürleri üzerine de çalışmalar gerçekleştirildi. Bu arada arkaik Delphinion ve buradan
eski kazılar sırasında ele geçirilmiş olan buluntular ile ilgili yeni bir çalışmaya başlanarak; Milet’te bulunan yazıtlar üzerine yayınlanmış olan 2 kitabın devamı niteliğindeki 3.
cilt yayına hazır duruma getirildi.
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III. Tiyatro ve Kale’nin Restorasyon ve Onar›m Çal›ﬂmalar›
Dr. Ing. B. F. Weber tarafından yürütülen Tiyatro’daki çalışmalara 2001-2003 yıllarında da yoğun bir şekilde devam edildi. Tiyatro’nun doğu bölümünde, ikinci kattaki
oturma basamaklarının çoğunun Bizans Döneminde yerlerinden alınması ve kale yapımında devşirme malzeme olarak kullanılması nedeniyle buradaki tahribata uğramış
oturma basamaklarının temelleri, küçük taş ve kireç harcı ile sağlamlaştırılarak (Resim:
10) basamak şeklinde görünüm kazandırıldı; mevcut oturma basamakları kısmen yerlerine kondu. Bu bölümde kuzeydoğuya doğru devam eden sağlamlaştırma çalışmaları 2003 yılında tamamlandı.
Caveanın birinci katındaki üçüncü sektör restore edilerek, burada hasar görmüş
oturma basamaklarının temelleri dördüncü sıradan ondokuzuncu sıraya kadar sağlamlaştırıldı. Çalışmalarda orchestraya düşmüş durumda bulunan ve imparator locasına
ait dört sütun, birinci caveanın üçüncü bölümündeki orijinal yerlerine tekrar kondu (Resim: 10). Ayrıca açık diazomada Antik Dönemde yerlerinden sökülerek başka yere taşınmış taban taşları yerlerine yerleştirildi.
Batı kanatta yüksek koridorun batı girişinin kuzey ve güney duvarında bulunan
taşların kırılması ya da tahribat görmesi nedeniyle oluşan bütün boşluklar, kireçli harç
ve küçük taşlar ile kapatılarak sağlamlaştırıldı. Böylece bütün duvarın statiği kontrol altına alınarak, orijinal durumunda olduğu gibi bir bütünlük sağlandı ve duvardaki boşluklarda doğal koşullar nedeniyle oluşacak tahribat önlenmiş oldu. Ayrıca 7 No.lu tiyatro
odasının kapı lentosu üzerinde, üst tonozun zamanla yapmış olduğu basınç sonucu
bozulmuş olan kemer harçla sağlamlaştırıldı.
Tiyatro’nun batı kanadındaki yüksek koridorun tonozunun iç kemerindeki taşların düşmüş olması ve kalan bloklara destek verilmesi amacıyla, önceki restorasyon
çalışmaları sırasında bu bölüme iskele kurulmuştu. 2002 yılında da bu bölümde çalışmalara devam edilerek, tonozun iç kemerinin sağlamlaştırma ve rekonstrüksiyon çalışmaları tamamlandı. Öncelikle tonoz kemerinde düşme tehlikesi gösteren iki blok orijinal yerlerine yerleştirildi. Bu bölümün rekonstrüksiyonunda kullanılmak üzere, 3. katın
zemininde duran ve tonoza ait olması gereken 6 büyük taş, köşelerinden düzeltilerek
1. kat tonoz kemerine yerleştirildi. Son olarak tonozun üzerindeki üst katı taşıyan temel
sağlamlaştırılarak, kemerin üzerindeki yıkılmış olan duvar, kireçtaşı bloklarla kaplandı
(Resim: 11).
Caveanın ikinci katındaki yerinden oynamış oturma basamaklarının büyük bir
bölümü kaldırılarak temel kireçli harçla sağlamlaştırıldı ve kırılmış olan basamaklar beyaz çimento ile yapıştırılarak yerlerine kondu. 5. sektörde 19. sıranın arkasındaki platformda bulunan boşluklar doldurularak, 2. katın ziyaretçiler tarafından rahatça dolaşılması için düz bir zemin oluşturuldu. Ayrıca 6. sektördeki aynı durumda olan 15-17. sıralardaki taşlar da kaldırılarak temel onarıldı ve kırılmış olan basamaklar aynı şekilde
yapıştırıldı. Bunların yanı sıra Tiyatro genelinde mimarî elemanlar ait oldukları bölümlere yerleştirildi.
Tiyatro’nın güney bölümünde yer alan ve Tiyatro’ya ana girişi sağlayan monumental merdivenin batı ve güney kısımlarına üst katlardan düşmüş olan ve Tiyatro’nun
podyumunun görünmesini engelleyen taşlar kaldırılıp, Tiyatro’ya ait diğer taşların sıralanmış olduğu bölüme yerleştirildi. Böylelikle binanın güneybatı köşesinde Tiyatro’nun
derinliği hakkında bir fikir alınabilecektir.
Tiyatro’nun doğusundaki Bizans Dönemine ait duvar ve burç restore edilerek
Komnen Dönemine ait Şehir surunda sağlamlaştırma ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca Kale ana giriş kapısının görselleştirilmesi amacıyla Komnen Dönemine ait duvar yükseltildi.
IV. Ören Yeri Bak›m ve Çevre Düzenleme Çal›ﬂmalar›
a. Tiyatro’nun Do¤usundaki Ziyaretçi Yollar›yla ‹lgili Çal›ﬂmalar
Ziyaretçilerin ören yerini daha rahat bir şekilde gezebilmesi ve antik kent topografyasını daha iyi anlayabilmesi için önceki yıllarda Hippodamik sisteme uygun olarak
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hazırlanan yolların yapımına ve buna paralel olarak eski kazı topraklarının kaldırılması çalışmalarına 2001-2003 yıllarında da devam edildi. 2001 yılı çalışmaları sırasında
Heroon I’den Piskopos Sarayı’na uzanan yolun yapımı tamamlandı ve Tiyatro’dan başlayan diğer bir yol, Dionysos Tapınağı’na kadar uzatıldı. Birbirine paralel olarak uzanan
bu iki yol, bunları dik olarak kesen bir yan yol ile birleştirildi ve bu şekilde bir insulanın
büyüklüğü ziyaretçiler için görselleştirildi (Resim: 12). Yine Hippodamik sisteme uygun
olarak 2001 yılında yapımına başlanan, Dionysos Tapınağı’nın batısından güneye doğru uzanan yol 2003 sezonunda tamamlandı.
b. Heroon III ile Piskopos Saray› Aras›ndaki Caddenin Aç›lmas›
Heroon III’ün doğusunda yer alan taş döşeme kaplı antik cadde (Heroon III Caddesi), Milet’in eski kazılar sırasında açığa çıkarılmış en önemli caddelerinden biridir. Bu
cadde, antik bir cadde olarak ziyaretçilerin kullanımına açılabilmesi amacıyla 2002 yılı
çalışmalarımız sırasında temizlendi ve yolun iki yanına eski kazılar sırasında atılmış
olan kazı toprağı kaldırıldı (Resim: 13). Söz konusu çalışmalar sırasında caddenin Th.
Wiegend tarafından kazıldığı sırada tamamen açılmadığı, geçiş sağlamak amacıyla
yolu kesen bir sırtın bırakıldığı anlaşıldı. Bu bölümü kaldırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz kazı çalışmaları sırasında, yüzey dolgusunun altında caddenin her iki kenarı boyunca kuzey-güney yönünde uzanan, birbirine paralel olarak devam eden bir evin iki iç
duvarına rastlandı. Heroon III Caddesi üzerine yapılmış olan ve iki ayrı fazın saptandığı bu ev, ele geçirilen buluntulara göre Beylikler Dönemine tarihlendirilmektedir.
Ziyaretçi yollarının düzenleme çalışmaları 2003 yılında da sürdürüldü. Kazılmamış olan bölümlerdeki seviye ile daha düşük seviyede kalan kazılmış bölümleri birbirine
bağlamak amacıyla, Hippodamik sisteme uygun olarak hazırlanan Tiyatro’dan gelen
cadde bir merdiven yardımıyla Piskopos Sarayı’na bağlandı; Buleuterion’un güney bölümünde yer alan ve 2001 yılında üzerindeki taş yığınını kaldırarak açtığımız antik caddenin batı bölümüne, üst seviyeye çıkışı sağlamak amacıyla geniş bir merdiven yapıldı.
c. Kent Merkezinde Yap›lan Düzenleme Çal›ﬂmalar›
Antik kent merkezindeki çalışmalar, 2001 sezonunda ören yeri düzenleme çalışmalarının ağırlık noktasını oluşturdu. Özellikle yağışların yoğun olduğu dönemlerde
Güney Agora ile Delphinion arasındaki alanda su taşkınları nedeniyle toprak birikmekte ve daha sonra yosun oluşmaktadır. Buna göre 2001 yaz döneminde bu alandaki dolgu toprak kaldırılarak alan bitkilerden ve yosunlardan arındırıldı (Resim: 14) ve zemini
oluşturan döşeme blokları sağlamlaştırıldı. Mimar I. Blum yönetiminde Buleuterion ile
Delphinion arasındaki alanda temizlik ve düzenleme çalışmaları yapılarak, eski kazılar
sırasında bu bölüme depolanmış olan yapı elemanları ait oldukları binaların önüne yerleştirildi ve küçük boyuttakiler Tiyatro deposuna taşındı. Bunun yanı sıra Güney Agora’nın kuzey stoasının arka duvarı bir bölümü bu duvara ait, diğerleri ise aynı mimarî
özellikler gösteren blokların üst üste konması suretiyle yükseltildi. Böylelikle Milet için
en önemli meydan olan Buleuterion’un önündeki bu bölümün söz konusu duvar yardımıyla kuzey sınırı belirtilerek önemi vurgulandı.
d. Ören Yeri Tan›t›m Levhalar›
Ziyaretçilerin Milet ören yerini daha bilinçli gezmesi, yapıların çizimler ve rekostrüksiyonlara daha anlaşılır duruma gelmesi amacıyla, yeniden ve daha detaylı olarak
düzenlediğimiz açıklama levhalarının ilk örnekleri, 2002 yılı ilkbahar sezonunda yerlerine konmuştu. Aynı yıl yaz sezonu çalışmalarımız sırasında da geri kalan levhalar ören
yerindeki yerlerine yerleştirildi. Tabelalarda, açıklama yapılan alanın üzerinde belirtildiği Milet’in genel şehir plânı; ilgili bölümün bugünkü durumunun çizimi; anlatılan yapının
detaylı plânı; genellikle bilgisayarda hazırlanmış olan rekonstrüksiyonu ile Türkçe, Almanca ve İngilizce açıklamalar yer almaktadır (Resim: 15). Tabelalar bütün detayları ile
birlikte Milet kazısının internet sayfasına (www.ruhr-uni-bochum.de/milet/) kaydedilmiş
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olup izleyiciler Milet şehir plânı üzerinde istedikleri alanı seçerek, bilgisayarın yardımıyla Milet’i virtüel olarak da ziyaret edebilirler.
V. Disiplinleraras› Çal›ﬂmalar
a. Jeofizik Çal›ﬂmalar
Dr. H. Stümpel tarafından gerçekleştirilen jeofizik çalışmaları, 2001-2003 yılllarında ilkbahar sezonunun yanı sıra yaz sezonunda da sürdürüldü. 2001 yılında Humeitepe’nin doğu yamacı kuzey uç noktasına kadar ölçüldü ve burada Demeter Tapınaği’na ait temenos duvarları tespit edildi. Ayrıca Kaletepe’de bu yıl ilk kez jeomanyetik
yöntemle ölçümler yapıldı. Buradaki ölçümler, Humeitepe’deki insula büyüklüğünün
Kaletepe için de geçerli olduğunu gösterdi. 2003 yılı jeofizik araştırmaları sırasında Faustina Hamamı ve Şehrin güney bölümünde bulunan Kutsal Kapı’nın önünde yer alan
Kutsal Yol ölçüldü. Faustina Hamamı civarında yapılan ölçümler, hamamın şimdiye kadar bilinmeyen temiz ve pis su sistemine açıklık getirdi. Faustina Hamamı’na ait Palaistra’nın avlusunda gerçekleştirilen ölçümler sırasında da benzer anomaliler tespit edildi. Bunlar da, hamamdan pis suyu Tiyatro Limanı’na doğru götüren su boruları olmalıdır. Ayrıca buradaki ölçümler sırasında, Palaistra’nın henüz açığa çıkarılmamış olan
bazı duvarları da görüldü. Şehrin güney bölümündeki Kutsal Kapı’nın önünde yer alan
Kutsal Yol’un devamını bulmak amacıyla bu bölümde jeofizik ölçümler yapıldı ve Kutsal Kapı’ya doğru giden yola ait olduğu düşünülen bir anomaliye rastlandı.
b. Jeoarkeolojik Çal›ﬂmalar
Antik Dönem kıyı sınırlarını tespit etmek ve Milet’in limanları üzerine daha detaylı bilgiye sahip olmak amacıyla 2002 yılında Marburg Philipps Üniversitesi’nden Prof.
Dr. H. Brückner idaresindeki ekip ile jeoarkeolojik çalışmalara devam edilerek, Athena
Tapınağı liman alanı ile Tiyatro Limanı’nda drill sondajlar gerçekleştirildi. Athena Tapınağı civarındaki drill sondajlarla, bu tapınağın kuzeyinde, derin bir koya sahip Bronz
Çağı Mileti’nin limanı tespit edildi. Bu limanın batısında yer alan ve bugün üzerinde Heroon II'nin bulunduğu tepe, batıdan esen rüzgârın limana ulaşmasını engellemekteydi.
Tiyatro Limanı çevresinde yapılan drill sondajların en önemli sonucu, Tiyatro'nun önünden limana uzanan bir cadde ya da gezinti alanının saptanmasıdır.
Arkaik Dönem Kutsal Alanları ile ilgili çalışmalar kapsamında 2002 yılında Delphinion’da da araştırmalara başlandı. Burada gerçekleştirilen drill sondajlar, Delphinion’daki Kutsal Alan ile ilgili ilk yapı faaliyetlerinin Arkaik Dönemde başladığını ortaya
koydu. 2003 sezonunda da devam edilen jeoarkeolojik çalışmalar sırasında ise, Prehistorik Döneme ait seramik parçaları bulundu. Buna göre Delphinion’da Prehistorik
Dönemde yerleşim bulunduğu ve büyük olasılıkla su yükselmesi nedeniyle buranın terk
edildiği ortaya çıkmaktadır.
2003 yılı ilkbahar sezonunda Kalabaktepe’nin kuzeyinde jeofizik ölçümlerle saptanan ve Bazilika olduğu düşünülen alanda, yaz sezonunda drill sondajlar yapıldı. Bu
çalışmalar sırasında, Bazilika’nın inşa edildiği dönemde sahile yakın olduğu kanıtlandı. Ayrıca Bazilika’nın orta nefinin bulunduğu bölümde gerçekleştirilen drill sondajlarda
ise sahil kumu üzerinde direkt olarak kile rastlandı. Buna göre büyük olasılıkla bu kil,
bu bölümde yer aldığını tahmin ettiğimiz Arkaik Dönem deniz suruna ait kerpiç kalıntıları olabilir.
c. Mikrobiyolojik Çal›ﬂmalar
Milet’teki su baskınlarına karşı alınacak önlemler konusunda uzun yıllardır DSİ
Aydın Bölge Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalara 2001 yılında da devam edildi. Dr. St.
Brüggerhoff, ören yerinin su taşkınlarına maruz kalan bölümlerinde mimarî elemanlar
üzerinde kabuk oluşturan mikroorganizmalarla ilgili incelemelerde bulunarak veriler
topladı. Laboratuvar çalışmalarıyla mikroorganizmaların çeşidi ve bunların farklı ortam214

lara uyum sağlama gücünün belirlenerek karşı önlemlerin alınabilmesi amacıyla taş ve
toprak örnekleri alındı.
d. Arkeozoolojik Çal›ﬂmalar
Prof. Dr. J. Peters ve Dr. H. Manhart tarafından 2003 yılında gerçekleştirilen çalışmalar sırasında, 1999-2000 yılları Athena Tapınağı kazılarından ele geçirilen 17.000
hayvan kemiği ve 5000 adet midye incelendi. Buna göre İ.Ö. 4. binyıldan itibaren Milet
halkı tarafından sırasıyla en çok dana, koyun, keçi ve domuz etinin tüketilmiş olduğu;
Minos Döneminde bunlara ek olarak av hayvanlarının ve deniz ürünlerinin yiyecek olarak önemli bir rol oynadığı ortaya çıkarıldı. İ.Ö. 2. binyıldan itibaren ise ceylan, yaban
domuzu, ayı ve leopar gibi av hayvanlarının yavaş yavaş azaldığı sonucuna ulaşıldı.
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MAGNESIA AD MAEANDRUM 2003 (20. YIL)

Orhan B‹NGÖL*
Görkem KÖKDEM‹R

01. 07. 2003 - 19. 9. 2003 tarihleri arasında 79 gün süren 2003 yılı Magnesia kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri ve maddî katkıları ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi’nin maddî desteği ile gerçekleştirilmiştir. Adı geçen kurumlara teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca Ericsson Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Yalınkılıç’a, Ericsson’un maddî destekleri; Batısöke Söke Çimento Sanayii A.Ş. Başkan Vekili, Murahhas Üye, İnş. Müh. Eşref Baltalı’ya
da Batısöke’nin lojistik desteği için teşekkür ediyorum. Germencik Kaymakamı Beyazıt
Tanç’a, Kazı temsilcisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Milet Müzesi uzmanlarından Hasibe
Akat’a, Batısöke A.Ş. Genel Müdürü Onur Altınışık’a ayrıca teşekkürlerimi sunarım.
Başta mimarî belgeleme, restorasyon ve konservasyon çalışmalarının yürütülmesini
yönlendiren Doç. Dr. Emre Madran ve Dr. Nimet Özgönül olmak üzere, kampus yönetimi ve bürokratik işlemlerin yanı sıra, küçük eser konservasyon – restorasyon çalışmaları ile envanter çalışmalarını yönlendiren Arkeolog Konservatör Işık Bingöl ile kazıların direktiflerim doğrultusunda yürütülmesiyle, katılımcılardan gelen raporları düzenleyerek bu raporun oluşmasına katkılarından ötürü Arkeolog Görkem Kökdemir’e ve tüm
kazı süresi boyunca ya da zaman zaman kazıya katılan aşağıda isimleri yazılı uzmanlara ve öğrencilere, özverili çalışmalarından ve katkılarından ötürü teşekkür ederim: Arkeometrist Doç. Dr. Ünsal Yalçın (Deutsches Bergbau Museum Bochum/Almanya);
Epigraf Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar (İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı); Arkeologlar: Arş.Gör. Baki Demirtaş (Trakya Üniversitesi, Fen
Edebiyat Fakültesi), Arş.Gör. Hakan Öztaner (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Klâsik Arkeoloji ABD), Arş.Gör. Özlem Vapur (Muğla Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü), Yüksek Mimarlar: Arş.Gör. Deniz Özkut (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
Mimarlık Fakültesi), Arş. Gör. Tuba Akar, Arş.Gör.Gökçe Şimşek Kuran, Arş. Gör. Meltem Uçar (O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi), Konservatör: Arş.Gör. Ayşe Gültekin (Ankara
Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksekokulu), arkeoloji öğrencileri: İlker Taşçıoğlu, Burcu Özdemir, Serap Morkoç, Reyhan Meral (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya
Fakültesi, Klâsik Arkeoloji ABD), Oya Dinler (Bilkent Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü), konservasyon öğrencisi: Elif Çolakoğlu (Ankara Üniversitesi, Başkent
Meslek Yüksekokulu), Taşçı Ustası: Zeynel Bayraktar; Fotoğrafçı M. Ali Döğenci.
2003 yılı kazı, onarım, düzenleme ve çevre araştırmaları aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır: Artemis Tapınağı, Tören Alanı, Agora ve Propylon, Theatron ve
Leukophrys.
*

Prof. Dr. Orhan BİNGÖL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 06100 Sıhhiye
Ankara/TÜRKİYE.
Görkem KÖKDEMİR, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Doktora Öğrencisi
06100 Sıhhiye Ankara/TÜRKİYE.
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ARTEM‹S TAPINA⁄I
Artemis Tap›na¤› Bat› Açmas› Kaz› Çal›ﬂmalar›
2002 kazı sezonunda Artemis Tapınağı ile altar arasındaki alanda kazı çalışmaları yürütülmüş ve bu çalışmalar sonucunda hem tapınak ile altar arasındaki organik
bağlantı tam olarak sağlanmış hem de yapının batı sütun sırasına ait sütun tamburları
ile yine batı cephesine ait çok sayıdaki mimarî eleman gün ışığına çıkarılmıştı.
2003 kazı sezonunda ise tapınağın alınlığının restorasyon ve sergileme çalışmalarına yönelik olarak, 2002 sezonunda batı açmasının kuzey köşesinde ortaya çıkarılan, tapınağın batı cephesine ait yatay geison, alınlık, epistyl, eğimli geison ve eğimli sima bloklarının, buluntu durumlarının belgelenmesinin ardından vinç yardımıyla sergileme alanına taşınması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmadan sonra da alanın, depremle yıkılan elamanların ağırlığıyla çökmüş ve parçalanmış döşemesine ulaşmak için ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında taşınan bloklara ait olabilecek kırık parçaların yanı sıra, kaldırılan blokların alt kotunda, yapının diğer üst yapı elemanlarına ait bloklar ve bu bloklara ait kırık parçalar saptanmıştır (Resim: 1).
Artemis Tap›na¤› Bat› Al›nl›k Restorasyon Çal›ﬂmalar›
2002 sezonunda, Artemis Tapınağı’nın 1995–2001 yıllarında kırık parçalarının
birleştirilme ve restorasyon işlemleri büyük ölçüde tamamlanan batı cephesi alınlığına
ait bloklar, tapınağın güneyinde hazırlanan beton bir platform üzerinde özgün yerleri
gözetilerek üst üste konmuş, alınlığın anastylosis çalışmaları yapılmıştı.
2003 sezonunda ise geçen yıl kullanılan imitasyon malzemesinde görülen hatalardan ötürü, gerekli görülen blokların restorasyon çalışmaları yeniden yapılmıştır. Bu
çalışmalar için aşağı indirilen bloklar yenileme ve birleştirme işlemlerinden sonra tekrar üst üste konarak alınlık duvarı oluşturulmuştur. Alınlık üçgeninin bu şekilde oluşturulmasından sonra iki yandaki eğimli blokların üstüne, sırasıyla epistyl, eğimli geison
blokları ile statik açıdan uygun olan eğimli sima blokları yerleştirilmiştir. Böylece Artemis Tapınağı batı cephesi alınlığı, elimizdeki elemanların büyük bir bölümü kullanılarak
alınlık ayağa kaldırılmış olmaktadır (Resim: 2). Alınlıktaki çalışmalar sürdürülecektir.
TÖREN ALANI
Tören Alan› Sondaj Çal›ﬂmalar›
2002 sezonunda Tören Alanı’nda, döşeme olmayan yerde ve döşeme seviyesinden -0.60 m. aşağıda, döşeme bloklarının altından geçen ve üst üste yerleştirilmiş kesme taşlardan oluşturulmuş kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda, blok sırasıyla karşılaşılmış, fakat işlevi saptanamamıştı.
2003 sezonunda bu blokların işlevini anlayabilmek amacıyla kazı çalışmaları yürütülmüş ve bunların bir kanal sistemini oluşturan bloklar oldukları anlaşılmıştır. Kanal,
karşılıklı yerleştirilmiş iki blok sırası üzerine, aradaki boşluğu kapatacak şekilde bir sıra kapatma bloğu kullanılarak yapılmıştır (Resim: 3). 2003 sezonunda ortaya çıkardığımız bu kanal sistemi hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek amacıyla önümüzdeki yıllarda, kanal doğrultusunda, Tören Alanı’nda saptadığımız yerlerde kazı ve sondaj
çalışmalarının yürütülmesi plânlanmaktadır.
AGORA
Do¤u Stoa Güney Yar› Kaz› Çal›ﬂmalar›
Hem Propylon’un orta sütun sırası, güney fil ayağına ait olabilecek parçalara
ulaşmak hem de Agora ile Propylon arasındaki mimarî bağlantının tam olarak açığa çıkarılabilmesi amacıyla, Propylon’un güney sınırından, güneye doğru, orta sıranın 1. ve
2. İon sütunun olması gereken alanda kazı çalışmaları yapılmıştır. Kazılacak alanın ge224

nişliği Bizans surundan Agoraya doğru 5.00 m.; yüksekliği ise Agora stylobat seviyesinden +2.10 m. olarak ölçülmüştür. Kazılan alanda Bizans surunun yıkıntısına ait çok
sayıda blok ortaya çıkarılmış, bu blokların bir kısmı vinç yardımıyla kaldırılarak surun
ayakta kalan bölümünün batısına taşınmıştır. Bizans surunun yıkılmış bloklarından
arındırılan bu alan içerisinde, 2. İon sütununa ait kaide in situ olarak ve stoanın İon sütun sırasına ait olan bir adet İon sütun tamburu oldukça tahrip edilmiş olarak ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, Agoranın iç sütun sırasına ait, Propylonun orta fil ayağının güneyindeki 4, 5. ve 6. İon sütunlarının kaidelerinin tamamen ortaya çıkarılabilmesi için açma
sınırı, orta sütun sırasını kapsayacak kadar tıraşlanarak Bizans suruna doğru genişletilmiştir (Resim: 4). Burada kazı alanı Bizans surunu tehlikeye sokmamak için doğuya
doğru genişletilememekte, stoanın doğu nefi kazılamamaktadır.
Agora Bat› Açmas› Kaz› ve Temizlik Çal›ﬂmalar›
Agorada Propylonun batı cephesinin açıldığı alanın ortaya çıkarılması için yapılan çalışmalar sürdürülmüştür. Bu açmada bahar yağmurlarıyla gelen sel sularının biriktirmiş olduğu mil tabakası ile Agoranın batı açma duvarından yıkılan yaklaşık16.50
m. uzunluğundaki toprak yığını kaldırılarak taban döşemesine ulaşılmıştır. Bu çalışmalar sonucu Agora açmasının doğu-batı yönündeki genişliği 22 m., kuzey-güney yönündeki uzunluğu ise 63 m. ölçülerine ulaşmıştır.
Taban döşemesi üzerinde, kuzeyde Agoranın yapı elemanlarıyla uyuşmayan ve
Artemision stoalarındaki az yivlendirilmiş İon sütun sırasına ait olanlarla benzer özellikler taşıyan iki adet İon sütun tamburu ile Agoranın doğu stoasına ait Dor sütun tamburları ortaya çıkarılmıştır (Resim: 5).
THEATRON
Theatron Kaz› Çal›ﬂmalar› ve Çevre Düzenlemesine Yönelik Çal›ﬂmalar
2003 yılı Theatron çalışmaları, yapıdaki ot temizliğinden sonra, "Theatron" yayını çalışmasına yönelik olarak yapının kuzeyinde yer alan temellerin yapıyla olan ilişkisinin saptanabilmesi ve sınırlarının tam olarak saptanabilmesi amacıyla, temizlik niteliğinde yapılan kazı çalışmaları ile devam etmiştir. Bu çalışmalar sonucunda, batı açma sınırı kuzeye ve 7. kerkise doğru genişlemiş, temelin sınırları ve niteliği tam olarak
ortaya çıkarılabilmiştir.
Diğer bir çalışma yapının birinci kerkisinin kuzeyinde gerçekleştirilmiştir. Geçmiş
yıllarda çok az bir kısmı ile açılmış olan istinat duvarı izlenilmiş ve bu duvar doğuya
analemma yönüne doğru tamamen ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, 4. kerkiste, 4. ve 5. tonozlar arasında yapının alt yapısına yönelik daha fazla bilgi sahibi olabilmek amacıyla
sondaj niteliğinde kazı çalışması yürütülmüştür.
Bu çalışmalara paralel olarak yapının korunmasına ve çevre düzenlemesine yönelik ilk çalışmalara 2003 sezonunda başlanmıştır. Bu bağlamda, kazı çalışmaları sırasında dağınık olarak bulunmuş olan ve Theatronun yapımının yarım kalmasından
sonra yerlerinden bizce saptanamayan nedenlerle taşınmış olan (taşınmış in situ) oturma bloklarının 1. ve 7. kerkisin arkasındaki alanlarda sergilenmesi gerçekleştirilmiştir.
Bu amaçla, 1. kerkis doğusunda açma duvarları genişletilerek düzeltilmiş ve taban toprağı tesviye edilerek bir platform oluşturulmuştur. 7. kerkisin batısında da aynı çalışmalar yürütülmüş, açma duvarı genişletilerek düzeltilmiş ve taban toprağı tesviye edilerek
oturma bloklarının sergilenmesi için ikinci bir platform daha hazırlanmıştır. Daha sonra
her iki platforma da mıcır dökülerek, bloklar bu alanlara yerleştirilmiştir.
Aynı şekilde benzer bir uygulama, yapının orkestra bölümü için de tasarlanmış
ve uygulanmıştır. Yapım sırasında çalışma alanı olarak kullanılmış olduğu saptanan
orkestrada, yapım aşamasında bırakılmış olan mimarî bloklar, önce bulundukları yerlerden kaldırılmış, orkestra tabanının tesviye edilip, zemininin mıcırla örtülmesinden
sonra, bulundukları özgün yerlerine yeniden konmuştur (Resim: 6).
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Bu çalışmaların dışında Theatronun yaslandığı yamaçtan gelen yağmur sularının yapı içerisine sızmasını engellemek amacıyla korumaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Analemma duvarı hizasında yağmur suyunun içeri sızdığı alanlar kapatılmış 4.
kerkiste, 5. ve 6. tonozlar arasındaki tonozların uç kısımlarına yıkılmış oldukları yükseklikte moloz taştan kuru duvarlar örülmüştür.
ÇEVRE ARAﬁTIRMALARI
Leukophrys (?)
İzmir II No.lu Koruma Kurulu tarafından incelemeleri yapıldıktan sonra
14.05.2003 gün ve 11605 sayılı kararla sit alanı olarak ilân edilen, halk arasında Küçük ve Büyük Manastır olarak anılan ve Magnesia’nın sırtını dayadığı Thoraks Dağı’nın üst yamaçlarında yer alan Leukophrys’te kaçak kazıların sürdürüldüğü saptanmıştır. Magnesia antik kenti ile ilgili olarak antik kaynaklarda da adı geçen, Magnetler’in
Persler’den kaçarak sığındıkları bir yerleşim, hatta Magnesia’nın akropolü olabilecek
bu bölgenin yüzeyde görülen kalıntılarından anlaşılacağı üzere önemi büyüktür. 2003
yılında da sürdürüldüğü saptanan kaçak kazılar, bu bölge ile ilgili arkeolojik bilgilerin
her geçen gün biraz daha yok olmasına neden olmakta ve bu yıl yapılan gözlemler, bu
alanda acil olarak arkeolojik bir çalışmanın yapılmasının zorunlu olduğunu bir kez daha göstermektedir (Resim: 7).
BELGELEME-YAYIN VE TEZ ÇALIﬁMALARI
Magnesia kazılarına yönelik monografik çalışmalardan ilki olarak kazı çalışmaları tamamlanan Theatron seçilmiştir. Yukarıda değindiğimiz şekilde 2003 sezonunda
yayına ve yapıyla ilgili etütlere yönelik ufak çaplı kazı ve temizlik çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmalara paralel olarak kazının mimarî belgelemelerini üstlenen Doç. Dr.
Emre Madran ve ekibi Theatronun yayına yönelik plânı ile kesit, rölöve, rekonstrüksiyon vb. gibi çizimleri tamamlamış ve bu önemli yapının yayınında detaylı şekilde yer
alacak olan çizimler, yayına hazır hâle getirilmiştir.
Arş.Gör. Baki Demirtaş (Trakya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi) "Magnesia
Artemis Tapınağı’nın Teknik ve İşçilik Özellikleri" Arş.Gör. Hakan Öztaner (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Klâsik Arkeoloji ABD), "Çarşı Bazilikası Üst
Yapısı" ve Arş.Gör. Özlem Vapur (Muğla Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü), "Hypokaoslu
Yapı Seramikleri" konulu doktora tez çalışmalarını sürdürmüşlerdir.
D‹⁄ER ÇALIﬁMALAR
Tiyatro, Gymnasion, Roma Yap›s› Temizlik Çal›ﬂmalar›
2003 yılında, kazı alanlarımızda yaptığımız olağan ot temizliği ve temizlik çalışmaları yanında, bugüne kadar kazı çalışmaları kısmen yürütülmüş ya da hiç kazı yapılmamış yapıları biraz olsun görünür hâle getirebilmek amacıyla, öncellikle başta Tiyatro olmak üzere, Gymnasion ve Roma tapınağında detaylı şekilde ot temizliği yapılmıştır.
Magnesia Ören Yeri Giriﬂ-Ç›k›ﬂ Kap›s›na Yönelik Çal›ﬂmalar
Magnesia ören yeri için kazı başkanlığının görüş ve önerileri doğrultusunda,
Doç. Dr. Emre Madran ve ekibi tarafından hazırlanan ve İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca onaylanan "Magnesia Giriş, Hizmet Ünitesi ve Otopark" projesinin uygulaması ne yazık ki henüz tamamlanamamıştır. Yıkılan köy kahvesi niteliğindeki yapının yerine yapılan hizmet ünitesi kaba inşaatı bitmiş bir şekilde 2002
yılından beri tamamlanmayı beklemektedir (Resim: 8). Giriş önerisinin Karayolları Genel Müdürlüğü’nce uygulanamaz olması üzerine ören yeri için yeni bir "Giriş" yeri seçimi zorunluğunun doğması üzerine kazı heyetince yapılan çalışmalarla güney Bizans
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surunun Ortaklar-Söke karayolunun hemen kenarındaki bölümünde ortadan kaybolmakta olduğu saptanarak burada araştırma yapılmasına karar verilmiştir. Yapılan temizlik çalışmaları sonucunda, Bizans surunun bu alanda devam etmediği görülmüş ve
burada bulunan blokların sur duvarının in situ blokları olmadıkları anlaşılmıştır (Resim:
9). Surun yıkılmış olması ve arkeolojik kalıntılarının korunma durumlarının da uygun olması nedeniyle kazı başkanlığımız tarafından da onaylanan yeni bir "Giriş" projesini
hayata geçirmek için hiçbir sakınca olmadığı ortaya çıkmıştır. Oluşturulan yeni proje de
Türkiye Karayolları Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Bu projeye göre Ortaklar yönünden gelen araçlar Bizans suru doğrultusunu geçtikten sonra sağa sapıp Bizans surunun içinde yapılması projelendirilen otoparka girecekler; Söke yönünden gelenler
ise, sola dönmeden önce, sağlarında kalan cebe girecek ve daha sonra düz olarak karşı yola geçeceklerdir.
Su Bask›nlar›na Karﬂ›n Al›nan Önlemler
Her yıl kış ve bahar aylarında gerçekleşen ve nehirlerin taşması sonucu oluşan
sel baskınları, Bizans suru içerisindeki kazı çalışmaları tamamlanmış, Tören Alanı ve
altar ile Bizans suru dışında çalışmaların sürdürüldüğü Agoradaki açmalarımızı etkilemekte ve bu durum, Magnesia ören yeri için çok büyük bir sorun oluşturmaktadır. Gerek ortaya çıkarılan yapıların korunmalarını sağlamak, gerek ilkbahar ve yaz aylarında
gelen ziyaretçiler için kötü bir sürpriz ve ziyareti azaltan bu olumsuz etkiyi ortadan kaldırmak, gerekse her kazı sezonu başında, mil tabakası ile dolan kazı alanlarımızda temizlik çalışmalarını yinelemek zorunda kalarak kazı süremizi ve bütçemizi olumsuz
yönde etkilemesini önlemek için bu sorunun ivedilikle çözümlenmesi gerekmektedir.
Bu nedenlerden ötürü, Magnesia ören yerinde 2003 sezonunda bazı önlemler
alma yoluna gidilmiştir. DSİ yetkililerinin de yardımıyla, ören yerinde Humann döneminde açılan ve bizim de kullandığımız kanal ile Ortaklar-Söke karayolu altından geçen ve
Gümüşçay’a bağlanan kanalın giriş ve çıkışının kotlarının ölçülmesi sonucunda, Bizans surunun kuzeyinden geçen ve karayolu altındaki büzlere bağlanan kanalın kotunun yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Kanalın içerisinde bir fikir edinebilmek amacıyla
kazı çalışmaları yürütülmüştür. Bizans surunun kuzeyinden geçen kanalda yürüttüğümüz kısa çalışmalar sonucunda, yoğun olarak Bizans suruna ait tuğla ve dolgu tabakası ile yine sura ait düşmüş bloklar ile karşılaşılmıştır. Ayrıca surun kuzeybatı köşesinde Humann’ın plânında gösterilmiş olan ve büyük bir olasılıkla Agora-Doğu Stoa ile
bağlantılı olan bir adet Dorik çift yarım sütun plaster ve altında da stylobat blokları olarak tanımlanabilecek mermer bloklar ile karşılaşılmıştır. Kanalın kotunu düşürmeye yönelik kazı çalışmaları bu şekilde tamamlanamadan bırakılmıştır. Bu çalışmalar Magnesia ören yerini su baskınlarından kurtarmak için Bizans surunun kuzeyinde kapsamlı
bir kazı çalışması yapılmasının gerekli olduğunu göstermiş ve bu çalışma önümüzdeki sezonlara bırakılmıştır. Bu çalışmanın ardından, kış aylarında yatağından taşan nehir sularına engel olmak amacıyla geçici bir önlem olarak, Tekinköy sınırlarından geçen
nehir yatağının tıkanan yerleri kendi imkânlarımız ile açılmıştır.
Ayd›n Müzesinde Gerçekleﬂtirilen Restorasyon Çal›ﬂmalar›
1985 yılında hamamın apodyterionunun bir odasında yapılan kazı çalışmaları
sonucunda bulunarak üç büyük parça ve diğer ufak kırık parçalarıyla birlikte Aydın Arkeoloji Müzesi’ne teslim ettiğimiz siyah mermerden yapılmış kadın heykelinin restorasyon çalışmaları yapılmıştır. 2001 yılında Aydın Müzesi’ne götürülen Çarşı Bazilikası’nın
kuzey ve güney haç ayaklarına ait Skylla başlıkları ile Bazilika’nın kuzey haç ayağına
ait Skylla başlığının ilk önce iki büyük parçası birleştirilmiş daha sonra kırık kabartma
parçalarının başlık üzerindeki yerleri bulunarak restorasyonu yapılan başlığa yapıştırılmıştır (Resim: 10). 2001 yılında Aydın Müzesi bahçesine getirilen güney haç ayağı
Skylla başlığının iki köşesinde yer alan ve 1989 yılındaki kazılarda bulunmuş Triton
başları ile sağ yan yüzdeki Nereid’in başı başlıktaki yerlerine yapıştırılmıştır (Resim:
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11, 12). Zeynel Bayraktar tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sonucunda Aydın Arkeoloji Müzesi’ne, mimarî ve plâstik Magnesia eserleri arasında sergilenecek üç eser daha kazandırılmış olmaktadır.
Hypokaustlu Yap› (?) Seramikleri Restorasyon ve Konservasyon Çal›ﬂmalar›
İlk olarak kazı çalışmaları kazı çalışmaları 2000–2002 yıllarında gerçekleştirilen
Hypokaustlu Yapı’nın, "Seramikli Oda" olarak adlandırılan mekânından çıkan seramik
parçalarının, 2003 kazı sezonu içerisinde, son etüt ve çizim çalışmaları tamamlanmıştır. Tüme yakın durumda olanları, yapıştırma, tamamlama ve destek dolgu işlemleri
Konservatör Ayşe Gültekin tarafından yapıldıktan sonra Aydın Müzesi’ne teslim edilmiştir.
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Resim 1: Artemis Tapınağı, batı açması

Resim 2: Artemis Tapınağı, batı alınlık, restorasyon çalışmaları sonrası
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Resim 3: Tören Alanı döşemesi altında
saptanan kanal sistemi

Resim 4: A g o r a
D o ğ u
Stoa, orta sütun
sırası,
kazı çalışmaları
sonrası
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Resim 5: Agora batı açmasında ortaya çıkarılan sütun tamburları

Resim 6: Theatron, çevre düzenlemesi sonrası, II. ve III. Kerkis
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Resim 7: Leukophrys (?), kaçak kazı çukuru

Resim 8: Giriş ünitesi
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Resim 9: Giriş yeri, temizlik çalışmaları sonrası

Resim 10: Kuzey Skylla başlığı, restorasyon çalışmaları sonrası
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Resim 11: Güney Skylla başlığı, restorasyon çalışmaları sonrası, yaşlı
Triton başı

Resim 12: Güney Skylla başlığı, restorasyon çalışmaları sonrası, genç
Triton başı
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2003 YILI KNİDOS KAZILARI

Ramazan ÖZGAN*

Knidos kazılarının 2003 yılı sezonundaki çalışmaları da başarıyla tamamlanmıştır. Kazılarımızı maddî olarak destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Kültür ve Turizm Bakanlığı- Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü’ne ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’ne, ayrıca Datça Kaymakamı Sayın Savaş Tuncel ve Datça Belediye Başkanı Erol Karakullukçu’ya içtenlikle teşekkür ederim.
Bilimsel çalışmalarımıza katkıda bulunan kazı heyeti üyeleri, Prof. Dr. Christine
Özgan (Konya), Prof. Dr. Mustafa Şahin (Konya), Yrd. Doç. Dr. İ. Hakan Mert (Konya),
Dr. Ian Jenkins (Londra), Arş. Gör. Ertekin Doksanaltı (Konya), Arş. Gör. Deniz Pastutmaz (Konya), Dr. A. Villing’e (Londra) teşekkür ederim. Ayrıca, Selçuk Üniversitesi, Mimarlık Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Ferruh Yıldız (Konya), Araş. Gör. Dr. Murat Yakar (Konya), Araş. Gör. Dr. Hakan Karabörk (Konya), Mimar Çevik Vefkioğlu’na (Stuttgart-Almanya) teşekkürü bir
borç bilirim.
Bakanlık temsilcisi olarak kazımıza katılan Konya Arkeoloji Müzesi’nden Kazım
Mertek’e, büyük bir özveri göstererek ağır şartlarda bizlerle çalışan Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve S.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencilerine ayrıca ören
yeri görevlileri Salih Bora ve eşi Fatma Bora’ya içtenlikle teşekkür ederim.
2003 yılı kazı çalışmaları, bu yıl da dört değişik alanda sürdürüldü:
1- Dionysos Terası-Stoa,
2- Liman Caddesi’nin Kuzeyi
3- Liman Caddesi’nin Güneyi,
4- Musalar Tapınağı Çalışmaları.
Ayrıca
- Prof. Dr. Mustafa Şahin başkanlığında, Yuvarlak Tapınak Terası’nda yapılan
sondaj çalışması,
- Yrd. Doç. Dr. İ. Hakan Mert başkanlığında, Korinth Tapınağı’nda yapılan ölçüm
ve çizim çalışmaları,
- Fotogrametrik çalışmalar (stoa, çeşme yapısı ve Liman Caddesi’nin plânını
oluşturmak amacıyla yapılan ölçüm çalışmaları) gibi bilimsel çalışmalar ile,
- Restorasyon çalışmaları (vinç ile, çeşme yapısı ve hemen yanındaki Liman
Caddesi’nin güneyine ait duvar ve merdiven bloklarının yerleştirilmesi),
- Çeşme yapısına ait mimarî blokların çizimleri,
*

Prof. Dr. Ramazan ÖZGAN, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Konya/TÜRKİYE.
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- Sezon boyunca kazısı yapılan alanlardan çıkan hafriyat toprağının, sezon sonunda kent dışında belirlenen alana taşınması,
- Aşağıda bahsedileceği üzere stoada ortaya çıkarılan tamamen mermer kaplı
UA odasını dış etkilerden korumak amacıyla üst örtü ile örtülmesi ve mermerlerin restorasyonu
1- Dionysos Teras›-Stoa Kaz›lar›
Christine ÖZGAN
Deniz PASTUTMAZ
Bu sezonda, 2002 yılı kazı sezonunda açığa çıkarılan son oda olan SA odasının
batısında, toplam 3 mekân açığa çıkarıldı. (Bu mekânlara, doğudan batıya doğru sırasıyla TA, UA ve VA adları verildi). Söz konusu bu kısmın, kazısı yapılmadan bile, toprağın üstünde kalan kısmından görülebildiği kadarıyla, teras destek duvarları açısından
farklılıklar arz ettiği anlaşılmaktaydı: Bugüne kadar kazısı yapılan stoaya ait mekânların en doğudaki mekân haricinde1 tümünde, iki teras destek duvarı arasındaki mesafe,
yani oda genişliği 3.85 m. civarında ölçülmüştür. Ancak batıdaki bu son iki teras destek duvarının arası 2.10 m. civarındadır.
Bu kısmın dolgu toprağı, teras duvarının neredeyse tamamını örtebilecek kadar
yüksek bir seviyede bulunmaktaydı. Ancak kazısı yapıldıkça, teras duvarını oluşturan
taş sıralarından üstteki üç sıranın, alt seviyelerden daha dar olduğu anlaşılmıştır. Yine
aynı durum, bahsedilen S odasında da görülmekteydi. Ayrıca, teras duvarını oluşturan
bloklardan birinde, üst örtüye ya da ikinci kata ait olması muhtemel, kareye yakın bir
oyuk görülmekteydi. Buna benzer bir oyuk, S odasını kuzeyde çevreleyen teras duvarın da da görülmekteydi.
Son teras destek duvarının dış kısmının, (batıya bakan yüzeyinin), bosajlı oluşuda, zaten diğer teras destek duvarlarında görülmeyen farklı bir özelliktir. Bosajlı kısımlar, çentiklerle çevrelenmiştir.
TA odas›: (Resim: 1) Bahsedildiği gibi, diğer mekânlardan daha dar olan bu mekân kazıldıkça, değişikliklerin bu kadarla kalmadığı görülmüştür: Seviye derinleştikçe,
mekânın sadece basamaklardan oluştuğu, buna rağmen, kuzeyinde yine bir kanalın olduğu görülmüştür. Mekânı komşu odalardan ayıran duvarlardan doğudakinin muhtemelen daha alçak olduğu, batıdakinin ise kireçtaşı ve kumtaşı bloklar ile devşirme malzemeden oluştuğu görülmüştür. Bu sıranın sonunda, mavimsi gri renkli kireçtaşından
iki blok bulunmaktadır; bunların da dış yüzeye baktığı anlaşılmıştır.
Merdivenin basamakları genelde sert kireçtaşı-yekpare bloklardan oluşmaktadır.
Bazı basamakların kullanımdan dolayı aşınarak orta kısımlarının kayganlaşıp alçaldığı
görülmüştür. Merdivenin en üst basamağı, zemin seviyesinden yaklaşık olarak 2.10 m.
yüksektedir. Toplam 8 adet basamak bulunmaktadır ve basamak yükseklikleri 10-15
cm. arasında değişmektedir. En üst basamak 55 cm. genişliğinde iken, diğer basamakların 30-35 cm. arasında değişen genişliklere sahip oldukları saptanmıştır. Kuzeyde
bulunan kanalı odadan ayıran duvardan hemen sonra basamak değil, yaklaşık 80 cm.
genişliğinde yumuşak bir toprak bulunmaktadır. Bu merdivenin tam olarak amacı ve nereye kadar uzandığı henüz bilinmemektedir. Muhtemelen doğuda bulunan komşu SA
odasının 3. zemini2 ile bir geçiş sağlanması amacıyla merdiven bu tarafa yöneltilmiştir.
Merdiveni oluşturan en alt basamağın sağ ve sol yanında, bir kapı gibi düşünülmüş iki adet profilli plâka karşılıklı yerleştirilerek, kapı sövesi elde edilmiştir.
TA 1 kanal›: Tıpkı daha önceki yıllarda olduğu gibi, kanalı odadan ayıran duvarın en alt seviyesinin büyük poros oluşturulduğu, üst seviyesinin moloz taşlarla daha
1
2

Tiyatronun hemen yanında bulunan ve 1998 yılında kazısı yapılan S odasında da aynı durum, yani araları nispeten
daha dar tutulmuş teras destek duvarları mevcuttu. Bkz. 21. K.S. T. 1999, 117vd. çizim 1.
R.Özgan, "2002 Yılı Knidos Kazıları", 25. K.S.T., Ankara 2003, 207, Resim 9.
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sonraki bir dönemde örüldüğü görülmüştür. Kanalın buluntuları arasında ise, üst seviyelerde çıkarılan, Hellenistik Döneme tarihlendirdiğimiz ince ve kaba mutfak kaplarına
ait parçalar sayılabilir.
UA oOdas›: (Resim: 2) Sezonun en büyük sürprizi bizi UA olarak adlandırılan kısımda beklemekteydi.
Henüz üst seviyelerdeyken, genellikle stoanın güney kısmında ve zemine yakın
yerlerde bulunan opus sectile ve mermer plâkalar çıkmaya başlamıştır. Yine üst seviyelerde, son derece itinasız bir şekilde, geç dönemlerde, devşirme malzeme, poros ve
konglomerat bloklar kullanılarak örülmüş duvarlar mevcuttur.
Çalışmaya devam edilebilmesi amacıyla bu duvarlar kaldırılmıştır. Böylelikle son
derece ilginç buluntulara ulaşılmıştır: Oda, 5.80 m. genişliğindedir. Odanın kuzey kısmında, teras duvarına bitişik bir halde, 1.70x5.80 m. ölçülerinde bir podyum kısmı bulunmaktadır. Bu kısmın zemini düzgün kesilmiş kare mermer plâkalardan oluşmaktadır.
Bu mermer zeminin sağında ve solunda (yani mekânın kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerinde) 1.30x1.58 m. ölçülerinde kareye yakın çıkıntılar bulunmaktadır. Podyumun ortasında ise, 53 cm. yüksekliğinde, 55x85 cm. ölçülerinde alt ve üst kısmı çıkıntı yapacak şekilde profillendirilmiş dikdörtgen prizma şeklinde bir blok taş ve üzerinde ise, 32
cm. yüksekliğinde, 54x74 cm. ölçülerinde, ön kısmı yazıtlı, iç kısmı oyulmuş mermer bir
heykel kaidesi bulunmaktadır. Yazıt parçalanmış bir halde bulunmuş ve birleştirilmiştir. :
YEANDROS SIMULOU
DIIMEGISTVI
TIMAYEISUPOTOUDAMOU
Podyumun mermer zeminli kısmının yanındaki çıkıntılar üzerinde bulunan mermer kaplama parçaları ve bu bölgede toprağın içine dökülmüş bir vaziyette bolca bulunan renkli mermer plâkalar, söz konusu kısmın duvarının belli bir seviyeye kadar
mermerle kaplı olduğunu düşündürmektedir. Zeminle duvarın birleştiği yerlerde ise profillendirilmiş mermer parçalar kullanılmıştır (günümüzdeki süpürgelik).
Podyumun cephesinde, sağ ve sol yanlarda beyaz mermerle kaplanmış kaide
şeklinde iki çıkıntı mevcuttur. Cepheyi kaplamak için ise, koyu leylâk rengi damarlı mermer kullanılmıştır. Ayrıca oda içinde karşılıklı yerleştirilmiş, boydan boya uzanan bank
şeklinde oturma yerlerinin kaplamasında da aynı mermer kullanılmıştır.
Mekânın zeminin cephedeki hizası ise, stoanın diğer mekânlarının cepheleri ile
aynı hizaya gelecek şekilde, kireçtaşı bloklarından oluşturulmuştur. Odanın her iki ön
köşesine de denk gelecek şekilde iki adet profillendirilmiş monoblok plaster (paye) yerleştirilmiştir ki bunlardan sağdaki in situdur. Bunların arasına ise yine iki adet düz gövdeli -yivsiz-mermer sütun yerleştirilerek mekâna giriş kısmı elde edilmiştir. Bu sütunların üst kısımları kırıktır.
UA mekânının zemini, stoanın diğer odalarının zeminlerinden son derece farklı
bir özellikte yapılmıştır: Renkli, düzgün kesilmiş mermer plâkalar, değişik geometrik desenler oluşturacak şekilde kaplanmıştır.
Podyumun sağ ve solunda bulunan çıkıntıların üst kaplamalarını oluşturan mermer plâkalarda, bronz bir heykele ait olduğu anlaşılan ayak boşluları mevcuttur. Doğudaki çıkıntının cephesinde, ayrıca 6 satırdan oluşan bir de yazıt bulunmaktadır (Resim: 3):
ODAMOS
KAIABOULAKAITOMNAMO
NIONKAIAGEROUSIASUM
MAXONSUMMAXOUTOU
ARISTOKLEIDATONEU
ERGETAN YEOIS
Yazıtta adı geçen isimler, Knidos’ta başka yazıtlarda da rastlanan isimlerdir, bundan dolayı şehrin önde gelen kimselerine ait olduğu anlaşılmaktadır. Bu isimlerin geç237

tiği yazıtlardan tarihlenenler olmuştur (M.S. 1.yüzyıl). Hem bu tarihlenen yazıtların,
hem de bu tarihlerde kullanılan mermerin cinsi ve işleniş tekniğinin yardımıyla, tüm
stoanın cephesini M.S. 1.yüzyıla tarihlemek mümkündür. Bu tarihlemeye yardımcı olacak diğer ve önemli bir husus ise, bu sene kazılan güney kısımdan, stoa cephesine ait,
üzerinde ARISTOKLEIDAS adı geçen harfli bir mermer plâka bulunmuş olmasıdır.
UA odasının en önemli buluntusu, çıplak bir genç erkeğe ait olan başsız bir heykeldir (Resim: 4) Bu heykele ait olan parçalar, henüz üst seviyelerdeyken çıkmaya başlamıştır. Beyaz mermerden yapılmış bu heykel, aşırı parçalanmış ve başı bulunamamış olduğundan dolayı, bilinçli olarak parçalandığı ve başının yok edildiğini düşündürmektedir. Heykelin gövdesine ait olan en büyük parça da, podyum seviyesinin altında,
ön kısımda bulunmuş olduğundan dolayı, daha önce bahsedilen kaideden ön tarafa
doğru düşürüldüğü anlaşılmaktadır. Bu durum, büyük bir ihtimalle daha geç bir tarihte
odanın kullanıldığına işaret etmektedir, daha önce bahsedilen geç dönem duvarları da
aynı tarihlerde yapılmış olmalıdır.
Odanın kazısı bittiğinde yapılan zemin temizliği sırasında, güneybatı kısımda
sikkeler bulunmuştur. Ancak bu sikkelerden pek çoğu yangın sonucunda tahribata uğramış ve korozyona uğramıştır. Aynı yangın, odanın duvarlarını ve zeminini kaplamakta kullanılan mermer plâkaları da büyük ölçüde tahrip etmiştir. Yanma sonucu rengi değişen ve yer yer kalkerleşen kaplama mermerlerin restorasyonu, şartların izin verdiği
ölçüde gerçekleştirilmiştir. Yine bu çalışmalar sırasında, odanın eşik kısmının önünde,
zemine yakın bir seviyede, bronzdan yapılmış bir kandil de bulunmuştur (Resim: 5).
Hayırsever Symmakhos, muhtemelen stoanın onarımını üstlenmiştir ve kendisine ait mermer bir oda düzenlenmiş, böylelikle stoaya bu mermer oda eklenmiştir. Bu
kısmın stoaya eklenmiş bir oda olduğu başka özelliklerden de anlaşılmaktadır.
VA odas›: UA odasının batı sınırını oluşturan duvar, aynı zamanda VA odasının
doğu sınırını oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, UA ve VA’yı birbirinden ayıran duvarın,
son derece düzgün kesilmiş kireçtaşı dörtgen bloklardan oldukça muntazam bir şekilde örüldüğü görülmüştür. Bu durum, stoanın diğer bilinen duvarlarından ve teras duvarlarından farklıdır. VA odasının batı sınırını oluşturan duvarı bulmak için, ilk etapta
standart stoa odalarının genişliği kadar (yaklaşık 4 m.) bir açma sınırı belirledik. Ancak
bunun sonucunda, bu kısımda beklediğimiz gibi bir duvar bulamadık. Doğu sınırını
oluşturan düzgün kesilmiş bu duvar, bir dönüş yaparak kuzey taraftan da oda sınırını
oluşturarak batıya doğru devam etmektedir. Ancak bahsedildiği gibi, batıdaki uzantısı
bulunamamıştır. Bu kısmın hâlâ toprağın altında olduğu anlaşıldığından, gelecek kazı
sezonunda araştırılmasına devam edilecektir. Odanın kuzeyinde, alışıldığı üzere bir
kanal bulunmaktadır.
Mekânın güney kısmında bulunan duvar ve kapı boşluğu, tamamen devşirme
malzemeden oluşturulduğu için, bu kısmın orijinal dönemde nasıl olduğu şüphelidir.
Devşirme malzeme incelendiğinde, bu duvarın stoanın elden geçirildiği dönemde oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Bu odanın zemini de mermer plâkalardan oluşmaktadır ancak komşu UA odasının zemini gibi çarpıcı değildir. Bu plâkalar birbirlerine tam olarak
temas etmemekte, aralarında sıkıştırılmış toprak göze çarpmaktadır.
-Stoan›n cephesi (güney k›s›m): Bu kısmın batısında ilginç bir görüntü mevcuttur: Sütunlar ve diğer tüm mimarî öğeler, neredeyse büyük yangından sonra düştüğü
gibi hiç dokunulmadan bırakılmıştır. Bu döküntü kısmın üzerine de daha önce odanın
batısında yer alan R ve SA odalarının önünde de gördüğümüz gibi, devşirme malzemeden oluşan birden fazla duvar daha sonraki bir dönemde örülmüştür. Böylelikle UA
odası gibi, VA odasının birkaç defa kullanım gördüğü anlaşılmıştır. Daha önce bahsedildiği gibi, UA odasın da da değişik duvarlar mevcuttu: Örneğin doğuda orijinal duvara bitişik örülmüş fazladan bir duvar ya da güneyse, sütunlar arasına örülmüş bir başka duvar gibi.
Geçen kazı sezonunda ortaya çıkarılan SA ve R odalarının güneylerinde, bu sene de kazı çalışmaları devam ettirilerek, bu açmaların önleri güney yönüne doğru genişletildi. Bu çalışmaların sonucunda ilginç bir durumla karşılaşıldı.
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Yukarıda da bahsedildiği gibi pek çok sütun ve mimarî elemanlara ait parçalar,
kırılarak birbirlerine karışmış bir hâldeydiler, bu yığıntının kaymasını önleyerek sağlamlaştırabilmek amacıyla stylobattan sökülmüş ve yaklaşık 50 cm. kalınlığında ve 0.80 m.
ile 1.50 m. arasında değişen genişliklerdeki plâkalar hafifçe dik konuma getirilmiş, böylelikle bir nevî destek duvarı elde edilmiştir.
2-Liman Caddesi (Kuzey)
Geçen sene de bahsedildiği gibi, (Bkz. 2002 kazı raporu), caddenin tam ortasından geçen ve yüksekliği yer yer 2 m.yi aşan modern bir tarla sınır duvarı bulunmaktaydı. Devşirme malzemeden ve moloz taşlardan oluşan bu duvar, caddenin tümünün ortaya çıkarılabilmesi amacıyla kaldırılmıştır. Zaman yetersizliğinden dolayı bu kısımdaki çalışmalar, gelecek sezona bırakılmıştır (Resim: 6).
3-Liman Caddesi (Güney)
Daha önceki kazı sezonunda ortaya çıkarılmış olan çeşme yapısının kuzey ve
güneyinde birtakım çalışmalar yapılmıştır.
Bu çalışmalar sonucunda, Liman Caddesi’nin çeşme binasında son bulduğu ve
bu kısımda, bir kapı gibi düşünülmüş iki adet mermer kaidenin karşılıklı yerleştirildiği
görülmüştür (Yaklaşık 2x3.45 m.). Bu kısımda bulunan çok sayıda beyaz mermerden
yapılmış büyük mimarî blokların (arşitrav, kaset ve iki adet sütun gibi), burada görkemli bir kapı oluşturdukları anlaşılmaktadır.
Doğudaki kapı kaidesinin kuzeyinde, birkaç tane, hepsinin sınırları devşirme
malzemeden oluşturulmuş mekânlar görülmektedir. Bu kısmın üzerinde, kuzey-güney
doğrultusunda, çeşmeye kadar uzanan bir künk görülmektedir.
Merdiven k›sm›: Çeşme yapısının bitişiğinde, Dionysos Terası’na doğru uzanan
basamaklar olduğu geçen sezondan beri bilinmekteydi (Resim: 7). Kuzey-güney yönünde, yaklaşık 6.50 m. genişliğinde, 4 basamak ve bir platform kısmından oluşan bu
merdiven, konglomerat ve poros bloklardan yapılmıştır. Merdivenin üstünde bulunan
platform, yaklaşık olarak 4.30x3 m. ölçülerindedir ve 80x80 cm. ölçülerindeki kare bloklardan oluşmaktadır. Terasa geçiş kısmında, 0.85x2 m. ölçülerinde ve 0.45 m. yüksekliğinde bir eşiktaşı kullanılmıştır. Bu kısmın sağında ve solunda, iki adet, yaklaşık olarak 4.50x5 m. ölçülerinde iki adet oda-mekân bulunmaktadır. Düzgün kesilmiş, bosajsız kireçtaşı bloklardan oluşan duvarlarla çevrelenmiştir. Bunların terasa iki adet çıkışı
(kapısı) mevcuttur. Zeminleri itinasız bir şekilde, sıkıştırılmış topraktan oluşmuştur. Kuzeydekinin zemininde sıkıştırılmış kireç harcı da kullanılmıştır. Kuzeydeki odanın ortasında yaklaşık 50 cm. çapında bir oyuk kısım mevcuttur. Güneydekinin ise kuzeydoğu
köşesinde, itinasız yerleştirilmiş moloz taşlardan oluşan küçük bir yığın vardır. Buranın
bir nevî ocak olarak kullanıldığı düşünülmektedir.
Kazı çalışmalarından başka birtakım ölçüm ve çizim çalışmaları da yapılmıştır:
S.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü’nden gelen değerli öğretim elemanları, stoanın kazısı yapılmış kısımlarının, Çeşme Yapısı’nın ve Liman Caddesi’nin güney kısmının fotogrametrik ölçümlerini yapmışlar, alınan ölçüler
yardımıyla Konya‘da da çalışmalarına devam ederek, söz konusu yerlerin çizim ve
plânlarının bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlamışlardır. Ayrıca Almanya-Stuttgart’tan bu sene kazımıza katılan değerli Mimar Çevik Vefkioğlu, ‘Boulakrates Çeşme’sine ait mimarî blokların (Resim: 9) çizimine önemli katkıda bulunmuştur. Gerçekleştirilen bu çizimler sonucunda, çeşme yapısına ait kaide blokları, vinç yardımıyla orijinal yerlerine birbirlerine uyumlu bir şekilde yerleştirilebilmiştir (Resim: 8). Yine vinç
yardımıyla, Liman Caddesi’nde duvar oluşturan blokların ve stoada ortaya çıkarılan sütunların yerleştirilebilmesi ve büyük blokların açma alanlarından çıkarılabilmesi sağlanmıştır.
Bunlardan başka, yukarıda bahsedildiği üzere, hem zemini hem de duvarları tamamıyla mermerle kaplanmış bir halde bulunan stoa mekânlarından UA odasını, zamanın ve doğanın tahrip edici etkilerinden korumak amacıyla, üzeri eternit çatı ile kap239

lanmış, ön kısmına da kafes-tel çekilerek insan eliyle ya da hayvanlar tarafından yapılabilecek her türlü tahribatın önüne geçilmeye çalışılmıştır (Resim: 10). Yine yukarıda
bahsedildiği gibi, bu odanın zeminini ve duvarlarını kaplamakta kullanılan mermer plâkalarında restore edilmesine yönelik çalışmalarda bulunulmuştur. Ayrıca, her sene sezon sonunda olduğu gibi, bu seneki kazı sezonu sonunda da, sezon boyunca çıkarılan
hafriyat toprağının, kamyon yardımıyla, antik kent dışında belirlenen bir alana aktarılması çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Deutsche Zusammenfassung
Der südliche Abschnitt der Hafenstrasse
Nachtrag zur Kampagne 2002: Die Freilegung der im Vorjahr entdeckten gepflasterten Hafenstrasse wurde zunächst in Richtung des Hafenbeckens, also nach Süden hin fortgesetzt. Unter einer 1,5 m. dicken Geröll- und z.T. wieder mit Inschriftensockeln durchsetzten Schuttschicht kam eine Rampe zum Vorschein, die sich zum
Rand des Hafenbeckens absenkt. Grössere Architekturteile aus Marmor, darunter zwei
halbkannelierte Säulen, und zwei quadratische Anbauten links und rechts der Strasse
zeigen, dass hier offenbar ein monumentales Tor gestanden hat3. Am Ende der Rampe befand sich ein Suchgraben der amerikanischen Ausgrabungen, der sich im verlandeten Hafenbecken erstreckte und daher seit Jahren schon mit Wasser gefüllt als eine Art Müllgrube diente. An seinem zur Landseite gewandtem Rand waren seit damals
drei Lagen aus sorgfältigen bläulichen Quadern sichtbar. Sie veranlassten uns, diesen
Abschnitt in Verlängerung der Hafenstrasse, an der Quaimauer direkt unterhalb der
Westseite der Dionysosterrasse, ebenfalls freizulegen. Die Mühe wurde mit einer
Überraschung belohnt. Nach dem Entfernen einer grossen Anzahl von Architekturteilen aus Kalkstein und Marmor in Sturzlage konnte ein beeindruckendes Monument
freigelegt werden. Es stellte sich heraus, dass die erwähnten Quader die Vorderseite
einer ca. 5 m. breiten Plattform bilden (Abb. 8). Auf dieser steht ein ca. 3x3 m. messender Stufensockel aus Kalkstein. Er ist an drei Seiten umgeben von leicht konkaven
verputzten Rinnen, die wiederum nach aussen durch eine z.T. eingerissene Balustrade abgeschlossen sind. Die an einigen Stellen in die Oberseite dieser Balustrade eingelassenen kegelförmigen Vertiefungen, die Rinnen und die bis zu 20 cm. hohe
Putzschicht auf dem Sockel geben Aufschluss über die Verwendung des Monumentes:
Es handelt sich um einen Brunnen.
Durch die in den Rinnen und über dem Sockel verteilt in Sturzlage gefundenen
Architekturteile lässt sich die Gestalt des Monumentes einigermassen rekonstruieren.
Eine Reihe von glatten Wandquadern aus Kalkstein sind sowohl gerade geschnitten als
auch von halbrunder Form. Dem entsprechen halbrund geschnittene, mit Halbsäulen
verzierte Wandteile aus Marmor und vor allen halbrunde Gebälkteile. Es handelt sich
um mit Zahnschnitt, Eierstab und Faszien verzierte Architravblöcke sowie um mit Löwenkopfwasserspeiern versehene Simateile, alle von ausgezeichneter Qualität. Reste
der Kapitelle der Halbsäulen mit Akanthusblättern wurden ebenfalls gefunden. Die Architekturteile machen deutlich, dass es sich bei diesem monumentalen Brunnen um eine Nachahmung des bekannten Lysikrates-Monumentes in Athen4 handelt. Seine Form
ist weder in Griechenland noch in Kleinasien bisher unter den erhaltenen Prachtbrunnen belegt5. Ein Überraschungsfund war ausserdem die Bauinschrift auf einem der Architravblöcke (Abb. 9): Der Name Boulakrates ist bereits von einer Inschrift aus dem Musenheiligtum bekannt6; Ornamente und Buchstabenform deuten auf das 2.Jh. v.Chr.
3
4
5
6

Dieser Bereich war schon von I.Love angegraben worden: TürkAD 21,2, 1974, 109 Abb.45 (rechts unten).
H. Bauer, AM 92, 1977, 197 ff.
zu den übrigen Prachtbrunnen s.C. Dorl-Klingenschmid, Prunkbrunnen in kleinasiatischen Städten, Studien zur antiken Stadt 7 (2001).
W. Blümel, Die Inschriften von Knidos I. Die Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 41 (1992) Nr. 185; s.a.
Nr.94.
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In der Kampagne 2003 wurde für eine geplante zukünftige Rekonstruktion dieses wichtigen Brunnens mit der Bauaufnahme begonnen. Durch den selbstlosen Einsatz des Architekten Çevik Vefkioğlu aus Stuttgart und des Studenten der Architekturfakultät in Konya, Serdar Özkul konnte ein Grossteil der Blöcke zeichnerisch aufgenommen werden. Aufbauend auf diesen Zeichnungen und unter sorgfältiger Abmessung der Dübel- und Klammerlöcher auf der Oberseite des Stufensockels wurden die
untersten Orthostaten des aufgehenden quadratischen Unterbaus des Brunnen mit
Hilfe des Krans wiederaufgestellt. Die Arbeiten hier sollen in der Kampagne 2004 fortgesetzt werden.
Die 2002 im Süden neben dem Brunnen begonnene Freilegung einer Treppenanlage wurde 2003 fortgesetzt. Die ca. 6,50 m. breite, aus 4 Stufen und einer Plattform bestehende monumentale Freitreppe (Abb.7) führte vom Hafen hinauf auf die ca.
3 m höher liegende Dionysosterrasse. Eine monolithe, 2 m. lange Schwelle, zahlreiche Architekturblöcke und oben angrenzende Fundamente zeigen, dass hier eine monumentale Toranlage stand.
Dionysosterrasse- Stoa
Mit Abschluss der Kampagne des Jahres 2002 waren insgesamt 25 Räume der
Stoa freigelegt worden. Die Arbeit konzentrierte sich in diesem Jahr daher auf den
Abschnitt westlich des letzten Raumes SA. Schon vor Grabungsbeginn war deutlich,
dass hier keine der üblichen Kammern anschloss, da die beiden Stützmauern an der
Terrassenrückwand nur einen Abstand von 2,10 m zueinander besassen (statt 3,80
m.). Einen ähnlichen Befund gab es am anderen, östlichen Ende der Stoa. Wie in den
anderen Stoa-Räumen existiert auch hier eine Peristasis, ein Kanalbereich mit Keramikfüllung. Doch es zeigte sich, dass der Raum selbst (TA) als Treppenaufgang konzipiert war (Abb.1). Die Treppe besteht aus 8 z.T. monolithen Stufen und endet in 2,10
m. Höhe über dem Bodenniveau, also weit unterhalb der rückwärtigen Kanalmauer, in
einem Absatz. Ob die Treppe ursprünglich weiter nach oben, etwa auf die obere Terrasse führte, ist zum jetzigen Zeitpunkt schwierig zu sagen. In einer späteren Phase
wurde jedenfalls eine andere Lösung praktiziert: In der Mauer zum angrenzenden
Stoa-Raum SA befindet sich ein Durchgang in Höhe des Treppenabsatzes. Die hier
sicherlich in Zweitverwendung liegende Türschwelle führt zu einem gepflasterten Boden weit oberhalb des eigentlichen Kammerniveaus von SA. Diese Verwendung der
Treppe gehört zwar offensichtlich nicht zur ursprünglichen Konzeption, aber es ist
denkbar, dass hier vorgegebene Möglichkeiten ausgenutzt wurden. Da auch von weiter nach oben führenden Stufen keinerlei Spuren vorhanden sind, könnte die Treppe
hier auch ursprünglich umgebogen und in eine obere Galerie geführt haben.
Details an den Stützmauern und der westlich angrenzenden Trennwand zum
nächsten Raum UA legen nahe, dass die Treppe ursprünglich wohl als Freitreppe an
das westliche Ende der Stoa angesetzt war. Die links (westlich) daneben befindlichen
Räume(UA-VA) sind zu einem späteren Zeitpunkt angefügt worden, wie die zahlreichen Spolien im Mauerwerk belegen. Dass die Stoa geraume Zeit vor der Brandkatastrophe von Grund auf erneuert worden ist, war schon durch die früheren Kampagnen
deutlich geworden. Die Freilegung des Raumes UA nun demonstriert dies nicht nur auf
eindrucksvolle Weise, sondern liefert auch eine Datierung für diese Erneuerung zusammen mit dem Namen des Sponsors. Zum Vorschein kam nämlich ein 5,80x5 m.
grosses, vollständig mit farbigem Marmor vertäfeltes Zimmer (Abb.2). An der Rückseite, über dem (jetzt nicht mehr sichtbaren) Drainagekanal wurde eine Sockelkonstruktion errichtet, die noch bis zu 3 m. hoch aufrecht steht. Ein 1,60 m. hohes und die ganze Zimmerbreite einnehmendes Podium wurde mit profilierten blau- weissen Marmorplatten verkleidet und an den Seiten jeweils durch einen ca. 1,20 m. breiten Risaliten
eingerahmt. Diese Risalite waren als Statuenbasen konzipiert, wie die flachen Fussumrisse auf der Oberseite der Deckplatten zeigen. Auf dem rechten Risalit ist zudem
die in Abb.3 zu sehende Inschrift angebracht.
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Symmachos und Aristokleidas sind bekannte Namen in Knidos; Aristokleidas
z.B. ist der Vater der Lykaithion, deren mit Marmor vertäfeltes, mit Sarkophagen und
Statuen geschmücktes Grab im 19. Jh. von Charles Newton freigelegt worden war7.
Als weitere Bestätigung, dass der Enkel Symmachos offenbar Sponsor für die Erneuerung der Stoa war, können die in diesem Jahr gefundenen Buchstabentafeln von der
Stoa-Front dienen; von diesen liessen sich einige Stücke zum Namen "Aristokleidas"
zusammenfügen. Die betreffenden Inschriften wurden bisher gegen Ende des 1. Jhs.n.
Chr. datiert; eine genauere Datierung wird die noch anstehende Analyse der Architekturornamente der Stoa erbringen.
Auf dem Marmorpodium bilden zwei weitere, etwas breitere aber weniger tiefe
(1,30x1,60 m.) pfeilerähnliche Risalite an der Terrassenrückwand den Rahmen für eine
weitere Statuenbasis, die hier offenbar in Zweitverwendung aufgestellt war. Auch ihre
Inschrift ist höchst bemerkenswert, da sie eine Weihung an Zeus darstellt (s. türk. Text).
Im Schutt vor dieser Basis, weit über dem Bodenniveau fanden sich ausserdem
zahlreiche marmorne Bruchstücke, die zur Statue eines nackten Jünglings zusammengesetzt werden konnten (Abb.4). Sie wurde offensichtlich mutwillig zerschlagen; der
Kopf leider völlig zerstört. Zahlreiche farbige Marmorplatten und Architekturornamente
bezeugen die reiche Vertäfelung auch dieses oberen Teils des Sockels.
Vor dem unteren Marmorpodium verlaufen an den Wänden links und rechts mit
blauem Marmor verkleidete Sitzbänke, ebenso ist der Boden mit farbigen Platten ausgelegt. An der Front des Zimmers rahmen zwei profilierte Pfeiler (der rechte noch in situ) zwei glatte Säulen.
Der links anschliessende Raum VA war ebenfalls mit Marmorplatten ausgelegt,
wohl aber schlichter gestaltet. Einige Mauerdetails sprechen dafür, dass es sich hier
um einen ursprünglich von der Stoa getrennten Bereich handelte. Er ist erst zu einem
Teil freigelegt.
Die Front der Stoa zeigte einen ähnlichen Befund wie im Vorjahr: Säulen und
Gebälkteile der Stoa liegen hier glücklicherweise nahezu unangetastet in Sturzlage.
Diesen Schutt benutzte man in einer späteren Zeit als Fundament für Einbauten sowohl in den Kammern der Stoa selbst als auch an der Front. Durch diesen Umstand
haben sich hier besonders viele Säulenteile und Architekturornamente erhalten, die die
Phase der Restaurierung der Stoa durch den Wohltäter Symmachos datieren können.
Interessanterweise wurden die mächtigen Stylobatplatten allerdings herausgerissen
und - senkrecht aufgerichtet - als Damm für den Architekturschutt benutzt.
4-Musalar Tap›na¤›-Nymphaeum
Ian JENKINS
Knidos’ta Nymphaion’daki beşinci ve final sezonu başarıyla sonuçlanmıştır. Bu
çalışma, 1857 ve 1859 yılları arasında Newton’un ilk araştırmalarını gerçekleştirdiği yapının tekrar kazılmasıdır. Yeni kazı ve araştırmaların üç amacı vardı: alanın gerçek plânının çıkartılması, şimdi British Museum’da sergilenen Newton’un buluntuları için bir
kontekst olarak yapının fonksiyonunun anlaşılması; yapının kuruluş tarihi ve daha sonraki evrelerinde geçirdiği aşamaların belirlenmesi. Alınan olumlu sonuçlar, amaçların
açıklanmasına yöneliktir ve daha ayrıntılı bir yayın için temel bilgiler sunacak niteliktedir.
Keﬂif ve tekrar keﬂif: "Musalar Kutsal Alanı" olarak Newton tarafından tanımlanan yapı, Newton’un "A History of Discoveries at Halikarnassos, Cnidus and Branchidae (2. Vol. 1862, 427-442)" adlı eserinde yardımcısı Robert Murdoch Smith’in yaptığı
bir plânla yayınlanmıştır. Kültün tanımlanması, aile üyelerince Glykinna’nın bir heykelinin Musalara adandığını belirten bir yazıta dayandırılmıştır. Kutsal alandan çıkan diğer
7

zu den Inschriften s. Blümel a.O. Nr. 73-75.
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buluntular, Newton tarafından “Musalar” olarak tanımlanan mermer kadın heykelciklerinin bir serisidir. Grek kalıntıları daha sonraki Bizans kullanımının kalıntılarından kurtarılmıştır. Ancak ne yazık ki Newton’un çalışmalarından sonraki dönemde Grek duvarlarının iç bölümleri, keçi ağılı ve çoban kulübesi için moloz olarak kullanılmıştır. Bu olay
20. yüzyılın başlarında gerçekleşmiş olmalıdır ve bununla kutsal alan unutulmaya yüz
tutmuştur. Kutsal alan 1997’de tekrar bulunan Knidos haritasında yer buluncaya dek,
bir daha asla arkeolojik literatüre geçmemiştir.
Plân ve kutsal alan›n kesiti: Alan, Knidos’un akropolis yükseltisinden denize inen
doğal yamaçtaki bir teras üzerinde bulunmaktadır. Antik şehir için bir teras yapısının
oluşturulmasında sıkça rastlanan metotta olduğu gibi, ağır bir destek duvarı yapılmış
ve daha sonra yamaç seviyesinde bu duvarın arkası atık materyalle doldurulmuştur.
Bununla birlikte, burada belirgin farklılıklar da vardır. Kaya yer yer yamaç seviyelerinde kesilmiştir. Oluşan düz alana 25x49 feet ölçülerindeki bir bina için kutsal alanın temel duvarları yerleştirilmiştir. Yamaca doğru, kazısı yapılan platformun yan yamaç duvarı, doğal bir su kaynağı tarafından oluşturulan bir mağara ile delinmiştir.
Duvarların temelleri Antik Çağ zemin seviyesi boyunca uzanmaktadır. 19. yüzyılda yayınlanan plân bazı önemli düzeltmeler ve eklemelerle doğrulanmıştır. Arkeoloji ipuçları ve Newton’un sütun, terra cotta çatı kiremitleri ve duvar tanımlamalarından
kağıt üzerinde olası bir rekonstrüksiyon kesiti yapılmaya teşebbüs edilmiştir.
Kompleks, işlenmiş kireç taşından bir duvarla güney ve doğuda dörtgen devam
eden bir alanı kapsamaktadır. Alanın batı yanı basamaklı bir geçişe-girişe açılırken, kuzeyde sütunlu bir ön yüz oluşturulmuştur. Bu basamaklar daha öne gösterilmemiş olan
ve güney sınır duvarı boyunca devam eden bir yola ulaşmaktadır. Basamakların ikinci
bir kuruluşu, sol köşede alanın merdiveni ile birleşmekte ve bir vertibul-giriş oluşturmaktadır. Bu kısa geçiş kireç taşı 1 cm2lik küplerden oluşturulmuş beyaz bir mozaik ile
kaplanmıştır. Newton’da bu mozaikten bahsetmiştir.
Bel hizasından çok yüksek olmayan doğu-batı duvarı platformun kuzey sınırının
giriş geçişini kapatmaktadır. Duvarın arkası, kuzeybatı köşe doğal kayadan çıkan, bir
kaynakla beslenen bir su havuzu şeklinde düzenlenmiştir. Fazla su, kuzey duvarın dış
tarafındaki bir kanalda akmakta ve caddeye yönlendirilmekteydi.
Giriş geçişinde sağa doğru bir kapı ana odaya açılmaktaydı. Bu uçtan uca donuk
gri kireç taşı bloklardan oluşan bir stylobat üzerinde duran 4 adet Dor sütunu içeren bir
kolonada açılmaktaydı. Bu kesitin doğu ve batı uçları ante duvarıyla kapatılmıştır.
Öndeki büyük oda, bir ara duvarla bölünen iki arka oda içine kuzey yönündeki
geçişi verir. Batı arka odadaki arda kalan zemin hazırlanışı vestibuldeki mozaik için hazırlananla aynıdır. Bundan dolayı bu ve yandaki komşu oda büyük olasılıkla mozaikle
kaplı olmalıydı. Modern toprak üzerinde bulunan siyah bir tessera buna dayanak olarak gösterilebilir. Kuzey kısımdaki bölme duvarının temel blokları, kutsal alanın yan duvarları boyunca devam eden kanalın içine ve her bir arka odadan suyu taşıyan künk
borularla kesilmiştir.
Fonksiyon: Yeni kazılar, alanın açıkça temel özelliği olan su kaynağı ile düşünüldüğünde, kutsal alanın bir nympheaum olarak tanımlanmasının daha doğru olacağını
göstermektedir. Newton tarafından “Musa” olarak tanımlanan heykeller yarı bellerine
kadar çıplaktırlar ve bu çıplaklık Musalardan çok Nympheler’e daha çok uymaktadır.
Newton tarafından bulunan mermer bir relief parçası palmiye ağacı çevresinde keçi
ayaklı Pan ile dans eden Nympheler’i gösterir ve Nympheler kültü ile direkt bağlantıyı
ispatlar. Nympheler kutsal alanında Musalar tapınımı bizim için sürpriz değildir. Bu iki
tanrıça grubu Olympos tanrısı Apollon ile bağlantılıdır ve antik literatürde aynı törenleri ve mitolojik alt yapıyı işgal ederler.
Doğudan batıya uzanan şehrin ayırt edici taze su kaynağını sağlayan çeşme yapısı olarak alanın kutsal rolü açıktır. Yapı ana yol ile doğal bir mağara arasında yer almaktadır. Kayalık alanlarda doğal mağaralarda yer alan kırsal kutsal alanlar, Delphi yakınlarındaki Corycean mağarasında olduğu gibi Grek dünyasında oldukça yaygındır
(Jennifer Larson, Grek Nymphs. Myth, Cult, Core, Oxford 2001, ch.5).
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Tarihlendirme: Duvar örgü tekniği ve buluntulardan anlaşılacağı üzere kutsal
alan büyük olasılıkla M.Ö.4. yüzyıl ortalarında yeniden kurulan şehirden çok sonra olmayan bir tarihte M.Ö. 300 civarında oluşturulmuştur. Alanın duvarları, tüm şehirde tarihlendirilebilen kontekstlerdeki duvarlarla paraleli bulunabilen, tarak şeklinde çentiklenmiş dış yüzeyi olan bloklara sahiptir. Mavi kireçtaşı bloklar M.Ö. 300’e tarihlendirilmektedir.
Alanda bulunan en erken seramik parçalar, Attik siyah glazürlü ya da lokal imitasyon kaplara ait örneklerdir. Bu parçalar M.Ö. geç 4. ve erken 3. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Bu çanak çömlek parçaları kutsal alandaki ilk adakları temsil ediyor olmalıdır. Hellenistik Dönem Knidos seramiği Roma Dönemine tarihlenen lokal kaba ve ince
seramik ile güzel kırmızı astarlı Knidos kabartmalı seramiği bulunmuştur. En geç seramik Kutsal alanın kiliseye çevrildiği dönemle alâkalıdır.
Yuvarlak Tap›nak Teras› Sondaj Çal›ﬂmalar›
Mustafa ﬁAHIN
Yuvarlak tapınak terasında I. Love döneminde yapılan kazılar esnasında bulunan terra cotta figürinler üzerine yaptığımız çalışmalar neticesinde, terasta üç farklı evrenin olduğu sonucuna ulaştık.
1.Evre: M.Ö. 7.yüzyıl-380; 2.Evre: M.Ö. 380-220; 3.Evre: M.Ö. 220-100.
Bu durumda, terasta kazılar sonucunda ortaya çıkarılan mimarî yapılar hangi evreye aittir sorusunu yanıtlama gereği ortaya çıktı. Bu konuda, H. Bankel tarafından yapılan çalışma neticesinde, yuvarlak tapınak ve teras duvarlarının son evrede yapılmış
olduğu ortaya çıktı. Bu sonucu desteklemek için, yuvarlak tapınağın cella içi ve dışarıda krepislerin tabanında ve ayrıca teras duvarlarının temelinde olmak üzere sondaj çalışmaları yapılmış ve Bankel’in daha önce ulaştığı sonuç teyit edilmiştir. Bu arada, bizim yaptığımız sondaj çalışmaları esnasında, daha önce 3. evreye ait olarak tanıtılan
yuvarlak tapınak ile ilişkili yapılan iki birim daha ilâve edilerek kutsal alanın diğer yöndeki sınırı ve giriş kapısı da belirlenmiştir.
Knidos Korinth Tap›na¤› 2003 Çal›ﬂma Raporu
‹. Hakan MERT
Knidos antik kentinde, orta teraslardan birinde yer alan, Roma İmparatorluk Dönemine (İ.S. 2. yüzyılın ikinci yarısı) tarihlenen ve düzeninden dolayı "Korinth Tapınağı" olarak adlandırılan yapıda sürdürdüğümüz rekonstrüksiyona yönelik araştırma ve
dokümantasyonun 2003 sezonu çalışmaları 7-30 Temmuz 2003 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir8. Bu sezonda çizimleri eksik olan toplam 35 adet değişik mimarî elemanın rölöveleri çıkarılmış ve yapının temel sistemi ve opisthodomos gibi bazı yapısal ayrıntılarını tanımlamaya yönelik olarak detay plânları ve kesitleri çizilmiştir. Ayrıca yapının
farklı kısımlarından taş ve mermer örnekleri alınarak, bu malzemelerin nerelerden getirilmiş olduğunu anlamak amacıyla ilgili uzmanlara incelenmek üzere teslim edilmiştir.
Korinth tapınağı hakkında şimdiye kadar yaptığımız çalışmaların bir ön değerlendirmesi "Archäologischer Anzeiger" dergisinin 2002 sayısında yayınlanmıştır9. 2003
sezonunda gerçekleştirilen bu çalışmalarla yapı hakkında plânladığımız nihaî yayın
için gerekli dokümantasyon tamamlanmış olup bundan sonraki aşamada çizimlerin değerlendirilmesi ve restorasyon projesinin hazırlığı gibi konular üzerinde çalışılacaktır.
8

9

Knidos Korinth Tapınağı hakkında çalışmamızı uygun görerek bizi çalışmalarımızın her aşamasında destekleyen Knidos kazısı başkanı Sayın Prof.Dr. Ramazan Özgan’a bir kez daha teşekkürü borç bilirim. Bu sezonki çizim çalışmalarında yardımcı olan, Selçuk Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi 4. sınıf öğrencilerinden sayın Serdar Özkul’a özverili çalışması ve yardımlarından dolayı içten teşekkürlerimi sunarım.
İ. H. Mert, AA 2002/2, 9-22.
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AMORİUM KAZILARI, 2003

Chris LIGHTFOOT*
O¤uz KOÇY‹⁄‹T
Hüseyin YAMAN

30 Haziran ve 13 Ağustos tarihleri arasında 6 hafta olarak gerçekleştirilen sezonda, geçen yıllarda olduğu gibi arazide kazı, koruma ve restorasyon, kazı evinde ise bulunan eserlerin çalışılması ve depoların düzenlenmesi işleri tamamlandı. Ekip 7 farklı
ülkeden gelen toplam 25 uzman, arkeolog, konservatör ve küçük buluntu çizimcilerinden ve beş farklı Türk üniversitesinden gelen öğrenci ve uzmanlardan oluşturuldu.
Köyden tedarik edilen 22 işçi ve özellikle Bakanlık temsilcimiz Sn. Mehmet Söylemez’in
yardım ve yol göstermeleriyle verimli bir sezon geçirildi. Kazı sezonu boyunca ziyarete gelenler arasında Afyon Valisi, Emirdağ Kaymakamı ve Afyon Müzesi’nin yeni müdürü Mevlüt Üyümez sayılabilir. Her sene olduğu gibi Emirdağ Belediye Başkanı ve
Emirdağ halkı çalışmalarımıza büyük ilgi göstererek destek verdiler1.
Kaz›
Kazı çalışmaları Aşağı Şehir sit alanının tam ortasındaki etrafı duvarla çevrili geniş alan içinde 2001-2002 yıllarında ortaya çıkarılan hamam binasının etrafında üç ayrı alanda yoğunlaştırıldı: hamamın doğu ve batısına doğru genişletilen ve XC açmasının devamı olan iki alan ve sur duvarı ile hamam arasında 2002 yılında kazılmış XB
açmasının doğusunda bunun devamı olarak kazılan alan. Ayrıca sur duvarının güneydoğu köşesinde yeni bir açma (XM) başlatılmıştır (Plân: 1; Resim: 1).
XC Açmas›
Hamamın doğu ve batısına doğru genişletilen XC açması, önceki senelerde açığa çıkarılmış sur duvarının iç ve dışındaki yapı ve katmanların tarihlendirmeleri konusunda yardımcı olmuştur2. İki alanda da 3 ana tabaka tanımlanmıştır. I. Evre Orta Bizans Dönemine (M.S. geç 9.–11. yüzyıl) aittir ve pek çok küçük bölmelerden oluşmaktadır. II. Evre daha sağlam büyük duvar ve binalardan oluşmuştur. Hamam binasının
dış duvarlarında yanık izleriyle, doğu bölümünde görülen tahribat ve yanık izlerine ba*
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Dr. Chris S. LIGHTFOOT, The Metropolitan Museum of Art, New York, A.B.D.
amoriumproject@msn.com
Oğuz KOÇYİĞİT, Arkeoloji Bölümü, Edebiyat Fakültesi, 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale/TÜRKİYE
Hüseyin YAMAN, Arkeoloji Bölümü, Edebiyat Fakültesi, 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale/TÜRKİYE.
Projemize verdikleri yardım ve destek için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün tüm çalışanlarına en içten teşekkürlerimizi sunarız. Maddî destekler bu sene de İngiliz Arkaeoloji Enstitüsü
ve Dumbarton Oaks Bizans Eğitim Enstitüsü’nden (Harvard Üniversitesi adına) sağlanmıştır. Ayrıca Amorium Projesi, The Metropolitan Museum of Art’taki de Groot Fund ve isim beyan etmeden bağışta bulunan Amerikalı bir işadamından da maddî destek görmüştür.
Metnin Türkçe çevirisi M. Lightfoot tarafından yapılmıştır.
Açmalar Yoav Arbel ve Vicky Sears gözetiminde kazılmıştır.
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tı bölümünde rastlanmamıştır. Bu yüzden II. Evre M.S. 9. yüzyılın ilk yarısında var olan
yapıları temsil etmektedir. III. Evre kalıntıları ise Erken Bizans Döneminden kalmış olmalarına rağmen, M.S. 6. veya 7. yüzyıla ait olup olmadıkları hâlâ kesin değildir.
Katmanlar iki alanda da çok karışıktır. Bununla birlikte, kazılar alanın nasıl bir
plânda kurulduğunu, nasıl kullanıldığını ve bu sırada nasıl değişime uğradığını göstermektedir. Tabaka I’deki yapılar moloz duvar örgüsü ve çok fazla sayıda mimarî devşirme malzeme ile kötü bir şekilde inşa edilmiştir. Odaların kullanım amacı tam olarak belli değildir; fakat büyüklüklerinden ve yerleşim düzenlerinden anlaşıldığı kadarıyla, bunların genellikle küçük atölye ve depo olarak kullanılmış oldukları söylenebilir. Düzensiz
yerleşimlerine rağmen, sağlıklı bir şekilde belirlenebilen sağlam temellere oturmuş olmaları, odaların yerleşim düzen ayrıntısının ilk bakışta görüldüğü gibi gelişigüzel olmadığını ortaya koymuştur.
Bu tabakanın hemen altında birkaç dikdörtgen yapının kolayca farkedildiği II. Evre yer almaktadır. Yapıların doğu bölümünde arazinin eğimini takip ederek kabaca güneyden kuzeye doğru akan geniş bir lağım veya kanal bulunmuştur. Kanalın içi taşlarla döşenmiş ve ayrıca kapak vazifesi gören taş bloklar vardır. Cadde olabilecek herhangi bir zeminle karşılaşılmamasına rağmen, kanal muhtemelen tahribat tabakasının
görüldüğü yapının yanından doğuya doğru uzayarak cadde gibi bir açık alanın sınır
hatlarını işaret etmektedir. Bu alanda içinde hâlâ kalay izlerinin görülebildiği kaideli, iki
kulplu, geniş bakır kap ele geçirilen dikkate değer buluntular arasında sayılabilir (Resim: 2; Çizim: 1). Bakır kap sur duvarına yakın yerlerde görülen 838 tahribatı ile ilişkisi olabileceği düşünülen yanık tabakasından gelmiştir. Bakır kapla birlikte aynı tabakada ele geçirilen portatif tabure veya masa ayağı olarak kullanılmış iki adet demirden yapılmış menteşeli çerçeve, bir bronz ağırlık (Resim: 3) ve birkaç kemik oyun taşı bulunmuştur3. Bu alandan gelen, büyük yanmış kalas parçalarından alınan ve 100’den fazla halkası olan meşe ve sedir örnekleri dendrokronolojik tarihlendirme yapmak üzere
Prof. Peter Kuniholm ve ekibi tarafından seçilmiştir.
Diğer alanlardaki II. Evre yapıları, Orta Bizans evresi yerleşimi sırasındaki taş
blokların yerlerinden sökülmesinden dolayı iyi korunamamıştır; fakat büyüklük ve yerleşim plânı hiç olmazsa yapıların bir kısmında ikamet edildiği izlenimini vermektedir
(Resim: 4). Bununla birlikte, sanayi ile ilgili faaliyetlerin varlığını gösteren önemli deliller de vardır. Örneğin, kontext 534’ten cüruf halinde çok fazla miktarda cam atıkları, işlenmemiş cam parçaları ve cam kırıntıları Amorium’da yerli cam üretimi olduğunu ortaya koymaktadır. Kontext 534’te fırına dair hiçbir ize rastlanmamasına rağmen, bu malzemelerin uzak yerlerden getirilmiş olması olasılığı da çok düşüktür. Bir çok ilginç cam
parçaları doğu kesiminden de ele geçirilmiştir. Burada pencere camı olduğu anlaşılan
çok sayıda düz cam parçaları bulunmuştur. Fakat, bazı parçaların ince detaylı kıvrımlı
kesik uçları, taş veya mobilya rölyeflerinde süsleme amaçlı kakma olarak kullanılmış
olabileceklerini işaret etmektedir.
XC açmasının en alt seviyelerinde iki kesimde de M.S. 1. yüzyılla 7. yüzyıl arasında değişen Roma Dönemi seramik parçaları bulunmuştur. Hamam binasının batısında daha derin bir alandan ise Amorium kazılarının ilk tüm pişmiş toprak kandili gelmiştir (Çizim: 2). Ayrıca açmanın batı kesiminin alt kısmında tüf taşından yontulmuş üç
bloğun düzensiz bir şekilde atıldığı görülmüştür. Bu durum parçaların (süssüz yarım
daire gövdeli alt ve üst uçları kare şeklinde bitirilmiş bir parça, çok gösterişli oyulmuş
sütun başlığı ve altı) aynı mimarî elementten geldiğini göstermektedir (T1763-1764).
Ele geçirilen örnekler (Resim: 5) Aşağı Şehir Kilisesi’nde bulunan benzer parçalara da
(örneğin T114) muhtemel bir tarih vermesi açısından çok önemlidir. Ayrıca parçalar Yedikapı, Kemerkaya’da bulunan tüf taşı mezar taşıyla da karşılaştırılabilir.
3
4
5

Bronz ağırlık - SF5757, XC kontext 487, çap 4.15 cm., kalınlık 0.85 cm., ağırlık 81.11 g. (3 ons): ortada haç ve G G
harfleri, etrafında XA[PIC] YEOV. Eser şimdi Afyon Arkeoloji Müzesi’ndedir (K. Envanter 2003/3).
Bkz. E.A. Hendrix, "Painted Polychromy on Carved Stones from the Lower City Church, "Amorium Reports II. Research Papers and Technical Reports, Oxford 2003 (BAR International Series 1170), s. 130, 134 ve res. IX/5.
Bkz. S. Şahin ve M. Üyümez, "Kemerkaya Yedikapılar Kaya Yerleşimi ve Yeraltı Yerleşimi Temizlik Çalışması," 12.
Müze Çal›ﬂmalar› ve Kurtarma Kaz›lar› Sempozyumu, 25-27 Nisan 2001, Kuﬂadas›, Ankara 2002, s. 267 ve res. 15.
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XB Açmas›
O¤uz KOÇY‹⁄‹T
2003 yılı kazı sezonunda XB açmasındaki çalışmaların amacı daha önceki yıllarda sur duvarının altında rastlanan tahribat ve yangın tabakasının izlerini burada da
takip edebilmek idi. Ayrıca bir önceki yıllarda bulunan hamam yapısı ve onun etrafındaki mimarî yapıların devamını gözlemleyebilmek ve hamam kompleksinin mimarîsini
anlayabilmek diğer bir amacı oluşturmaktaydı.
Bu amaçlarla, 2002 sezonunda kazılan XB açmasının doğu sınırı ile XE açmasının batı sınırı arasında kalan, güneyini sur duvarına, kuzeyini ise hamam yapısının
güneydoğu duvarına yaslamış yaklaşık 12x10 m. uzunluğundaki eğimli arazide çalışılmıştır. İlk olarak güneyden kuzeye doğru alçalan bir eğime sahip, yaklaşık 2 m. yüksekliğinde ve tamamen sur duvarının yıkıntılarından ve moloz taşlardan oluşan dolgu
toprağı kazılmıştır. Bu çalışmalar sırasında sur duvarının inşasında devşirme malzeme
olarak kullanılmış birçok mimarî parça ele geçirilmiştir. İlerleyen zamanlarda açmamızın kuzeybatı ucunda basit örgülü bir duvar ile yine burada sur duvarına dik olarak uzanan kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu bir başka duvar (kontekst 108) açığa çıkartılmıştır. Ayrıca ortaya çıkarılan bu duvarlar ile birlikte sur duvarına paralel olarak aynı doğrultuda uzanan ve bu duvara yaklaşık 4 m. mesafede, oldukça iyi inşa edilmiş bir başka duvar örgüsü ile (kontekst 109) karşılaşılmıştır (Plân: 2). Burada yapılan derinleşme çalışmaları sonucunda, daha önceki yıllarda da tahmin edildiği gibi, sur duvarının
altında yer alan büyük bir duvar yapısının varlığı kesinleşmiştir6. Bu duvar sur duvarından daha önceki bir döneme aittir ve sur duvarına bir nevî temel olmuştur. Bu duvar örgüsü daha önceki kazı raporlarında da belirtildiği gibi büyük bir yapıya aittir.
Sur duvarının yaklaşık 2,5 m. aşağısında, +930,50 m. seviyelerde ağır bir yangın ve tahribatın izlerine ulaşılmıştır (Resim: 6). Açma içerisinde farklı mekânlarda,
farklı seviyelerde karşılaşılan bu yangın tabakası, bütün açmanın genelinde varlığını
gösteren bir katmandır ve bu katman bir bütün olarak ele alınmalıdır. Seramik malzeme ve katmanlar arası özellikler bakımından birbirlerine oldukça yakın özellikler gösteren yangın tabakasının kontekstleri kazılırken tarihlendirmeye yardımcı olabilecek sikkeler ve karbon örnekleri ele geçirilmiştir. Temizlenen ve konservasyonları yapılan bu
sikkeler tarih ve kronolojik açıdan bir bütünlük arz etmektedir7. Dolayısıyla, M.S. 9. yüzyıla ait olan bu sikkeler 838 yılında Amorium kentine yapılan Arap istilâsı dönemine
rastlamaktadır8.
Ancak açma genelinde yangın tabakasına ulaşılamayan ve açmanın kuzeybatısındaki Oda 1 olarak adlandırılan bölüm (kontekst 108, 120 ve 121 No.lu duvarların oluşturduğu mekân) diğer mekânlardan faklı bir tablo çizmektedir. Burada ortaya çıkarılan oda daha önceki bir duvar yapısı üzerine inşa edilmiş geç dönem duvarlarından oluşturulmuş ikincil bir yapıdır. Oda I içerisindeki kazılarda diğer yangın ve yıkıntı
tabakaları ile aynı seviyeye inilmesine rağmen, herhangi bir tahribat iziyle karşılaşılmaması ve oldukça yoğun miktarda ele geçirilen geç dönem (M.S. 10. ve 11. yüzyıllar) seramik malzeme, bu bölümün tahribattan oldukça sonraki bir döneme ait olduğunun kanıtıdır. Aynı mekânda kil çamurundan oluşan bir tabakaya rastlandığından dolayı derinleşilmediği için, odanın daha alt seviyelerinde yangın ya da yıkıntı tabakalarının olup
olmadığı bilinmemektedir. Ancak arazi topografyası göz önüne alınırsa, bu mekânda
daha alt seviyelerde yangın tabakasının olması muhtemeldir. Eğimli bir arazide çalışıldığından dolayı XB açmasında yüksek seviyelerde ulaşılan yangın tabakasına XC açmasında daha alçak seviyelerde ulaşılmıştır.
6
7
8

Bkz. KST 19/2, Ankara 1998, s. 350-1, res. 13 ve DOP 52 (1998), s. 327-8.
Bu çalışmalar Konservatör Serhat Karakaya tarafından yapılmıştır.
XB açmasından toplam 9 adet sikke ele geçirilmiştir. Bunlardan üçü İmparator Theofilos’un sikkesidir - SF5702,
SF5725 ve SF5727.
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Ayrıca sur duvarının devamını izleyebilmek amacıyla 139 kontekst No.lu zeminin doğu kısmında çalışılmış ve +929,47 cm. seviyede sur duvarının temellerine ulaşılmıştır. Roma, Geç Roma ve Erken Bizans dönemlerine ait seramik parçalarının oldukça yoğun olduğu bu alan tamamen bir dolgu toprağı niteliğindedir. Mimarî açıdan ele
alındığında, esas olarak sur duvarına ve hamam yapısına yaslanan odalar ve mekânlar bütününden oluşan XB açmasında genel olarak 3 veya 4 mimarî evre rahatlıkla izlenebilmektedir9.
1- En erken evre, Karanlık Döneme ait ve sur duvarının altında yer alan, daha
önceki yıllarda da belirtildiği gibi büyük bir yapının parçası olduğu düşünülen duvardır.
Bu duvarla dik olarak birleşen 133 kontekst No.lu duvar ve bahsedilen duvarlarla bağlantılı, sur duvarının paralelinde uzanan 109 kontekst No.lu başka bir duvar da aynı evreye ait olup M.S. 838 yılından önceki bir döneme aittir.
2- Orta Bizans Dönemine ait olan ve sur duvarının altında yer alan büyük bir yapının parçası olan duvar ile onun çağdaşı olan 109 kontekst No.lu duvarlar arasında
uzanan 131 kontekst No.lu duvar ve hamam yapısına dik olarak uzanan 130 ile 99 kontekst No.lu duvarlar. Bu iki duvar bir bütün olup 99 kontekst No.lu duvar daha önceki
yıllarda açığa çıkarılmıştır. Bütün bu duvarlar da M.S. 838’den önce inşa edilmiş ancak
bu dönemde yıkıma uğramışlardır.
3A- M.S. 838’deki Arap istilası ve bunun sonucu oluşan yıkımdan sonra, ilk evreden büyük bir yapıya ait olduğunu düşündüğümüz duvarın üzerine inşa edilen sur
duvarı.
3B- Arap istilâsından sonraki bir döneme ait olan, açmanın kuzeybatısından hamam yapısına yaslanan ve I No.lu mekânı oluşturan duvar yapıları. 108, 120 ve 121
kontekst No.lu duvarların oluşturduğu bu yapının yaklaşık M.S. 10 ve 11. yüzyıla ait olduğunu ele geçirilen seramik buluntular desteklemektedir. Nitekim kuzey cephesi konumundaki 108 kontekst No.lu duvar, 2. evreye ait olan 99 kontekst No.lu duvarın üzerine inşa edilmiştir. Dolayısı ile bu dönemden sonraki bir zamana ait olduğu söylenebilir.
XM Açmas›
Hüseyin YAMAN
2003 yılı kazı sezonunda, XM alanındaki çalışmanın amacı, yüzeyde izlenebilen
Orta Bizans sur duvarının devamı ve güneydoğu köşesini inceleyerek orada bir kapı
veya kule olup olmadığının saptamaktı. Bu amaçla sur duvarının köşesinde güneye
doğru dikleşen bir alanda başlanıp belli aralıklarla genişletilen XM açmasının tamamı
15x15 m. büyüklüğündedir.
İlk olarak kuzeybatı-güneydoğu yönlü, 2.57 m. kalınlığında sur duvarının kuzeybatı uzantısının bir parçası (kontekst 4) ortaya çıkmıştır. Onunla bağlı ve kuzeydoğugüneybatı yönlü olan 3 ayrı duvar (kontekst 11, 5 ve 3) sonra bulunmuştur (Plân: 3).
Sur duvarı köşesinin iç yüzeyi ve XE ve XC açmalarının doğusundaki devamı saptandıktan sonra bir grup oda belirmiştir. En üst 4, 5, 11 ve 9 kontekst numaralı duvarlar
arasında kalan dikdörtgenimsi plânlı alana Oda I adı verilmiştir. kontekst 9 ve 11 arasındaki boşluk ise Oda I’in girişi olmalıdır. Açmanın orta kesiminde, kuzeydoğu-güneybatı yönlü 3 numaralı duvar, bu duvara paralel kuzeydoğu-güneybatı yönlü kontekst 5
duvarı arasındaki alana Oda II denmiştir.
Oda II’de yapılan çalışmalar sırasında, kontekst 3 ve 5’in arasında kalan ve tek
sıra halinde kuzeybatı-güneydoğu yönlü bir seki (kontekst 16) ile karşılaşılmıştır. Bu
sekiyi oluşturan üç adet uzun ince taş (T1908, T1909, T1911) devşirme malzeme olup
(Resim: 7) Aşağı Şehir Kilisesi’nin Orta Bizans evresine ait parçalara benzemektedir.
9

3A ve 3B evrelerinin çağdaş mı yoksa farklı dönemlerden kalıntılar mı olduğu kesin değildir. Aralarındaki bağlantıyı
saptamak için daha detaylı bir çalışma gerekmektedir.
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Devşirme malzeme kullanılarak oluşturulmuş başka bir bölüm ise kontekst 16 ile bitişik
halde, önde iki, arkada tek taş bloğundan oluşturulmuş basamaktır (kontekst 17). Basamakta kullanılan taşlar iki mermer sütun başlıktır (T1910, T1912).
Kontekst 25, 28, ve 29’un ortaya çıkarılması sonucunda kontekst 3 ve 4’ün birleşip ortaya çıkan dikdörtgen alan Oda III olarak adlandırılmıştır. Ayrıca kontekst 28 ve
29 arasında bir girişin varlığı gözlemlenmiştir. Oda III’te sürdürülen çalışmada üç adet
ocağa rastlanmıştır. Bunlardan birincisi mekânın ortasında tuğla malzeme ile örülmüş
ve 0.75x0.72 m. büyüklüktedir. İkinci ocak hemen ilk ocağın yanında 0.70 m. çapında
yarım daire formlu küçük taşlar ve tuğla parçalarından düzensiz yapılmıştır. Ocak içerisinden yanmış bir odun parçası çıkarılmıştır. Son ocak ise kontekst 4 ve kontekst
25’in birleştiği köşede ve ikinci ocakla aynı yapıda olup buradan da yanmış bir odun
parçası çıkarılmıştır.
Oda II’nin ve kontekst 16’nın batısında kalan ve avlu olduğu anlaşılan alanda
tuğla ve taşla döşenmiş bir zemine rastlanmıştır (Resim: 8). Döşeme üzerinde tuğlaların tamamen tahribata uğradığı dairesel formlu iki bölge görülmektedir. Tuğlalar 0.30x
0.30 m. ölçülerinde olup tamamı çeşitli biçimlerde tahribata uğramıştır. Ayrıca zemin
üzerinde döşeme malzemesi olarak kullanıldığı anlaşılan 1.20 m. çapında beş parçaya bölünmüş bir değirmen taşı bulunmaktadır. Zeminin yapımında kullanılan tuğlalar biçimsel ve bezeme olarak bir bütünlük göstermemektedir. Bu hâliyle tuğlalar başka bir
yapıdan sökülüp getirilmiş gibidir ve kullanılan diğer malzemelerin de devşirme olduğu
açıktır. Döşeme tabana ulaşmadan bunun hemen üzerinde bir adet sütun parçası ve
sütun başlığı bulunmuştur. Buluntular göz önüne alınırsa, tuğla ve taş döşeme tabanın
üzerindeki dairesel formlu alanlardan en azından biri üzerinde bir sütunun yer aldığı
düşünülebilir.
Tuğla-taş döşeme, güneyde düzgün kesilmiş taşlardan örülmüş kuzeydoğu-güneybatı yönlü bir duvar (kontekst 39) ile sınırlandırılmıştır. Duvarın bazı taşları üzerinde tuğlalar görülmektedir. Zeminin batısında küçük bir bölümü sağlam kalmış döküntü
taşlardan gidiş yönü izlenebilen, kuzeybatı-güneydoğu yönlü bir duvar (kontekst 52)
bulunmuştur. Bu duvar ile döşeme batı yönde sınırlandırılarak sona erdirilmiştir. Kuzey
yönde ise döşemenin sona erdiği görülmektedir.
39 numaralı duvar ile aynı seviyede karşılaşılan zeminin (kontekst 40) küçük bir
bölümünde görülen tuğla parçaları ve 39 numaralı duvarın bazı taşları üzerindeki tuğlalar buradaki zeminin de tuğla kaplı olabileceğini düşündürmektedir. Bu hâliyle yapının bu bölümü günümüz Amorium evlerinde de görülen sekili girişleri (sundurma) anımsatmaktadır.
Oda III’teki çalışmalarla kontekst 28 ve 29 arasındaki girişten batıya doğru ilerleyen başka bir mekân ortaya çıkmıştır. Oda IV denen bu odada sur duvara dayanan
kuzeybatı-güneydoğu yönlü bir kısmı kesme ve moloz taşlardan, bir kısmı devşirme
malzemeden örülmüş 45 kontekst numaralı duvarın kuzeybatı ucu 49 numaralı duvarın güneybatı ucu ile birleşmektedir. Kontekst 45, 49, 28, ve 25 birleşerek Oda IV’ü
oluşturmaktadır. Oda IV içerisinde yapılan seviye indirme çalışmasında herhangi bir tabana rastlanamamıştır.
XM alanındaki kazılar duvarların bir çoğunda devşirme malzeme kullanıldığını
ortaya çıkarmıştır. Kullanılan malzemeler sütun başlıkları, bezemeli levhalar, arşitrav
blokları ve tuğlalar yanında başka bir yapıdan söküldüğü açıkça görülen üzeri sıvalı ve
fresk kaplı taş bloklarıdır. Bu tip sıvalı ve freskli taşlara kontekst 5, 11, 18, 28, 29, ve
45 içerisinde rastlanmıştır. İçlerinden en ilginci 28 No.lu duvarın batı cephesindeki,
üzerinde sarı ve siyah renk bezeme yer alan bir parçadır. Bunun hemen altında 3 No.lu
duvarın kuzey cephesinde de bir önceki evreye ait olan kırmızı renkli fresk kalıntısına
raslanmış, ancak burada sarı renkli tabaka dökülmüştür.
Çalışmalar sırasında bulunan seramik parçalarının çoğu M.S. 10.-11. yüzyıl
özellikleri göstermekle beraber, daha geç ve erken dönemlere ait birkaç örnek de mevcuttur. XM alanında ortaya çıkarılan mimarî yapının tamamı görülemese de, avlulu, et253

rafında odaların yer aldığı bir ev mimarîsi ortaya çıkmıştır. Ele geçirilen buluntular (sikkeler ve seramik parçaları) ve mimarî örgü sistemi burada ortaya çıkarılan yapının M.S.
10.-11. yüzyıllara tarihlenebileceğini göstermektedir10.
Sonuç olarak, bu açmada iki önemli veri kazanılmıştır. Biri Orta Bizans sur duvarının köşesinde bir kapı veya kuleye rastlanmaması, diğeri ise duvar içerisinde bir ev
kompleksi inşa edilmiş olmasıdır. Sur duvarı ile çevrelenen tüm mekânın ne amaçla ve
kimler tarafından kullanıldığı halen bilinmemesine rağmen, hiç şüphesiz burasının boş
bir arazi olmadığı da anlaşılmıştır.
Kaz› Evindeki Çal›ﬂmalar
2003 kazı sezonu sırasında, Petra Linscheid 2002 yılında Aşağı Şehir Kilisesi
narteksinde bulunan mezarların ikisinden (No. 4 ve 6) ele geçirilen tekstil örneklerini
çalışmıştır. 6 numaralı mezardaki 1 numaralı iskeletin üzerindeki tekstil iki kastlı olarak
kullanılmış çok ince iple, muhtemelen ipekle dokunmuştur. Kumaşın muhtemelen tamamı ağ şeklinde yerleştirilen 1 cm. çapındaki rozetlerle süslenmiştir. 4 numaralı mezardan gelen ve muhtemelen altın iplikle dokunmuş en büyük parçada altın rengi zemin üzerine koyu renkli kıvrımlar ile desen oluşturulmuş ve her kıvrım ok şeklindeki bir
yaprakla bitirilmiştir. Bu ve diğer parçalar üzerinde detaylı çalışmalar 2004 yılında da
devam edecektir.
Daha önceki kazı sezonlarında ele geçirilen tuğla örnekleri incelenerek önceden hazırlanmış katalog yeniden gözden geçirilmiştir. Daha sonra bütün tuğlalar işlevlerine göre (örneğin, düz ve köşe çatı tuğlası, duvar ve taban tuğlası, vs.) gruplandırılmıştır. Bu gruplara göre tuğlalar depo raflarına yerleştirilmiştir. Katalog içerisinde dörtyüzden fazla örnek yer almaktadır. Bunlardan 150 tanesi bu sene kayda geçirilmiştir.
Her gruptan en iyi birkaç örnek veya bir özelliği olan parçalar (örneğin, damgalı, insan
ve hayvanlar tarafından yapılmış ayak ve el izleri) seçilerek siyah-beyaz ve dijital fotoğrafları çekilmiştir. Çalışma sırasında Amorium’da bulunan tuğla malzemenin çok çeşitli şekil ve formda olduğu görülmüştür. Katalog Dr. Johanna Witte-Orr tarafından yayına hazırlanmaktadır.
Dr. Olga Karagiorgou, hamam binasında farklı kontekstlerde bulunan mermer
kaplama parçalarını birleştirip yurt dışından ithal edilmiş (örneğin Yunanistan’daki çeşitli ocaklardan gelen yeşil mermer) bezemeli küçük taban kaplama parçalarını kaydederek ayrıntılı bir çalışma yapmıştır.
Hamam binasında bulunan pişmiş topraktan yapılmış boru şeklindeki objeler
üzerinde çalışma yapılmıştır. 2002 kazı sezonu sonrasında yapılan araştırmalar sonucunda bu objelerin sıcaklık ve ılıklık odalarının tuğla ana duvar ve mermer kaplamaların arasına yerleştirildiği anlaşılmıştır. Türkiye kazılarında fazla ele geçmeyen bu malzemenin 2003 sezonunda fotoğrafları çekilmiş, çizimleri yapılarak kataloglandırılmıştır.
Bu objeler sivri uçlu şişe veya amforaları yerleştirmek için kullanılan yuvarlak kaidelere benzemektedir. Fakat bunların asıl kullanım amacının mermer kaplamayı tuğla duvara bağlamak için kullanılan demir çubukları sıcak havayla oluşan buhar ve nemden
korumak olduğu tahmin edilmektedir. 2003 sezonunda hamamın sıcaklık kısmında yapılan temizlik sırasında tuğladan kaba olarak işlenmiş ağırlığa benzeyen parçalar ele
geçirilmiştir. Parçalardan birinin deliğine geçmiş halde bulunan bir demir çubuk bize bu
objelerin nasıl kullanıldığını anlamamızda yardımcı olmuştur. Hamamın Karanlık Devirde yeniden restore edilerek kullanıldığı sırada, ağırlığa benzeyen tuğla parçalarının yuvarlak pişmiş toprak objelerin yerine kullanıldığı anlaşılmaktadır.
2002 sezonunda başlanan Hellenistik, Roma İmparatorluk ve Geç Antik-Erken
Bizans dönemlerine ait pişmiş toprak buluntularının çalışmasına 2003 yılında da devam edilerek, bu malzeme gruplarının 1988-2003 sezonu arasında yayınlanmamış
10

XM açmasında yalnız üç adet sikke ele geçirilmiştir. Bunların biri - SF5750 - anonim follisler’in G tipidir, diğerleri ise
İmparator VII. Konstantinos’a aittir - SF5692 ve SF5872.
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olanları değerlendirildi. Bu çalışmalarda üç ana malzeme grubunda yoğunlaşıldı: 1993
ve 2003 arası kazı sezonlarında bulunmuş olan ince seramikler, daha önce yayını yapılmamış olan 27 adet yağ kandil parçası ve unguentariumlar. XB açmasından numune olarak incelenen 139 No.lu kontekste toplanan malzeme içinde Hellenistik, Roma
İmparatorluk ve Geç Antik-Erken Bizans Dönemine ait ince seramik, Roma İmparatorluk, Geç Antik-Erken Bizans ve Orta Bizans Dönemi kaba seramik, yine aynı devir tuğlaları ve diğer pişmiş toprak malzeme grupları mevcuttur. Bu gruplar arasında yaklaşık
60 parça ile temsil edilen ince kaplar arasında genelde en yoğun olan malzeme grubunu Orta Roma Devrine ait olan (M.S. 3.-4. yüzyıl) "Amorium red-slipped ware" diye adlandırılan yerli üretim olan bol mikalı kırmızı astarlı kapların açık kap formlarıdır. Ayrıca yine Erken Roma Devrine ait, genelde Sagalassos, Ephesos, Pergamon gibi merkezlerden ithal edilen küçük boyutlu kaplar da mevcuttur. Bu kaplarda da genelde cam
ve metal gibi daha pahalı malzemeleri kopyalayan kap formları yoğundur. Başka bir ince kap mal grubunu da gri seramikler oluşturur. Bu kaplarda da kırmızı astarlı seramiklerde var olmayan ya da az rastlanan belli bazı formlar çoğunluktadır ve bu şekli ile ince kap formlarını tamamlamaktadırlar. Doğal olarak ince kaplara oranla çok daha büyük oranlarda ele geçirilen kaba kaplarda kronolojik olarak daha az zaman farklılıkları
görülmektedir. Ele geçirilen örneklerin %80’i Geç Roma-Erken Bizans ile Orta Bizans
Dönemi arasına, yani M.S. 5.–8. yüzyıl arasına aittir11.
Küçük buluntular ise pişmiş toprak heykelcik parçaları, ağırlıklar, Osmanlı lüleleri, kemikten yapılmış objeler, yayınlanmamış mermer ve bazalt kaplar ve metal buluntular çalışıldı. 1993 yılından itibaren ele geçirilen bütün metal eserler (kaplar, bıçaklar,
çeşitli aletler, silâhlar, çok sayıda çivi, vs.) Mücahide Lightfoot tarafından gruplandırılarak katalog haline getirilmiştir. Bu çalışma sırasında birkaç demir toka daha saptanmıştır (Resim: 9). Ayrıca aynı alan ve kontekstten gelen ve demir çivi olarak kaydedilen 13
kadar uzun metal objenin temizlendikten sonra süngü ucu olduğu farkedilmiştir. Metal
malzemeler Bizans günlük yaşamı hakkında bize bilgi vermesi açısından çok önemlidir12.
2003 Kilise Konservasyon Projesi13
Çalışma esnasında kilisenin iç ve dış mimarîsi ve yapım elementleri bir bütün
olarak ele alındı. Bu yüzden duvarlar, zemin, sintronon, ambon, mezarlar ve güneydeki yan nef duvarında sağlam kalan fresko fiziksel konumda bulunduğu andaki sağlamlığa getirilecektir. Yapılması gereken çalışmalar için beş yıllık bir plân hazırlanmış ve
bu dönem 2002 yılında başlamıştır.
2002 yılında kilisenin duvarları ve syntrononun korunmaya ihtiyacı olan ilk yapı
elemanları olduğu görülmüştür. Kilisenin üzerinde bir örtü sisteminin olmaması, şu anki konumu daha da kötüleştirmekle birlikte, 2002 yılından itibaren uygun bir çatı sisteminin dizaynı ve inşası konusunda girişimlere başlanmıştır.
2003 kazı sezonunda Aşağı Şehir kilisesinde, 2002 ve daha önceki yıllarda taşlar ve duvar resmi üzerinde yapılmış olan koruma çalışmalarının durumu esaslı bir şekilde incelemeye alınmış ve yeniden gözden geçirilmiştir. Ayrıca yapının sağlamlığını
artırmak ve estetik açıdan güzelleştirmek için değiştirilmesi gereken taşlar işaretlenmiştir. Bu inceleme sırasında kilisenin hem iç hem dış yapı malzemesi, payanda ve diğer destek sistemleri ile sintronon üzerinde uygulanması gereken 150 koruyucu ve iyileştirici restorasyon işlevi not edilmiştir.
11
12

13

Bütün malzemeler Yard. Doç. Dr. Ergün Laflı tarafından yayına hazırlanıp daha önce Dr. Roberta Tomber tarafından
çalışılmış Hellenistik, Roma ve Erken Bizans Dönemine ait seramik buluntular ile beraber Amorium Reports’un 3. cildinde yayınlanacaktır.
Yukarıda bahsedilen bütün çalışmalar konservasyon işlemleriyle paralel olarak yürütülmüştür. Sikke, kemik ve metal
konservasyonu Serhat Karakaya (Ankara), seramik konservasyonu ise Ekaterina Churakova (Moskova) tarafından
gerçekleştirilmiştir. Her iki konservatör açmalarda in situ bulunan eserlerin - örneğin yanmış kalaslar (Resim: 10) ve
iki kulplu büyük bronz kap, pithos ve seramik kaplar - kaldırılması ve kazı evine taşınması görevini de üstlenmiştir.
Konservasyon ekibi: Jane Foley (Londra), Inez Litas (Chicago) ve Seher Bayram (Germiyan Meslek Yüksekokulu,
Restorasyon Bölümü, Kütahya).
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Geçen yıldaki raporda da açıklandığı gibi çoğu taş üzerinde mevsim şartlarından
dolayı buzların çözülmesi sırasında oluşan birçok çatlak görüldü. Taşlar üzerinde birkaç değişik türde bozulma meydana gelmiştir. Bozulmalardan bahsederken kilise binasında bazıları sert ve daha az delikli, bazıları da yumuşak ve büyük delikli farklı türden
birçok kireç taş bloğu kullanıldığından bahsetmek önemlidir. Her birinin genleşme seviye katsayısı farklı olduğu için, taşların üzerindeki buzların erimesi ile birlikte bazı taşlar diğerlerine göre daha fazla bir baskı altına girmektedir. Sert ve az delikli olan taşların üzerinde daha yumuşak taşlara oranla çatlakların daha fazla olduğu, ancak taşın
tamamının içten etkilenerek ufalanıp çökmediği görülmüştür. Buzların erimesi, taşların
üzerindeki deliklere su yoluyla taşınan tuzun kristalleşme süreci sırasındaki basınç etkisi altında çatlamasına neden olmaktadır.
Bütün kilisede ve duvar resminin olduğu nişte 2002 sezonunda uygulanan harç
ve kireç suyu işlemi etkili olmuş, harcın iyi tuttuğu gözlenmiştir. Fresko önündeki zeminde açılan yaklaşık 60 cm. derinliğindeki açmanın, duvar resmini korumada büyük
fayda sağladığı farkedilmiştir. Tuz kalıntıları, geçen sezon olduğu kadar yoğun olmasa
bile freskonun alt kısımlarında ve resmin bitimindeki taşın üzerinde hâlâ belirgindir.
2003 sezonu boyunca çalışmaların kuzey nefte, bitişiğindeki alanda, 1 numaralı duvar ve kilisenin ilk evresinden kalan sintrononda yoğunlaştırılması yanında gereken yerlerde kilisenin diğer bölümlerinde de müdahaleler oldu. Uygulanan işlemler aşağıda belirtilmiştir.
1- Koruma amacıyla duvarların ve payandaların üzerine önceki yıllarda konan
toprak, harç ve tuğla parçaları tamamen kaldırıldı. Çıkan bu döküntü malzeme kiliseden dışarı taşındı.
2- Zemini korumak için örtülen jeotekstil ve ponza taşınının altındaki ve zemin
kalıntıları arasındaki topraktan gelen bitki örtüsü, kökleri ile birlikte sezonun ilerleyen
dönemlerinde sökülerek her sezon olduğu gibi zemin tamamen temizlendi.
3- 1 numaralı duvarın dış kuzey yüzündeki taşlar üzerinde büyüyen liken bitkisine
karşı, ince bir kat halinde fırça ve damlalık ile etil alkol sürüldü. Bu uygulama liken bitkisinde renk değişimine neden oldu. Uzun vadedeki etkisi zaman içinde gözlenecektir.
Harç Uygulanmas›
1- Kireç harcı hazırlandı ve uygulandığı yerlerin belli olması için toprak renkleriyle veya ince elenmiş kumla renklendirildi. Harç karışımı içindeki suyun rahatça hareket ederek buharlaşması sağlanırken bir taraftan da su rezistansı artırıldı. Taşların restorasyonu, harç gereksiniminin fazla olduğu yerlerde birkaç aşamada yapıldı. Böyle durumlarda ilk olarak önceden ıslatılmış küçük taş ve tuğla parçaları ile hazırlanmış harç
birkaç tabaka halinde uygulandı ve son kat bir sonraki gün sıvandı.
2- İyi kalite malzemelerle hazırlanan kireç harcı, köşelerde ve çatlakların olduğu
bölgelerdeki kırık parçaların yerini doldurmak için kullanılmıştır. Ayrıca aynı harç karışımı duvarlardaki kabaran ve duvardan ayrılan sıvaları yeniden yapıştırmak için de uygulanmıştır.
3- Kireç esaslı harçlar, doldurulacak boşlukların büyüklüklerine göre farklı yoğunlukta hazırlanmıştır ve hepsinin içinde yoğunluğu ayarlayıcı Primal WS24 maddesi
mevcuttur. Bazı harçların içinde büyük boşlukların doldurulması için diğerlerine oranla
daha fazla taş kırıkları ve tuğla parçaları eklenmiştir. Taştaki veya duvardaki sıva parçasının arkasındaki boşluğun yeri saptandıktan sonra yüzeyde veya taşın köşesinde
giriş delikleri açılmış ve harç buradan içeriye akıtılmıştır.
Yüzeyin ince tabakalar hâlinde ayrılmış açık uçları ve duvar sıva açıklıkları farklı yoğunlukta hazırlanmış harçlarla kapatılmıştır. Bu aşamadan sonra içeride hapsolan
havanın kolayca çıkması için küçük bir delik bırakılmıştır. Hazırlanan harcın kolayca
boşalması şırınga ve iğne ile veya şırınga ve ince plâstik hortum, kap ve değişik boyut
ve kalınlıkta plâstik hortumlarla sağlanmıştır. Karışım, boşlukları tamamen doldurup
sağlamlaştırdıktan sonra, delikler en ince harç ile sıvanıp kapatılmıştır.
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4- Dört blok üzerinde koruma katmanı oluşturulmuştur. Karışım kireç ağırlıklı biraz küçük taş, tuğla parçaları ve toprak rengi toz boya ile hazırlanmış ve taşların yüzeylerinin korunması ve herhangi bir şartta ilk etkilenecek katmanın bu olması için sürülmüştür. Kireç esaslı harç karışımının uygulandığı toplam blok sayısı 196’dır.
Kireç Suyu Uygulamas›
Bütün sezon boyunca dış duvarların iç yüzeylerine 30 kat kireç suyu püskürtülmüştür. Bu uygulama sudaki kalsiyumun taşların üzerindeki gözeneklerinde sıkışıp
karbonatlaşacağı için yeterli olacaktır.
Duvarlara eklenen ve sıvanan toplam taş sayısı 97’dir. Bu sayı çok olarak görülebilir, ancak taşların çoğu küçük üst duvar taşları ya da payandaların üzerine konan
taşlardır. Ayrıca iki büyük taş bloğu da yenilenmiştir.
Güneydeki yan nef duvarında sağlam kalan freskonun yüzeyindeki tuz kristalleri kör neşter bıçağı ve kağıdın suda ıslatılmasıyla hazırlanmış lâpa ile temizlenmiştir.
Ayrıca freskonun önündeki zeminde yer alan taşlar da bu yöntem kullanılarak temizlendi. Resmin tam solunda kalan karanlık bölümdeki kabarmış kısım 3% asetonun içine konan Paraloid B72 ile sağlamlaştırıldı.
Güney duvarının ucunda tam freskonun olduğu duvarın arkasındaki alanda 2 m.
derinliğinde ve 1 m. uzunluğunda açma açılmış, dolgu taşlarla yeniden doldurulmuş ve
üzeri de jeotekstil ve ponza taşı kırığı ile örtülmüştür. Freskonun yapıldığı duvarın arkasındaki kısımda yer alan toprağın kaldırılmasının nedeni, toprağın freskoya zarar verecek oranda nem ve tuz taşımasıdır.
Kiliseyi oluşturan bütün taşlar şu anki ve sonraki koruma yöntemlerinin uygunluğunun görülmesi açısından tek tek incelenmiştir. Şu ana kadar uygulanan yöntemler
yüksek standartlardadır ve genel yapının sağlamlaştırılması konusunda yeterli korumayı sağlayacaktır. Biyolojik büyümenin engellenmesi ile kilisenin yer ve yapı malzemesi stabilize edilmiş (korunmuş) olacaktır. Bu gibi koruyucu ve düzeltici önlemler hızlı bozulmayı büyük çapta yavaşlatacaktır. Bunlara ek olarak muazzam bir ölçüde estetik düzenleme yapılmıştır.
2004 sezonu için cam elyafından yapılmış kırık taşları birbirine tutturmaya yarayan geçmeler ve harçlarda kullanılmak üzere doğal toprak rengi maddesi, özellikle işlenmemiş ombra tedarik edilmesi önemle tavsiye edilmiştir. Taşların kırıklarını temizleyip harçla doldurulması esnasında ortaya çıkan bitki ve yosun büyümesini önlemek için
kullanılmak üzere bitki ilâcı gerekmektedir. Özellikle bu yıl oluşturulan restorasyon ekibi çok uyumlu çalışmıştır. Eğer mümkün olursa aynı ekibin kilise restorasyon projesinin sonuna kadar beraber çalışması tavsiye edilmektedir.
Amorium Son Raporlarının birinci cildi 2002 Aralık ayında yayınlandıktan hemen
sonra 13 makale toplanıp 2003 Ekim ayında ikinci cilt olarak basıldı. İngilizce olarak yayınlanacak ön raporlarımız ise 2000 yılındaki Dumbarton Oaks Papers’te çıkmıştır14.
Amorium kazıları hakkında verilen konferanslar ise 2004 Nisan ayında Cornell Üniversitesi’nde, 2003 yılı Ekim ayında Londra’da İngiliz Arkeoloji Enstitüsü ve Anglo-Turkish
Society’nin ortaklaşa hazırladığı toplantıda, ve New York’da Medieval Club’da sunulmuştur. Ayrıca İsviçre Nyon’da gerçekleştirilen Birinci Uluslararası Kandil Kongresi’nde
Mücahide Lightfoot tarafından Amorium’da bulunan kandil parçalarını anlatarak Anadolu’da antik çağlarda pişmiş toprak kandil üretimi hakkında bilgi vermiştir.

14

C.S. Lightfoot, Y. Mergen, B.Y. Olcay ve J. Witte-Orr, "The Amorium Project: Research and Excavation in 2000," DOP
57 (2003), s. 279-92 – bkz. www.doaks.org/DOP57/DP57ch14.pdf.
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Plân 1: A ç m a l a r ı n
plânkare
üzerindeki
yerleri

Plân 2: XB açması plânı (Çizim:
Oğuz Koçyiğit ve Uğur
Akabak)
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Plân 3: XM açması plânı (Çizim: H. Yaman, İ. Koçak, S. Karakaya)

Çizim 1: İki kulplu, geniş bakır kap (Bizans), SF5707
(Çizim: Paola Pugsley)
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Çizim 2: Pişmiş toprak kandil (M.S. geç 6. veya erken 7. yüzyıl),
SF5988
(Çizim: Ekaterina Churakova)

Resim 1: 2003 yılında çalışılmış alanın genel görünüşü
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Resim 2: XC açmasında bulunan bronz kabın kaldırılmadan önceki durumu

Resim 3: XC açmasında bulunan bronz ağırlık (Bizans), SF5757

Resim 4: XC açması batı kısmının kazı bitimindeki son hâli
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Resim 5: XC açmasından çıkarılmış olan sütun başlığı ve altı, T1763-1764

Resim 6: XB açmasındaki yangın tabakası
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Resim 7: XM açması avlusundaki ikinci kullanım değirmen taşı ve tuğla döşeme

Resim 8: XM açmasında ikinci kullanım levha (Orta Bizans), T1908
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Resim 9: Temizlik sonrası demir kemer tokası (SF2265, 1993
yılınd000a kazılmış olan L
açmasından)

Resim 10: Konservatör Serhat Karakaya yanmış kalas parçasının kaldırılmadan önce sağlamlaştırılması sırasında
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2003 YILI ALACA HÖYÜK VE
ALACA HÖYÜK HİTİT BARAJI KAZILARI

Aykut ÇINARO⁄LU*
Elif GENÇ

Alaca Höyük'te 2003 yılı kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleri ile 07 Temmuz-19 Eylül 2003 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir1.
Bu yıl yürüttüğümüz kazıya, Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSİMM ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu, Çorum
Valiliği, Alaca Kaymakamlığı ve Alaca Höyük Beldesi Belediye Başkanlığı aynî ve nakdî katkı sağlamışlardır2.
2003 yılı çalışma programı şu başlıklar altında belirlenmiştir.
A- Höyük’te Kazı Çalışması
B- Hitit Barajı Taş Dolgu Setinin ve Su Havzası Bataklığının Temizliği
A- KAZI ÇALIﬁMASI
1998 yılında, Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji ve Jeofizik Bölümleri’nden öğretim elemanlarıyla koordineli çalışmamız sonucu belirlenen ve topografik haritadaki LVIII-LXIII/34-47 plân karelerine denk düşen noktada kazı çalışmalarına devam edilmiştir3 (Çizim: 1). Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik
Bölümü’nden öğretim elemanları, Ankara Üniversitesi Araştırma Projesi kapsamında,
Höyük’te ve Hitit baraj alanında çalışmalarını sürdürmüşlerdir4.
*

1

2

3
4

Prof. Dr. Aykut ÇINAROĞLU, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve
Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.
aykut_cinaroglu@hotmail.com
Arş. Gör. Elif GENÇ, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.
elifgenc22@hotmail.com
2003 Alaca Höyük kazısına; Bakanlık temsilcisi olarak Samsun Müzesi'nden Necati Kodalak katılmıştır. Arkeolog-Desinatör Semra Çınaroğlu, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü'nden Arş.Gör. Elif
Genç, Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Bölümü'nden Yrd.Doç. Dr. Emin U. Ulugergerli, Ankara Üniversitesi, DTC Fakültesi Arkeoloji Bölümü yüksek lisans öğrencileri; Duygu Çelik, Özay Özgür Ağar, lisans öğrencileri; Funda Kumru, Mehtap Türkmen, Yakup Doğan, İlyas Eren, Nihal Açıkkol, Bora Sarı, Ayşe Çelik, Hilâl N. Şahin, Gülizar Demirci, Emel Uzma, M.Mirem Çelem ve Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksekokulu, Konservasyon
Programı’ndan Hüseyin G. Çalık katılmıştır.
Bu seneki en büyük malî destek, geçen sene olduğu gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM tarafından sağlanmıştır. Ayrıca, Çorum Valisi Sayın Erhan Tanju, Alaca Kaymakamı Sayın Mustafa Ayhan ve Alaca Höyük Beldesi Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Saykan'ın kazıya sağladıkları aynî destek 2003 yılında da devam etmiştir. Yerel yöneticilerimize bir kez daha teşekkür ederiz. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu da destek sağlamıştır.
Çınaroğlu,A.-Genç,E.;2000 s.328-329; 2002 428-429.
Alaca Höyük'te jeofizik araştırması için, "Alaca Höyük Arkeolojik Alanının Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması" adlı Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu projesi başlatılmıştır. 2002 ve 2003 yıllarında yürütülen bu çalışma, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Bölümü’nden Yrd.Doç. Dr. Emin U.Ulugergerli tarafından yönetilmiştir.
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Höyük’te LIX-LXI/36-38 plân karelerinde (Çizim: 1, 2), ilk kez 2001 yılında bir bölümü açılan atölye yapısının açılmayan kuzey bölümünün ortaya çıkarılması için çalışılmıştır5.
1-FR‹G KÜLTÜR KATI
Topografik haritada LIX-LXI/36-38 olarak belirlenen plân karelerinde yapılan çalışmalarda, önceki senelerde olduğu gibi, Frig Dönemine ait birçok basit yuvarlak çukurlar tespit edilmiştir. Bunların bazıları çöp çukuru, bazıları da tahıl deposu işlevi gördüğü yapılan çalışmalardan anlaşılmaktadır. Bu çukurların içinden boyalı Frig kap parçalarının dışında etütlük taş idol, kemik delici ve amuletler de bulunmuştur.
Höyüğün doğusunda, Alaca Höyük Beldesi Belediye Başkanlığı’nca karakol yakınında büz döşenmesi sırasında tarlada, mimarî kalıntılara ve burada yapılan temizlikte tek yerleşimli düz iskân tespit edilmiştir. Bu iskânın mahallî bir özellik gösteren Erken Frig yerleşimi olduğu anlaşılmıştır. Bu alanda bütün belgelendirme işlemi yapıldıktan sonra kalıntıların üzeri kapatılmıştır.
2-H‹T‹T KÜLTÜR KATI
2001 yılında 1 No.lu silo odasının kuzeyinde, küçük bir oda kalıntısı tespit edilmişti (Çizim: 2) ve bu yapıdan bol miktarda bir maden atölyesinde kullanılabilecek malzemeler bulunmuştur6. 2002 yılında bu odanın doğusunda ve güneyinde çalışılarak,
odanın güney duvarının 4 metrelik bir bölümü açığa çıkartılmıştı7.
2003 yılında ise LIX-LXI/36-38 plân karelerinde çalışılarak bu atölye yapısının
tamamının ortaya çıkarılması hedeflendi (Çizim: 3).
Orta Hitit Çağına tarihlendirilen atölye yapısının iki evreli olduğu, gerek mimarî
kalıntılardan, gerekse küçük buluntulardan anlaşılmaktadır. Her iki evrede de düzenli
mimarî plân özelliği göstermeyen duvar parçaları ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 3, Resim:
1). Bu yapı kalıntılarından da atölye tarzı malzemeler toplanmıştır. Bunlar: Tunç iğneler (Çizim: 4-a-f), bunların içinde çift ördek başlı iğne (Çizim: 4-a) ünik iğne tiplerinden
biridir. Tunç çiviler (Çizim: 4-g), tunç orak (Çizim: 5-a), içinde tunç cüruf kalıntılarının
bulunduğu potalar (Çizim: 6-a) ve yumurta şeklinde pota (Çizim: 6-b) burada üretimin
yapıldığını göstermektedir. Pişmiş toprak kapaklar (Çizim: 8-a,b), üzerlerinde atölyesinin ya da ustasının damgasını taşıyan pişmiş toprak at nalı şeklinde dokuma tezgâh
ağırlıkları (Çizim: 7-a-d), çok sayıda ağırşaklar (Çizim: 8-c,e), pişmiş toprak tıpa (Çizim:
8-d), pişmiş toprak hayvan figürünü (Çizim: 6-d), kemik objeler (Çizim: 6-e,f) üzerinde
damga mühür baskılı bulla parçası, kabartmalı kap parçası (Çizim: 6-c), boğa boynuz
parçası, çeşitli formda kaplar: şişe (Çizim: 9-b), üzeri sarı mika astarlı çanak (9-c), çok
sayıda sıvı depolama nitelikli kap parçaları bulunmuştur8. Atık çukurundan ise gaga
ağızlı iri testi9 (Çizim: 9-a) ele geçirilmiştir.
B-H‹T‹T BARAJI TAﬁ DOLGU SETT‹N‹N VE SU HAVZASI BATAKLI⁄ININ TEM‹ZL‹⁄‹
2002 yılında Alaca Höyük Hitit Barajı’nın taş dolgu setinin temizliğine başlanmıştı10. 1935 yılından bu yana varlığı bilinen havzanın taş seti11, yaklaşık 2 metre yüksek5
6
7
8
9
10
11

Çınaroğlu, A., Genç, E.; 2003, s. 510, Çizim 2; 2004, s. 280-281, Çizim 3.
Çınaroğlu, A., Genç, E.; 2003 s.510 (Çizim 6-a,b,d,e,g,h), (Çizim 6-ı, i, j), (Çizim 7-a, d), (Çizim 8-a, b, c, e, g, ı, j),
(Çizim 9-a, c, d)
Çınaroğlu, A., Genç, E.; 2004 s.280-281 Çizim 3, Çizim 8-a, Çizim 9-b,d.
Koşay, H.Z.; 1951, Lev. L, ; Koşay, H.Z., Akok, M.; 1966, Lev. 9-10, s. 34-35, Lev.105 Al h 57, Al k 154, Al h 86, Al h
269.; 1973, s.12-13, Lev. XXIV-XXV.
Fischer, F.; 1963 s. 34, 117,118 Taf. 21, Taf 22 (231 Büyükkale IV d), Taf 28 (240-241 Yukarı şehir 2)
Çınaroğlu, A., Genç, E.; 2004 s.281-282, Resim 2-3.
Arık, R.O.; 1937. s.13-14, res. 13.; Emre, K.; 1993 s 7-8 Fig. 10.
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liğindedir (Resim: 2, 3). Bendin taşları yumruk büyüklüğündedir. Ancak, alt kısımlarındaki taşların daha iri olanlardan seçildiği anlaşılmaktadır. Taşların arasında harç yoktur. Yalnız, alt kısımların kil ile takviye edildiği belli olmuştur.
Taş setin genişliği, 15 metredir. Setin her iki yanında kanal, orta kısmında ise su
biriktirme havuzunun varlığı gözlenmiştir (Resim: 3). Uzunluğu yaklaşık 110 metre olan
ve 2002 yılı kazı mevsiminde yarısı açılabilen setin, 2003 yılında tamamına yakın bir
kısmı açılmıştır (Resim: 2)
2002 yılında bendin batı istikametinde, suyun aktığı yönde, ortadaki havuzun kenarında üç adet heykel ya da kitabe kaidesi bulunmuştu12. Dışa doğru hafif meyilli olan
kaidelerinden ikisi kireç taşından, üçüncüsü ise andezit taşındandır. Her üç kaidenin de
dışa doğru 2 cm. yüksekliğinde yükseltisi mevcuttur. Alaca Höyük sfenkslerinin üzerinde durduğu kaidelerde de mevcut olan yükseltiler, üzerlerindeki heykelin ya da kitabenin kaymasını engellemek için olmalıdır.
Setin tamamının temizliği tamamlandıktan sonra, Çorum Valiliğini girişimi ile
Devlet Su İşleri ve Köy Hizmetleri İl Müdürlükleri’nin iş makineleri ile Alaca Höyük Belediyesi Başkanlığı’nın koordinesinde çalışmaya başlanmıştır. İş makineleri, su havzasındaki bataklık halindeki çamurumsu toprağı alandan 200 metre uzaklıktaki bir vadiye
taşımıştır.
Çamurumsu toprak, gübre niteliğinde, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü’nde tahlil edilmiştir.
Alaca Höyük Hitit baraj gövdesinde bulunan bataklık görünümündeki toprağın
tamamı taşınmıştır. Baraj gövdesi setinin iki yan ve karşısındaki kenarlarında duvarların mevcut olduğu görülmüştür.
Alaca Höyük Hitit barajının setinin kuzey ve güney uçlarında iki savağı olduğu
anlaşılmıştır. Bu savaklar, yeniden işlevine kavuşturulacaktır.
Barajın Hitit Çağından bu yana kesilmeyen kaynak suyu akışına devam etmekte ve Hitit Barajı gövdesini doldurmaktadır (Resim: 2).
Baraj setinin yapılan temizlik çalışmalarında, ortası yakut ? taşlı altın kolye tanesi (Çizim: 5-b, Resim: 6), Hitit Dönemine ait hiyeroglif yazıtlı andezitten stel parçası
(Resim: 5) ve kaidesi (Resim: 4) bulunmuştur.
Sonuç olarak; Alaca Höyük'te 1997 yılında tarafımızca başlatılan yeni dönem kazıları, Alaca Höyük'e yeni boyutlar kazandırmıştır. Bu yedi senede yapılan çalışmalarda
önemli bulgular elde edilmiştir. İlerde yapacağımız çalışmaların devamlılığı pek çok soruya ışık tutacaktır. Çalışmaların daha verimli olabilmesi büyük maddî desteğe bağlıdır.
KAYNAKÇA
Türk Tarih Kurumu Taraf›ndan Yap›lan Alaca Höyük Hafriyat› 1935 deki
Çal›ﬂmalara ve Keﬂiflere Ait ‹lk Rapor, TTKY V-1, Ankara.
ÇINAROĞLU, A.., GENÇ, E.; 2000 "Alaca Höyük 1998 Yılı Kazı Çalışmaları", 21. Kaz› Sonuçlar› Toplant›s› 1, 24-28 Mayıs 1999, Ankara, s.327-334.
ÇINAROĞLU, A., GENÇ, E.; 2002 "Alaca Höyük 1999-2000 Yılı Kazı Çalışmaları", 23. Kaz› Sonuçlar› Toplant›s› 1, 28 Mayıs-01 Haziran 2001, Ankara, s.427-434.
ÇINAROĞLU, A., GENÇ, E.; 2003 "Alaca Höyük 2001 Yılı Kazı Çalışmaları", 24. Kaz› Sonuçlar› Toplant›s› 2, 27-31 Mayıs 2002, Ankara, s. 509-518.
ÇINAROĞLU, A., GENÇ, E.; 2004 "Alaca Höyük ve Alaca Höyük Hitit Barajı Kazıları, 2002", 25.
Kaz› Sonuçlar› Toplant›s› 1, 26-31 Mayıs 2003, Ankara, s. 279-288.
EMRE, K.; 1993, "The Hittite Dam of Karakuyu" BMECCJ VII, s.1-17.
ARIK, R.O.; 1937,

12

Çınaroğlu, A., Genç, E.; 2004, s.282.

267

FISCHER, F.; 1963, Die Hethitische Keramik von Boğazköy, Berlin, WVDOG 75.
KOŞAY, H. Z.; 1951, Türk Tarih Kurumu Taraf›ndan Yap›lan Alaca Höyük Kaz›s› 1937-1939 daki Çal›ﬂmalara ve Keﬂiflere Ait ‹lk Rapor/Les Fouilles D’Alaca Höyük Entreprises Par La Societe D’Historie Turque. Rapport Preliminaire Sur Les
Travaux en 1937-1939, TTKY V-5, Ankara.
KOŞAY, H. Z., AKOK, M.; 1966, Türk Tarih Kurumu Taraf›ndan Yap›lan Alaca Höyük Kaz›s›
1940-1948 deki Çal›ﬂmalara ve Keﬂiflere Ait ‹lk Rapor/Ausgrabungen con
Alaca Höyük Vorbericht Uber die Forschungen und Entdeckungen von
1940-1948, TTKY V-6, Ankara.
KOŞAY, H. Z., AKOK, M; 1973; Türk Tarih Kurumu Taraf›ndan Yap›lan Alaca Höyük Kaz›s› 19631967 Çal›ﬂmalar› ve Keﬂiflere Ait ‹lk Rapor/Alaca Höyük Excavations Preliminary Report on Research and Discoveries 1963-1967, TTKY V-28, Ankara.

268

Çizim 1: Alaca Höyük 2003
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Çizim 2: Alaca Höyük 2003
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Çizim 3: Alaca Höyük 2003
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Çizim 4: Alaca Höyük 2003

Çizim 5: Alaca Höyük 2003
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Çizim 6: Alaca Höyük 2003

Çizim 7: Alaca Höyük 2003
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Çizim 8: Alaca Höyük 2003

Çizim 9: Alaca Höyük 2003
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Resim 1: Alaca Höyük 2003
kazısı

Resim 2: Alaca Höyük 2003
kazısı

Resim 3: Alaca Höyük 2003 kazısı
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Resim 4: Alaca Höyük 2003
kazısı

Resim 2: Alaca Höyük 2003 kazısı

Resim 3: Alaca Höyük 2003 kazısı
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2003 YILI KASTAMONU-KINIK KAZISI

Aykut ÇINARO⁄LU*
Elif GENÇ

Kastamonu İli, Devrekani İlçesi, Kınık Mahallesi yakınlarındaki Delibeyoğlu Sırtı
ören yerinden, 1990 yılında bir grup Hitit madenî kabının bulunması sonucunda, burada sistemli kazılara başlanmıştır1 (Harita 1: a-b, Resim: 1). Kazılar, Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu’nun bilimsel başkanlığında ve Kastamonu Arkeoloji Müzesi ile birlikte yürütülmektedir.
2003 yılı kazısı, 29 Eylül-11 Kasım 2003 tarihlerinde2, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri ve Kastamonu Valiliği’nin
maddî destekleri ile sürdürülmüştür3.
Delibeyoğlu Sırtı ören yerindeki kazılar, 1994 yılından itibaren, Hitit madenî kapların çıkarıldığı taş ve toprak yığıntısının hemen kuzeyindeki alanda sürdürülmektedir
(Harita: 2). Bu alanda, üç tabakalı düz yerleşim yeri tespit edilmiştir. Yapılan kazılarda
ana kayaya kadar ulaşılmış ve tabakalar aşağıdan yukarıya doğru numaralandırılmıştır. MÖ.III. binyıldan MÖ.I. binyılın ilk yarısına kadar süren bir yerleşimin varlığı tespit
edilmiştir4. Arazi, uzun yıllar çevre köylüleri tarafından tarla olarak kullanıldığı için üst
tabakalar büyük ölçüde tahrip edildiği anlaşılmaktadır.
2003 yılı kazı çalışması dört amaç altında toplanmıştır.
1-1. Tabakayı daha geniş alanda araştırmak.
2-2. Tabaka yapısının tamamını ortaya çıkarıp işlevini aydınlatmak.
3-Demir Devri yerleşimini araştırmak.
4-Yerleşimin arazi üzerindeki yayılımını belirlenmeye çalışmak.
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Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.
aykut_cinaroglu@hotmail.com
Arş. Gör. Elif GENÇ, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 06100 SıhhiyeAnkara/TÜRKİYE.
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Çınaroğlu, A.;1991, s. 55-58; Emre, K., Çınaroğlu, A.; 1993 s. 675-713, Pl. 125-144; Çınaroğlu, A., Genç, E.; 2004 s. 355.
2003 yılı kazısı; Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr.
Aykut Çınaroğlu’nun bilimsel başkanlığında, Kastamonu Arkeoloji Müzesi Müdürü İsmail Tatlıcan, aynı müzeden Hüseyin Karaoğlu ve Nuray Demirtaş, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü yüksek lisans öğrencileri, Duygu Çelik, Özay Özgür Ağar, lisans öğrencileri Mehtap Türkmen, Funda Kumru ve Yakup Doğan’ın katılımı ile sürdürülmüştür.
Kastamonu Valisi Sayın Enis Yeter’e, sağladıkları her türlü yardımlarından dolayı bir kere daha şükran borçluyuz.
Devrekani İlçesi Kaymakamı Sayın Kadir Sertel Otçu’ya, Devrekani Belediye Başkanı Sayın Osman Kocadelioğlu’na,
İlçe Jandarma Bölük Komutanı Sayın Turhan Yağıcı’ya ve Devrekani Özel İdare Müdürü Sayın Ali Kaya’ya sağladıkları kolaylıklardan dolayı çok teşekkür ederiz. Çankırı İnşaat’ın yürütmüş olduğu Kulaksızlar Barajı inşaatı projesi başkanı Sayın Ayhan Ünal’a ve Zeki Bağ’a da yardımlarından dolayı teşekkür ederiz.
Çınaroğlu,A.-Genç,E.; 2004, s.356.
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I-1. Tabaka
1. tabaka, ana kaya üzerine kurulmuş olup bu alandaki arazi, güneyden kuzeye
doğru alçalmaktadır. Ana kaya, yer yer oyularak düzleştirilmiş ve teraslı alanlar oluşturulmuştur. Teraslandırılmış alanlara da, taş duvarlı odalar, atık çukurları ve fırınlar yerleştirilmiştir (Çizim: 1). Daha önceki senelerde yapılan kazılarda, bu evrede, çok sayıda madencilikte kullanılan pota, üfleç, kırma-ezme ve öğütme taş âletleri, taş havanlar
ve tunç âletler ele geçirilmişti5. Madencilikte kullanılan bu âletlerin de fırın çevresinde
yoğunlaşması, bu fırınların bize, madencilik aktiviteleri ile ilgili olarak kullanılmış olabileceğini düşündürmüştür.
2003 yılı kazı alanı, 2002 yılında bırakılan alanda devam edilmiştir. Burada aynı
yapıya ait oda grubu görülmektedir (Çizim: 1). Duvar yüksekliği yaklaşık 1.50 m.ye ulaşan taş duvarlı odalar, tek sıra yassı taş levhalarla örülmüş ve tabanı ana kaya üzerine oturtulmuştur. 1.5 -2 m. ölçülerindeki odalar, daha çok depolama amaçlı kullanılmış
olmalıdır.
1.Tabaka Küçük Buluntular›
Tamamı el yapımı olan çanak-çömlek içinde, 1. grup kırmızı renkli kaplardan;
maşrapalar ve çanaklar (Çizim 3: a-b) en çok görülen formlardır. At nalı kabartma kulplu çanaklar6, Kınık’ta çok sevilen kap formlarından biridir. Bu tip kaplar, M.Ö. III. binyıldan itibaren geniş bir yayılım alanı gösterir7. Diğer bir kap grubu olan siyah cam gibi
parlak perdahlı el yapımı kaplar8, Orta Anadolu ve Orta Anadolu’nun kuzeyinde, Dündartepe II. Kültür Katı9, Kavak-Kaledoruğu10, Ahlatlıbel11, Karaoğlan12, Alaca Höyük13,
Maşat Höyük14 gibi önemli Erken Tunç Çağı yerleşimlerinden iyi bilinmektedir. Her iki
kap grubu da, 2. tabakada varlığını sürdürmektedir.
II-2. Tabaka
2. tabaka, 1. tabakanın kültürel devamlılığını taşımaktadır. 2003 yılı çalışmalarında, daha çok 2. tabaka yapısı üzerine yoğunlaşılmıştır. Yapının tamamının açılması
plânlanmıştı ancak, yapı, son derece büyük ölçülere ulaşmış olması nedeniyle, 2003
yılında da tamamlanamamıştır.
Yapı, eğimli olan araziye uygun olarak, güney-kuzey doğrultusunda inşa edilmiştir (Çizim: 2, Resim: 2). Şimdilik 51 m. uzunluğunda ve 11 m. genişliğindedir. Yapının
güney ve kuzey uçları arasında 9.78 m.lik bir kod farkı vardır. Bu eğimden dolayı yapı,
kuzeye doğru taş blokajlarla desteklenerek yükseltilmiş ve binaya teraslı bir görünüm
kazandırılmıştır.
51 m. uzunluğundaki kale duvarı görünümlü doğu dış duvarı, 2.5 m. kalınlıktadır. İri taşlar, duvarın iç ve dış kenarına gelecek şekilde yerleştirilmiş ve arada kalan
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

Bilgen, A.N.; 1999 s.270 vd Şek. 2-3, Lev. II; Çınaroğlu, A., Genç, E.; 2004, s.356.
Çınaroğlu, A., Genç, E.; 2004 s. 356, Çizim 3.
Marro, C.-vd.;1996, s.288, Pl 2(8); 1998, s.332, Pl III (1, 10,11,12 Eylek Deresi); Işın, M.A.; 1998, s.97 Harman Tepe,
Pl 4 (19), s. 105 Kadımezarı Pl 19 (3); Burney, C.A.; 1956, s.198 (87 Kurşunlu); Blegen, C.-vd; 1951, s.240, 257, 239
(36.866) Troy V. Tabaka, s.245, 249, 283 243(32.22) Troy V. Tabaka; Efe,T.;1994, s. 19, no: 3, no: 57(?), fig 14 (57),.
s.15 dipnot 37; Efe,T.-Ay, 2000, s.50-51 Pl 8(2), s. 72-73 Pl 22(1, 8) 1. safha ETÇ I.; Mellaart, J.; 1955, s. 77, 76 (117,
119 Çukurhisar (Eskişehir Bölgesi), 120 Bahçecik (Eskişehir Bölgesi); Lloyd, S., Gökçe, N.; 1951, s.33, 43, Fig. 10
(15) Level 16 (M.Ö. 1900); Orthmann, W.; 1963a, s. 21 Taf 2 (55) NW, Hang 9, s.32 Taf 21 (198), Taf 22 (199, 200
NW-Hang 8c-d), s.39, Taf 31 (289) NW, Hang 8b, s. 21 Taf 2 (55) NW, Hang 9.; 1966, s. 52, Abb. 1 (6,8), Abb. 2 (58), Abb. 3 (6), Asarcık V. Tabaka. ETÇ II-III.
Çınaroğlu, A., Genç, E.; 2004 s.356 Çizim 2 d-e-f, Çizim 3 d-e.
Özgüç, T.; 1943, s. 399.; Kökten, İ., Özgüç, T. N.; 1945, s.376.
Özgüç, T.; 1943, s.415.
Koşay, H.Z.; 1934, s.48-49.
Arık, A.O.; 1939, s.30-31.
Koşay, H.Z., 1951, s.40 vd. res. 23.
Emre, K.; 1979, s.6 Lev. VII-1-2; Şek. 1-9; 1996, s.8-9, fig. X-1.
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bölüm daha küçük taşlarla doldurularak güçlendirilmiştir (Çizim: 2). Temel taşları 1.50
ve 2 m. ölçülerde olup çevreden kolaylıkla temin edebileceği kireçtaşıdır. Taşlar düzeltilmiş ve çamur harçla birbirine kenetlenerek örülmüştür. Yapının korunan yüksekliği
1.5 m.ye ulaşmaktadır. 6 oda açığa çıkarılmıştır. 1 ve 2 No.lu odalar, 2002 yılı kazıları
ile açılmıştı15. 3 No.lu oda, 7.30x1.40 m. ölçülerinde ince uzun yapıdadır. Odanın doğu kenarında atık çukuru tespit edilmiştir. 4 No.lu oda 3 No.lu odanın güneyinde olup
tamamı açılamamıştır. Hemen kuzey-doğu kenarında fırın tabanı korunmuş. Odanın
güney-doğusundan da kerpiç kalıntıları tespit edilmiştir. Taş temel üzeri kerpiçle yükseltilen yapıda, kerpiçler, kare şeklinde olup 37 cm. genişliğinde ve 9 cm. kalınlığındadır. 5 No.lu oda 11x8 m. ölçüleri ile diğer odalardan daha büyük olduğu görülmektedir.
Güney yarısı 1996 yılında açılmıştı. Odanın kuzey-batı köşesinde fırın tabanı tespit
edilmiştir. 6 No.lu odanın da tamamı açılamamıştır. 4 No.lu odada olduğu gibi aynı ölçülerde kerpiçler ele geçirilmiştir. Odanın güney kenarındaki atık çukurundan üst üste
atılmış çok sayıda çanak-çömlek tespit edilmiştir (Çizim 4: e; Çizim 5: b; Çizim 6: b,c;
Çizim 7: a,b,c).
2.Tabaka Küçük Buluntular›
El yapımı kırmızı ve siyah hamurlu cam gibi parlak perdahlı fincan ve maşrapalar (Çizim 4: a-b-c,e; Çizim 5: a), gaga ağızlı testicik (Çizim 4: d), at nalı kabartma kulplu çanaklar (Çizim 3: e) ve çeşitli formda çanaklar (Çizim 3: c-d,f), kapaklar (Çizim 8:
a-b), çizi bezeli ip delikli kap (Çizim 5: b), iri çömlek ve küpler (Çizim: 6-7) çok sayıda
ele geçirilmiştir. Ele geçirilen diğer buluntular: tunç boğa başı (Çizim 8: d), iğne (Çizim
8: c), biley taşı (Çizim 8: g), tunç objeler (Çizim 8: e-f), çok sayıda sleks kesici ve obsidiyen parçaları, taş el baltaları ve kırma ezme öğürme taş âletleri (Çizim: 9), kırmaezme ve öğütme taş âletlerinin her yüzünde de kullanma izleri bulunmaktadır. Çok sayıda da ağırşaklar ele geçirilmiştir.
2. tabaka çanak-çömleği, 1. tabaka el yapımı çanak-çömlek geleneğini yansıtmakta olup aynı kültürün devamı niteliğindedir. Kınık, el yapımı kap geleneği, teknik ve
form açısından kendine özgü bazı özellikler göstermekle birlikte, gerek cam gibi parlak
perdahlı siyah kaplar ve gerekse kırmızı renkli kaplar, Orta Anadolu, özellikle Kızılırmak
kavsi içinde kalan Erken Tunç Çağı Yerleşimleri ile karşılaştırılmaktadır.
El yapımı kaplarla birlikte ele geçirilen çok az sayıdaki çark işi kaplar, İkiztepe ErHitit tabakasından16 ve Boğazköy kuzey-batı yamacı 8 ve 9. tabakalar, Büyükkale IV,
Aşağı şehir 4 ve 5. tabakalardaki kapların tam benzeridir17. Bu kıyaslamalar sonucuna
göre Kınık 2. tabakayı, MÖ. III. binyıl sonundan MÖ.II. binyıl başlarına yerleştirebiliriz 18.
III-Demir Devri Yerleﬂimi
Çevre köylüleri, Delibeyoğlu sırtını uzun süre tarla olarak kullanmaları nedeniyle, özellikle Demir Devri yerleşimine büyük zarar vermişlerdir. Bu nedenle, 2003 yılında da, MÖ. I. binyılın ilk yarısına ait belirgin mimarî kalıntı tespit edilememiştir. Ancak,
çok sayıda ele geçirilen küçük eserler, dönemini yansıtacak özelliktedir.
Küçük Buluntular
Metal âletler: Demir mızrak ucu (Çizim 10: a), çok sayıda ok uçları (Çizim 10: bc-d), kesici (Çizim 10: g), deliciler (Çizim 10: e-f) ve diğer objelerdir (Çizim 10: h-ı-j).
Kemik âletler: Her sene olduğu gibi çok sayıda kemik âlet ve amuletler ele geçirilmiş15
16
17
18

Çınaroğlu, A., Genç, E.; 2004, s.357 Çizim 4.
Alkım, H., U.1988, Lev. I.1-6, Lev. XLIV.1-4,10; Bilgi, Ö.; 1998, s.71 Res. 1a; 2001, s.103 Fig. 98 a;
Orthmann, W.; 1963a, s. 13 Taf. 1, 1-4; Taf. 17,5; 1963b, s. 44 ve 150, Taf. 61, 14/40, 14/41, 14/42; s. 94-95; Fischer,
F.; 1963, s. 30, 113 ve Taf. 7 No: 94-104, Taf. 10 No: 125-127, No:1; Taf. 12, No: 101; s. 114 ve Taf. 11, No:144.
Çınaroğlu, A., Genç, E.; 2004, s. 357 Çizim 5.
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tir (Çizim: 11). Bu âletlerin burada üretildiğini gösteren örnekler de bulunmuştur. Dokumacılık âletleri: Dokumacılığın yoğunluğunu gösteren çok sayıda ağırşak, ağırlık ve
makara ele geçirilmiştir.
Buradaki Demir Devri çanak-çömleği boyalı ve tek renkli olarak, Orta Anadolu
Frig kültürü ile paralellik göstermektedir.
IV-Yerleﬂimin S›n›rlar›
2003 yılı kazıları ile 4. amaç olarak, arazide yerleşimin sınırlarını belirlemekti.
Buna göre, esas kazı alanının yaklaşık 80 m. kuzeyinde 5x5 m.lik bir açmada çalışılmıştır. Burada da, yukarıdaki alana uygun tabakalaşmayı görmek mümkün olmuştur.
Ancak, ana kaya üzerinde çok farklı bir seramik geleneğinin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Yeni çanak-çömlek 1. ve 2. tabaka çanak-çömlekten teknik ve form olarak farklılık göstermektedir. Dar bir alanda çalışılmış olması ve malzeme üzerindeki çalışmaların henüz bitmemiş olması nedeniyle bu buluntularla ilgili çalışmalar 2004 yılı kazı çalışmalarından sonra değerlendirilecektir.
Sonuç
Kınık, MÖ. III. binyılda çevre kültürlerle paralellik göstermektedir. Bunun yanı sıra, 1 ve 2. tabaka el yapımı çanak-çömlek geleneği, teknik ve form açısından kendine
özgü bazı özellikler taşımaktadır. Kınık kapları, bu bölgeye özgü yerel bir kültürü yansıtmaktadır. Kastamonu ve yakın çevresinin prehistorik dönemleri, çok az bilinen bir
bölgedir. Bölgede yüzey araştırmaları dışında tek sistemli kazı yeri Kınık’tır ve yerel
kültürün gelişimini tanıtabilecek tek merkez olarak görülmektedir.
Kınık kazılarının devamlılığı, yörenin özellikle MÖ. 3. binyıldan 2. binyıla geçiş
dönemi hakkında yeni bulgular sunacaktır.
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Harita 2: Kastamonu-Kınık 2003, Devrekani Kulaksızlar Barajı Delibeyoğlu sırtı kazı alanı

Çizim 1: 1. tabaka mimarîsi
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Çizim 4: Kastamonu Kınık 2003
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Çizim 6: Kastamonu Kınık 2003
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Çizim 8: Kastamonu Kınık 2003

Çizim 9: Kastamonu Kınık 2003
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Çizim 10: Kastamonu Kınık 2003

Çizim 11: Kastamonu Kınık 2003
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Resim 1: Kastamonu Kınık 2003 kazısı
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Klaros 2003 Kazısı 14 Temmuz-04 Eylül 2003 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir1.
Çalışmalar öncelikle su çekimi ile başlatıldı. Ancak 2003 yılının çok yağışlı geçmesi,
tüm açmalarda su seviyesini son onbeş yılın en yüksek seviyesine çıkardığından, uzun
süreçli bir temizlik zorunlu hâle gelmiştir. Kazının beş pancar motorunun yetersiz kalması üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye’den üç çıkışlı bir büyük, iki
küçük yangın pompaları getirtilerek su seviyesinin indirilmesinin ardından çamur atımı
ve temizlik çalışmaları yapıldı.
APOLLON SEKTÖRÜ 2003 YILI ÇALIﬁMALARI
Duygu Sevil AKAR
K 15A ve J 15 C PLÂN KARES‹
Bu açma çalışmalarına 2002 yılında başlanmıştı. Amaç, 1993-1997 yıllarında
Fransız arkeologlar tarafından çok küçük bölümü ortaya çıkarılmış, ancak daha sonra
kapatılmış bulunan ve plânlarda görülebilen 6. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen dikdörtgen sunağa ve onun altındaki erken VII. yüzyıla tarihlenen yuvarlak plânlı sunağa
ulaşarak henüz çözümlenmemiş soruları netleştirmekti. 2002 yılı K 15A plân karesindeki çalışmalar, her tabakada 1x1 m.lik taban örnekleri bırakılarak, 0.20 seviyesinde bırakılmıştı. Ancak 2003 yılında taban örneklerinin bulunduğu bölümün aşırı su nedeni
ile tahribata uğradığı görülerek, çalışmalara bu taban örneklerinin üst kodunda (1. 88)
geç tabanın kaldırılması işlemi ile başlatıldı. Hellenistik künklerin (Plân: 1) üzerinde
oturduğu tabakanın kaldırılmasının ardından, 0.57 kodunda güneydoğu köşede mermer hayvan bağlama bloğu ele geçirildi (Resim: 1). Bu blok 1988-1996 yıllarında açığa çıkarılmış olan hekatombdaki mermerden demir halkalı hayvan bağlama blokları ile
büyük benzerlik göstermektedir2. Hekatombu oluşturan blokların devşirme oldukları biliniyordu. Ancak yeni bloğun ortaya çıkışı bu blokların ikinci kullanımlarının da aynı işlevde kullanılmış olduklarını kanıtlamıştır.
Hayvan bağlama bloğunun açmanın güneyinde açığa çıkarılmasının ardından,
çalışmalar 2002 yılında Hellenistik tabakada bırakılmış olan kuzey yönüne kaydırıldı ve
künklerin üzerinde oturduğu tabakada 1.01 kodunda yoğun olarak terra cotta mimarî
parçaları ki, bunlar arasında rozet bezemeli olasılıkla antefix parçaları ve konsantrik
daire kabartmalı ve kırmızı boyalı 2 pinax sayılabilir. Yine aynı tabakada 0. 93 kodunda yer yer kırmızı boya izleri korunmuş stucco parçaları ele geçirildi. 2002 yılında da
yine aynı kodda 12 adet stucco parçasının bulunmuş olması, tüm bu malzemenin bir
yapıya olasılıkla da Apollon Tapınağı’na ait olduklarını düşündürmektedir3. Stuccolar
daha sonra kaldırıldılar. Hellenistik künklerin üzerine oturduğu ve stuccolarla, taşların
yoğun olarak gözlendiği taban Apollon tapınağının 2 sıra taş temellerinin sonlandığı bölüme dayanmaktadır. Taban malzemeler ışığında olasılıkla 4. yüzyıl tabanı olmalıdır. 0.
57 seviyesinden itibaren çalışmalar tüm açmada eş zamanlı yürütüldü. 0.56-0.34 kodları arasındaki siyah balçıklı tabaka yoğun İ.Ö. 7. ve 6. yüzyıllara tarihlenen Arkaik malzeme verdi. Bunlar arasında kuşlu kâse ve orientalizan kap parçaları, amphora parçaları yoğunluktadır. 0.20 kodunda ise yoğun terra cotta parçaları ele geçirildi.
2002 yılında arkaik dikdötgen sunağa ulaşmak amacı ile başlatılan çalışmalara
ancak 2003 yılının son günlerinde 0.18 kodunda ulaşılabildi. Bu seviyede Fransız kazıları döneminde görülmemiş olan dikdötgen sunağın ikinci basamağı bulundu (Resim:
1

2
3

Kazıya Bakanlık temsilcisi olarak katılan Hamdi Ekiz’e teşekkür ederiz. Kaz ekibinde, Mimar Perçin Erturan ve Burcu
Karakış, Restoratör Eren Erten Akman, E. Ü. Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klâsik Arkeoloji Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencilerinden Elçin Doğan ve Özden Ürkmez, Arkeolog Meral Cingöz, Emre Taştemur, Züleyha Gökçe,
E. Ü. Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğrencileri Dolunay Kara, İbrahim Önol, 9 Eylül Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğrencileri İbrahim Geçer, Çağdaş Yılmaz, Soner Liman, Dijvar Tolun yer aldılar. 2003 yılı kazı
döneminde kazıya katılan, yukarıda adları geçen tüm öğretim üyeleri, uzmanlar ve öğrencilere özverili çalışmalarından ötürü teşekkür borçluyum.
J. De La Genière, "Claros. Bilan provisoire de dix campagnes de fouilles" REA 100 (1998), 248-249, Pl. XII, 1.
D. S. Akar, "K 15A ve J 15 C Plânkare Açma Çalışmaları" 25. KST 2003/2 (2004), 77, Res. 4.
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2). Basamağın bulunmasının ardından künklerin doğusunda daha önce Fransızlar tarafından kazılıp kapatılmış olan alanın yeniden açılmasına karar verilerek, beş bloğu
bulunmuş olan sunağın üçüncü basamağı yeniden açığa çıkarıldı. Çalışmaların devamında -0,05 kodunda güneydoğu-kuzeybatı yönündeki sunağın en alt basamağının
blokları bulundu (Resim: 2) ve sunağın taşlı bir dolgu taban üzerine oturduğu saptandı. Bu tabanın kaldırılmasının ardından deniz kumlu steril bir tabakaya ulaşıldı. Bu steril tabakanın altından - 0.22- 0. 63 kodlarında koyu gri-siyah renkli balçıklı tabakada
çok yoğun geometrik seramik ve birkaç protogemetrik malzeme ele geçirildi.
ARTEM‹S SEKTÖRÜ (1) 2003 YILI ÇALIﬁMALARI
Yusuf SEZG‹N
Burak YOLAÇAN
Meral C‹NGÖZ
I-J 14 AÇMASI
2002 yılı çalışmaları sırasında +1.73 - +1.68 m. kodları arasında taş taban olarak adlandırılan tabaka bulunmuştu. Bu taş taban yoğun olarak sıkıştırılmış, mermer ve
diğer volkanik taşların yongaları ile yer yer dere çakılı içermektedir. Söz konusu tabaka alanın tamamında görülmektedir. Bu da tüm alanı kapsayan geniş bir inşaat faaliyeti esnasında tüm alanın tesviye edildiğini göstermektedir. Bu açıdan oldukça steril bir
özellik gösteren tabakayı bir tesviye dolgusu olarak nitelendirmek doğru olacaktır.
ERKEN HELLEN‹ST‹K DÖNEM ARTEM‹S TAPINA⁄I (?)
2003 yılı çalışmaları sırasında I-J 14 açması sınırları içinde kalan bir mekân tam
olarak saptanmıştır. "Hellenistik Yap› Bat› Mekân" olarak adlandırdığımız mekânın doğu ve kuzey duvarları daha önceki yıllardaki çalışmalarda ortaya çıkarılmıştı. Bu yıl ise
mekânın güney (+1.48 m. kodunda) ve batı duvarları açığa çıkarıldı. Söz konusu mekân, doğu-batı yönünde uzanan iki mekânlı bir yapının batı mekânıdır. Çalışılan alanda daha alt kodlarda yer alan arkaik yapıyı kuzey- güney yönünde ikiye bölen duvarın
(bölme duvarı) hemen üstünde yer alan, kuzey-güney doğrultulu duvar ise iki mekândan oluşan yapının doğu sınır duvarını oluşturmaktadır. Yapının doğu sınırını oluşturan
duvarın euthynteria taşlarından daha alt kodlarda yer almaktadır. Eğer batı mekân başka bir evrede yükseltilmediyse, batı mekânın daha yüksek bir kodda yer aldığı söylenebilir. Ayrıca yapının doğu sınır duvarının daha özenli bir işçiliğe sahip olduğu görülmektedir. Bu da yapının girişinin doğudan sağlandığını düşündürmektedir. Batı mekânı (naos) 3.70x3.30 m. boyutlarındadır. Doğu mekân (pronaos) ise içten içe 3.60x3.10
m. ölçülerindedir (Resim: 3). Mekânın içinde batı duvara dayanan, üst kodu 1.27 m.de
yer alan 2.15x2.30 m. boyutlarında yaklaşık kare bir taş platform yer almaktadır. Söz
konusu taş platform ile, yapının batı mekânının doğu, kuzey ve güney duvarları arasındaki boşluk peristhasis izlenimi vermektedir. Söz konusu peristhasisin içi oldukça yoğun ve sıkı bir taş dolgu ile doldurulmuştur. Ayrıca Hellenistik Yapı’nın oldukça iyi korunmuş olan kuzey-batı ve güney-doğu köşelerinde, duvar akslarını bozarak içeriye giren oldukça büyük blok taşlar kullanılmıştır.
Plân açısından genel bir değerlendirme yapıldığında, batı mekânın doğusunda,
bir ön mekânın (doğu mekân) varlığı, iki mekânlı bir yapı olasılığını gündeme getirmektedir. Doğuya bakan yapının, doğusunda yer alan Artemis sunağının 3. evresi ile yapının aynı kodlarda yer alması, bu yapının Erken Hellenistik Döneme ait bir Artemis Tapınağı olabileceğini düşündürmektedir. Batı mekân da bir naos olarak kabul edilirse,
söz konusu platformu spekülatif olarak kült heykeli için kullanılmış bir platform olarak
yorumlamak yanlış olmayacaktır. Bu değerlendirme ışığında doğu mekân da bir pronaos olarak yorumlanabilir (Plân: 2). 8.45 x 5.00 m. (dıştan dışa) boyutlarındaki Hellenistik yapının genel plânı ve aksları incelendiğinde, daha alt kodlarda yer alan Arkaik Yapı ile ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Hellenistik Yapı’nın doğu duvarı, Arkaik Yapı’yı or293

tadan ayıran kuzey-güney yönlü bölme duvarının tam üzerinden geçmektedir. Hellenistik Yapı’nın güney duvarı, Arkaik Yapı’nın doğu mekânında (ön mekân) yer alan güneydeki sütun sırasının aksında yerleştirilmiştir. Hellenistik Yapı’nın batı mekânında yer
alan taş platformun kuzey sınırının aksı ise, Arkaik Yapı’nın doğu mekânında yer alan
kuzey sütun sırasının aksında yer almaktadır. Ayrıca Hellenistik Yapı, tam olarak Arkaik Yapı’nın batı mekânının sınırları içine oturmakta ve doğu duvarı hariç Arkaik Yapı’dan yaklaşık 70-120 cm. içe çekilerek inşa edilmiştir. Hellenistik Yapı’nın inşasında,
Arkaik Yapı dikkate alınarak onun akslarını kullanarak yerleştirilmiş olması söz konusu
iki yapının da aynı amaca hizmet ettiklerini göstermektedir. Tüm bu veriler ışığında Hellenistik Döneme ait olan yapıyı bir Artemis Tapınağı olarak kabul edecek olursak, Arkaik Yapı’nın da Artemis Tapınağı olarak kullanılmış olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır. Hellenistik Yapı’nın batı mekânı içinde, özellikle de doğu yarıda duvar taşlarının
üst seviyesinin hemen altında başlayan yoğun bir taş dolgu gözlenmektedir. Seramik
buluntunun oldukça az olduğu dolgu içindeki toprak oldukça yumuşak, çok az taşlı ve
kumlu bir nitelik göstermektedir. Söz konusu dolgu yapının iptal edilmesi sırasında
oluşturulmuş olmalıdır.
Hellenistik Yapı’nın batı mekânının güney duvarının dışında (güneyinde) +1.25
m. kodlarında Hellenistik Döneme ait bir taban açığa çıkarılmıştır. Yer yer yanık izleri
ve yatar durumda seramik içeren toprak yer yer sert, az miktarda küçük taşlıdır. Tabanda ele geçirilen buluntular arasında bir Tanagra tipi kadın figürini ve Hellenistik Döneme ait tahtta oturan ve kucağında bir aslan taşıyan Kybele figürinine ait gövde altı parçası kayda değer buluntular arasındadır. Topraktaki yer yer yanık izlerinin yanı sıra bazı seramik parçalarının da yanık olduğu anlaşılmaktadır. Fakat kuvvetli bir yangın tabakasından söz etmek mümkün değildir Seramik buluntu oldukça yoğundur. Hellenistik Yapı’nın batı mekânına ait duvarların euthynteria seviyelerinin +1.20 m. kodlarında
olduğu düşünülürse, mekân dışında 1.25 m. kodlarında bir tabanın bulunması oldukça
doğaldır. Yani +1.25 m. tabanı, Helenistik Yapı’nın dışında yer alan ve yapı ile çağdaş
olan bir yürüme düzlemi olarak kabul edilmelidir.
Erken Hellenistik tapınağın bulunuşu bir konunun da tartışılmasını gündeme getirmiştir. Bu tapınak, Geç Artemis Tapınağı ile aynı yönde ve plâna sahip oluşu ile dikkat
çekicidir. L. Robert, geç sunağın basamaklarında bulunan ve Artemis’e adanmış heykelden yola çıkarak, sunağı ve tapınağı Artemis olarak tanımlanmıştı4. Ancak tapınak ile
sunak arasındaki mesafenin çok fazla oluşu birçok kez vurgulanmış ve sorgulanmıştı.
Ayrıca, 1988 yılında izinli olarak, tapınağın naosundaki blokların bir bölümü kaldırılmış
ve altta Hellenistik bir yapı saptanmıştı5. Hellenistik Yapı bugün de görülebilmektedir. Bu
durumda doğu-batı yönünde, en batıda yer alan en az iki evreli olan tapınak gerçekten
L. Robert’in tanımladığı gibi, Artemis Tapınağı mıdır, yoksa kült heykellerinde var olan
ancak bugüne değin tapınağı bulunamayan Leto Tap›na¤› olabilir mi? Anne ile kızın tapınakları arka arkaya yapılmış olabilir mi? Umudumuz, bugün için varsayım olarak ileri
sürdüğümüz bu düşüncenin gelecek yıllardaki kazılarda saptanmasıdır.
ERKEN HELLEN‹ST‹K DÖNEM SU KÜNKLER‹ VE SU ‹LE ‹L‹ﬁK‹L‹ YAPI
Iﬂ›k ﬁAH‹N
Duygu Sevil AKAR
Yusuf SEZG‹N
Artemis 1 sektöründe I-J 14 açmasının tam güneybatı köşesinde üst kodu 1.23
m.de yer alan güneydoğu-kuzeybatı doğrultulu su künkleri açığa çıkarıldı (Plân: 2).
4
5

L. Robert, "Fouilles de Claros 1959" TAD X/1 (1960), 59.
J. de La Genière, "1988 Yılı Eylül Ayında Claros’da Yapılan Çalşmanın Raporu" TAD XXVIII (1989), 297-298.; M.
Schwaller, "Sondage 2a, 2b. Secteur des temples d’Apollon et d’Artemis" Cahiers de Claros, 1992, 77, Fig. 14-15.
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Su künkleri, ilk kez 1992 yılında Apollon Klarios Tapınağı’nın güney-doğu cephesinde içinden su geçen iki adet künkün bulunuşu ile gündeme gelmişti. Ancak bu künklerin 1.40 m.lik bölümü 2002-2003 yıllarında Apollon sektöründe, 1.06 m. kodlarında
açığa çıkarıldılar6 (Resim: 2). 23 cm. çaplı ve 59 cm. uzunluğundaki künklerin, güneydoğu yönünde devam ettiği, propylon sektöründe 1.10-0.80 m. kodlarında 20027 yılında açığa çıkarılmış olan altı künkle saptanmıştı. 2003 yılında da, propylon sektöründeki V 17-B plân karesinin kuzey yönünde genişletilmesi ile, üç yeni künk daha bulundu
(Plân: 5). Ancak künk sisteminin V 17 B açmasının güneybatısında tahribata uğradığı
ve devam etmediği görüldü. 2003 yılında Artemis sektöründe de açığa çıkarılan künklerin aynı sistemin kuzey-batı yönündeki bölümleri oldukları saptandı.
2001 yılında propylon sektöründeki 6 A1 açmasında, su ile ilişkili ve 4.60x2.70
m. boyutlarında mermerden dikdötgen bir yapı bulunmuştu8. İ.Ö. II. yüzyılın son çeyreğinde inşa edilmiş olan Polemaios Onur Anıtı9, bu yapının üzerine oturtmaktadır. Polemaios Onur Anıtı, bu yapı ve onunla ilişkili künk sistemi için, terminus ante quem oluşturmaktadır. Ayrıca bu yapının havuz bölümünden gelen İ.Ö. III. yüzyıla tarihlenen megara kâselerinin bulunuşu bu yapının Erken Hellenistik Döneme ait olduğunu göstermektedir. 2002 yılında açığa çıkarılan altı künkten sonuncusunun bu yapının kuzey-batı köşesinde son buldukları saptanmıştı10. 2003 yılında, Artemis 1, Apolllon ve propylondaki künklerin, su ile ilişkili yapıya su götüren sistem olduğu saptandı. İlginç olan, su
ile ilişkili bu yapının plânı ve konumu açısından en yakın benzeri, ancak erken örnek
olarak Samos Heraion’unda görülür. Kutsal alanın girişinde yer alan ve 2.14x0.82 m.
ölçütlerindeki bu arkaik yapı, Tanrıça Hera ile ilişkili yıkanma rituellerinin yapıldığı bir
yapıdır11. Klaros Kutsal Alanı’nın girişinde yer alan Erken Hellenistik su ile ilişkili yapının da, kutsal alana gelen kişilerin arınma ritüelleri ile ilişkili olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır.
ARTEM‹S SEKTÖRÜ (2) 2003 YILI ÇALIﬁMALARI
Elçin DO⁄AN
I – 13 AÇMASI
Artemis sektörü (2), 2003 yılı çalışmaları, 2002 yılında Artemis Tapınağı’nın doğusunda açılan 5x5 m. ölçülerindeki I-13 A/C açmasındaki temizlik çalışmaları ile başlatılmıştır. Doğal koşullar nedeniyle oldukça tahribata uğramış açmanın kesitleri düzeltilip 2002 yılında + 1.47 cm. seviyesinde görülen taban ortaya çıkarılmıştır
2002 yılında çalışılan I-13 A/C ve I -13 B/D açmaları arasında kalan yaklaşık 1
m. genişliğindeki kesidin kaldırılmasına karar verildi (Plân: 3). Amaç; I-13 B/D açmasında, 2002 yılında ortaya çıkarılan, üst kodu yaklaşık +1.72 olan bothrosun, kesitin
içinde kalan kısmını görebilmek ve iki açma arasındaki bağlantıyı yakalamaya yönelikti. İlk etapta, bothrosun kuzey bölümü sınır alınarak,kesit indirilmeye başlanmıştır. Çalışmaya başlanan alanın üst kodu + 3.09’dur. bu seviyeden bothrosa kadar gelen alanda bir ok ucu, bronz parka, Roma Dönemine ait yivli kapalı kap gövde parçaları, çatı
kiremidi parçaları, cam kap parçaları büyük baş hayvan kemiği parçaları ele geçirilen
malzemelerden bir bölümüdür. Söz konusu alanda ele geçirilen malzemenin karışık olması ve ok ucu gibi daha erken dönemlere tarihlenebilecek bir parçanın oldukça üst
kodlarda ele geçirilmesi, bu alanın tapınak yapımında kullanılmış dolgu topraktan oluş6
7
8
9
10
11

Duygu Sevil Akar, "Klaros 2002 Yılı Kazı, Restorasyon ve Epigrafi Çalışmaları (K 15 A ve J 15 C Plankare Açma Çalışmaları), 25. KST 2 (2003), 77, Res. 4.
Işık Şahin, "Klaros 2002 Yılı Kazı, Restorasyon ve Epigrafi Çalışmaları (V 17 –D Plankaresi)" 25. KST 2 (2003), 79,
Çizim. 2, Res. 7.
Şahin, 2002, 86, Res. 7.
L. Et. J. Robert, Claros I. Décrets Hellénistiques, Paris, 1989, 62.
Işık Şahin, 2002, 79.
H. Walter, Das griechische Heiligtum, 1965, 22-23, Abb. 16.
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tuğunu düşündürmektedir. Toprağın döküntü yapısı bu savı desteklemektedir. +1,78
kodunda, 2002 yılında ortaya çıkarılan Artemis heykelinin ayak parçası ele geçirilmişti. Taş taban I 13 B/D açmasının tümünde görülmesine karşın, aynı tabanın I 13 A/C
açmasında, güney kesimde + 1. 74 kodunda çok küçük bir bölümü korunabilmiştir. Zira bu taş taban bothrosun açılışı sırasında tahrip edilmiştir. İki açma arasında kalan kesitin güney bölümünde bothros seviyesinden itibaren çalışmalar tüm alanda yürütülmüş ve 02/9 No.lu Bizans duvarının dolgusunda, bir kadın heykeline ait başın arka kısmı ortaya çıkmıştır. Ayrıca çok sayıda bronz parçaların ele geçirilmiş olması dikkat çekicidir. Aynı şekilde 2002 yılında çalışılan I 13 B/D açmasında da yaklaşık aynı kodlarda, aynı nitelikte bronz parçalar ele geçirilmişti. Bunlar daha çok dekoratif amaçlı parçalar olmalıdır. Aynı zamanda çivi ve kabara gibi objelerin görülmesi ve harçlı toprağın
fazlalaşmış olması burada bir yapı varlığını gündeme getirmektedir.
Bothrosun batısında üst kısmı kırık bir stel bulundu. Stel ile bothros arasında kalan alanda ise alanda biri diğeri tama yakın iki amphora açığa çıkarıldı. Bu amphoraların etrafı kiremitlerle çevrilmiş ve taş destekli olup amphoralar, doğu-batı yönüne bakmaktadırlar. Çalışmalar ilerleyince söz konusu iki amphoranın altında diğerlerinden daha iyi korunmuş bir üçüncü amphora ortaya çıkarıldı. Üstteki amphoranın içinden gelen çok küçük kemik parçaları üç amphoranın da "Amphora Mezar" olarak bebek gömülerinde kullanıldıklarını göstermiştir (Resim: 4). Üç amphoranın da İ.S. IV. yüzyıl sonu ve V. yüzyıl başlarına tarihlenmeleri, Geç Artemis Tapınağının önündeki alanın,
Apollon Klarios Kutsal Alanı’nın İ.S. IV. yüzyılda terk edilmesinin ardından mezar olarak kullanıldığını göstermektedir. +1.37 seviyesinden itibaren açmanın güney batısında daha önce rastlanan yanık tabakayla karşılaşılmıştır. Daha alt seviyelere inildikçe(yaklaşık+1.26) özellikle açmanın güney kesiti çevresinde yanık alan fazlalaşmıştır
ve yanık mermer parçaları görülmektedir. Aynı seviyelerde İ.Ö. 4. yüzyılın 3. çeyreğine
ait Attika siyah firnisli bir kap kantharos ağız ve kulp parçası ele geçirilmişti.Yanık alan
açmanın genelinde farklı nitelikte görülmektedir. Stelin güneyinde ve doğusunda yanık
tabaka, mermer ve taş parçalarıyla değil yumuşak bir toprakla kendini göstermektedir.
Açmanın ortasında ise yoğun kemik ve özellikle diş buluntuları görülmektedir. Bu alanda, +89 kodlarında amphora dip ve amphora gövde parçaları ele geçirilmiştir. Bu buluntular daha önce çıkarılan amphora mezarlarla aynı formdadırlar. Ayrıca bu alanda
oldukça fazla kemik ve odun parçaları bulundu.
+1.08 seviyesinden itibaren yanık alan azalmış ve toprak kahverenkli, çakıllı,
taşlı bir yapıya dönüşmüştür. Kemik buluntularındaki artışın yanı sıra, genellikle İ.Ö. 4.
yüzyıla tarihlenen Attika siyah firnisli kaplar da yoğun olarak ele geçirilmiştir. Bunlar
arasında Attika balık tabağı mimarî terra cotta parçası (antefiks), İ.Ö. 4. yüzyıla ait cup
skyphos, cup kantharos, kyliks, hydria ve çeşitli açık kap parçaları sayılabilir.
BATI ONUR ANITLARI SEKTÖRÜ (B.O.A.)
Özden ÜRKMEZ
Aylin KOÇAK YALDIR
Apollon Tapınağı’nın güneyindeki, devrik sütun tanburları ve mermer üst yapı
elemanları, geçen yıllarda da olduğu gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği
vinçle kaldırarak, tapınağın batısındaki restorasyon alanına taşındılar.
R-14/A AÇMASI
2002 yılı R-14/A açmasındaki çalışmalar, ele geçirilen buluntular ışığında erken
IV. yüzyıldan önce kullanıldığı saptanmış olan kuzey-güney doğrultulu breş taş blok yola ulaşılmasıyla son bulmuştu (Plân: 4). 2003 yılında kuzey yönünde yeni bir açma açılması öncesi, R-14/ A açmasındaki bu taş blok yolun batı ve güneyindeki küçük alanlarda, yolun alt zaman sınırını belirme amacıyla iki küçük çalışma gerçekleştirilmesi plânlandı. Buna göre ilk çalışma +0.80 kodundaki yolun doğusunda ortalama 1x2 m. geniş296

liğindeki bir alanda +0.77 m. – +O.50 m. kodları arasında gerçekleştirildi ve yoğun İ.Ö.
Erken V. ve VI. yüzyıla tarihlenen seramik parçaları ele geçirildi. 2002 yılı çalışmalarında yolun üzerinden gelen İ.Ö. Erken IV. ve Geç V. yüzyıl malzemesine karşın, 2003 yılında yolun altından gelen, yoğun Erken V. ve VI. yüzyıl malzemesinin varlığı, bu taş
blok yolun İ.Ö. V. yüzyılda kullanıldığını ortaya koymuştur. Bu çalışmanın ardından, R14/A açmasının kuzeyinde bulunan bölümde çalışılmaya başlanmıştır. P-14 plân karesi içerisinde yer alan bu bölümün, doğusu Fransızlar tarafından kazılmıştı. Bu nedenle, bu alan plân kare sistemine göre " L " biçiminde şekillenmiştir. Burada çalışılmasının amacı kuzey-güney doğrultuda 80 m.lik bölümü açığa çıkarılmış olan taş blok yolun devamını kuzeye doğru izlemek, açmanın güney-doğu köşesinden içeri giren doğu-batı doğrultulu Hellenistik yürüme bandını (1.13 m.) batıya doğru takip etmekti. P14/ A açmasının doğu kesitinden içeri giren ve daha önceki yıllarda doğu bölümü Fransızlar tarafından ortaya çıkarılan bu yürüme bandının tümü P-14 çalışması ile ortaya
çıkarılmıştır. Buna göre, alttaki V. yüzyıl yolunu dik kesen ve yolun üzerine oturmuş
olan bu yürüme bandının batıda bir bölümü tahribata uğramıştır. Bu bandın altından
gelen ve ön yüzde Apollon başı, arka yüzde Kolophon süvarisinin tasvir edildiği İ.Ö
285-190 yıllarına tarihlenen bronz Kolophon sikkesi bu yürüme bandının ya İ.Ö. III.
yüzyıl içinde ya da biraz daha geç bir tarihte kullanıldığını göstermiştir.
1.63 m. kodunda açmanın güneybatı köşesinde batı kesitine giren bir heykelin
bacaklarına rastlandı. Sağ bacağı diz altından sol bacağı baldırdan kırık heykel yüzükoyun uzanmakta idi. Üst bacakları 40 cm. kadar P-14/A açmasının içinde kalan heykelin üst bölümü batı kesitinden P-13 plân karesi içine girmektedir. Heykelin tamamına
ulaşabilmek amacıyla P-14/A açmasının güneybatı köşesinde P-13 plân karesi içine giren 2x1.20 m. boyutlarında bir cep açılmıştır. Böylelikle baş tarafı batıya ayak tarafı doğuya bakan başı ve alt bacakları olmayan 1.44 m. uzunluğundaki Kuros’a ulaşılmıştır
(Resim: 5). En üst yüksekliği 1.58 m. kodunda olan Kuros 1.21 m. derinliğindeki tabana oturmaktadır. Kuros, fotoğraf v.b. işlemlerden sonra aynı gün vinç tarafından kaldırılarak, traktörle Ahmetbeyli İlkokulu (kazı evine) getirilmiştir. Envanter çalışmasının ardından, eserin mekanik temizliği Restoratör Eren Akman tarafından yapılarak, Kuros
Selçuk Müzesi’ne teslim edilmiştir. Geç Arkaik Kuros Heykeli 2003 yılının önemli buluntularından biri olmuştur.
PROPYLON SEKTÖRÜ 2003 YILI ÇALIﬁMALARI
Iﬂ›k ﬁAH‹N
Emre TAﬁTEMUR
Züleyha GÖKÇE
V 17-B PLÂN KARES‹
2003 yılı propylon sektöründeki çalışmalar, kuzeyde 3.29/güneyde 3.04 kodunda alüvyal tabakanın kaldırılması ile başlatılmıştır (Plân: 5). 3.15 kodunda Hellenistik
Döneme tarihlenen 35.5x10x15 cm. boyutlarında ve 7 satırı korunmuş bir yazıt parçası ele geçirildi. 3.04-2.74 seviyelerinde gri renkli toprağın açmanın güneybatısında çok
sert olduğu gözlemlendi.
Üst kodları 2.74-2.63 seviyelerinde olan kuzey-güney yönünde mermerden 2.02
m. uzunluğundaki "Tambur 2" olarak adlandırılan bir tambur açığa çıkarıldı. Tamburun
üst çapı 74,5 cm. alt çapı 74 cm.dir. Bu İonik sütun tamburu daha sonra açma dışına
taşındı. 2 No.lu tamburun geldiği +2.74-2.26 kodlarındaki tabaka, sarı renkli ve kaliteli
bir yapıda olmasına karşın, tamburun çevresinde çok sertleştiği gözlemlendi. Açmanın
genelinde buluntu azlığı dikkat çekicidir. Tambur çevresinden kiremit ve yer döşemesi
parçaları, günlük seramikler, kemik saç tokası ve tamburun kuzeyinde birkaç cam buluntu (unguentarium ağzı vs.) ele geçirildi.
297

2002 yılında V17D plân karesinin kuzey kesitinde +2.07-1.27m. kodlarında
1.110 m. bölümü açığa çıkarılmış ancak zaman yetersizliğinden kesitte bırakılmış olan
ve "Tambur 1" olarak adlandırılan tambur 2003 yılında tümüyle ortaya çıkarıldı. Tüm
yüksekliği 1. 68 m. olan tambur 1 de diğeri gibi açma dışına taşındı. Daha sonra 2.20
m. kodunda açmanın kuzeydoğusunda yoğun taş kiremit ve çoğunluğu amphora olan
seramik parçaları ele geçirildi. Açmanın kuzeydoğusunda 2.20 m. seviyesinde yoğun
olarak görülen dağınık taşların 2 No.lu duvarın taşları olduğu düşünülmektedir. 2.252.20 m. üst seviyelerinde 1.28 m. yüksekliğinde üst çapı 75 cm. alt çapı 76.5 cm. olan
ve "Tambur 3" olarak adlandırılan bir tambur daha açığa çıkarıldı. Polemaios Onur Anıtı’na ait olduğu düşünülen bu tambur, tambur 1’in hemen kuzeyinde ele geçirildi. Yapılan ölçümler tambur 1 ile tambur 3’ün üst üste oturduğunu ve Polemaios Onur Anıtı’nın
iki tamburu olduğunu gösterdi. Tambur 3’ün, sütunun en üstteki tamburu olduğu inci dizisinden anlaşıldı. +2.18-1.98 m. kodlarında tambur 3’ün doğusu ile 2 No.lu duvar arasında kalan alanda Polemaios Anıtı’nın bu kez de çok iyi korunmuş durumda "İon Sütun Başlığı" bulundu (Resim: 6).
1950 yılında L. Robert tarafından salt kaidesi12 bulunmuş olan Polemaios Onur
Anıtı’nın iki tamburu ile çok iyi korunmuş durumdaki İon sütun başlığının yarım asır
sonra bulunuşu bizleri çok mutlu etti. Dileğimiz 2004 yılında bu alanda sürdürülecek
olan çalışmalarda, sütunun diğer tamburlarını da bulabilmek ve bu onur Anıtı’nı, çağdaşı Menippos gibi ayağa kaldırabilmektir.
2003 YILI EP‹GRAF‹K ÇALIﬁMALARI
Cumhur TANRIVER
2001 yılından itibaren Klaros yazıtları üzerinde çalışmalar yapan Yrd. Doç. Dr.
Cumhur Tanrıver, 2003 yılında propylon sektöründe bulunmuş olan yeni yazıtlar (Resim: 7) dışında da çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalardan biri, Klaros kazı deposunda
Louis Robert Döneminden kalan yazıtların envanteri yapılarak tüm estampaj çalışmaları tamamlanmıştır.
Diğer bir çalışma Lucullus anıtı ya da X yapısı olarak gösterilen kare plânlı yapıda gerçekleştirilmiştir. Yapının orthostatlarının Hellenistik Dönem mezar anıtlarına ait
bloklardan oluştuğu anlaşıldığından, iki ya da üç yüzleri yazıtlı olan bu bloklar vinç yardımı ile kaldırılmış estampajları alınmıştır. Statikleri önceden bozulmuş olan bu bloklar
statik düzenlemelerin ardından yerlerine yerleştirilmişlerdir.
2003 YILI RESTORASYON ÇALIﬁMALARI
Ak›n ERSOY
2003 yılı kazı sezonunda 28 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında sürdürülen mimarî çalışmalar Yrd.Doç.Dr. Akın Ersoy, Mimar Perçin Erturan, Mimar Burcu Karakış
tarafından sürdürülmüştür.
BELGELEME ÇALIﬁMALARI
Önceki yıllarda 1/500 ve 1/200 ölçekte çizimleri yapılan alanın bu yılki çalışmalarda bilgisayar ortamında Autocat 2000 programına mevcut çizimler bir yandan aktarılmış, diğer yandan da 2003 yılı çalışmaları çerçevesinde eksik anıtların çizimlerine
devam edilmiştir. Aynı zamanda Artemis sektörü 1 ve 2, Apollon sektörü 1 ve 2 ve
propylon sektörü açmalarının 2003 kazılarıyla ortaya çıkarılan durumlarının belgelen12

L. et J. Robert, Claros I. Décrets Hellénistiques, 1989, 11.
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mesi yapılmıştır (Pafta 1: 1/200’lük Plân; Pafta 2: 1/100’lük Plân; Pafta 3: Sektör Plânları).
ONARIM ÇALIﬁMALARI
Apollon Tapınağı’nın kuzey krepidoması üzerinde yer alan ve bu yönde açılan
Apollon 2/2003 açması nedeniyle kaldırılan düşük durumdaki 2. ve 3. sütunlarına ait
tamburlar tapınağın sütun sıralarının algılanması kaygısıyla yerlerine konması düşünülmüş, ancak sütunların oturduğu yerdeki stylobatın tahribata uğraması başlangıçta
bunu engellemişse de, sonrasında krepisin bütünlenerek 2. ve 3. sütunlara ait tamburların yerlerine konması plânlanmıştır. Kuzey yöndeki krepidomanın stylobatı orijinal iki
basamak bloğu da kullanılarak moloz taşlar ve kireç harcından oluşan bir dolgu ile orijinal seviyesinde tümlenmişti. Bu tümlemeden sonra, aynı yerden kaldırılan düşük bloklar orijinal sütunların yerlerini belirlemek adına bu sütunların orijinal yerlerini belirleyecek şekilde yerleştirilmişlerdir.Bu çalışmalar sırasında stylobatın özellikle sütunların
bulunduğu noktalarda, olasılıkla Bizans Döneminde, sütunların düşürülmesi için sütun
altlarının boşaltılması amacıyla kırıldıkları gözlenmiştir.
DÜZENLEME ÇALIﬁMALARI
Genel olarak “Doğu Sektörü” olarak adlandırılan tapınak alanında orijinal durumu önceki kazılar sırasında bozulmuş olan, L. Valerius Flaccus C. Valerius Flaccus
anıtları olarak bilinen baba oğul Flaccus’lara ait anıtların düzenleme çalışmaları yapılmıştır (Resim: 8).
Anıtların öncelikle mevcut halleri çizim ve fotoğraflarla belgelenmiştir. Anıtların
blokları İzmir Büyük Şehir Belediyesi’nin sağladığı vinç ile yerlerinden öncelikle taşındıktan sonra bulunduğu yerlerin stabilizesi sağlanmış ve bloklar tekrar yerlerine yerleştirilmiştir. Stabilize çalışması için altta çimento harcı uygulanmış ve bu harcın üzerine
bir seviye kum kullanılmıştır. Bloklar herhangi bir malzeme ile birbirlerine bağlanmamıştır. Stylobat olarak adlandırabileceğimiz ilk sıra bloklar arasında orijinal çalışmasında moloz dolgu ile doldurulduğu görüldüğünden, bu kez bu dolgu yerine kireç harçlı
moloz kullanılmıştır. Anıtların kırık blok parçaları ise araldite ile birbirlerine bağlanmıştır.
Çalışmalar sırasındaki aşamalar fotoğraflarla, çalışma sonrası ise yine fotoğraf
ve çizimlerle belgelenmiştir.
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2003 YILI LAODİKEİA ANTİK KENTİ KAZISI

Celâl ﬁ‹MﬁEK*

Denizli İli’nin 6 km. kuzeydoğusunda merkez, Goncalı-Eskihisar köyleri sınırları
içinde yer alan Laodikeia antik kentinde; Bakanlar Kurulu’nun 03.04.2003 tarih ve
2003/5466 sayılı kararı ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 30.06.
2003 tarih ve 03672 sayılı ruhsatlarıyla, 10 Temmuz-19 Eylül tarihlerinde; Hamam-Bazilika, Suriye Caddesi ve A Nymphaeum’u olarak adlandırılan Septimius Severus Çeşmesi olmak üzere toplam üç ana noktada kazı yapılmıştır1.
Kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM, Denizli Valiliği, Pamukkale Üniversitesi ve Denizli Sanayi Odası Vakfı’nın sağladığı finans destekleriyle yürütülmüştür2.
Hellenistik Dönemde birden çok Laodikeia isimli kent kurulduğundan, kent yanında bulunan ırmakla ayırt edilerek, Laodicea ad Lycum (Lykos Üzerindeki Laodikeia) olarak adlandırılmıştır. Lykos (Çürüksu) Vadisi’nin en önemli antik kenti olan Laodikeia, Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından eşi kraliçe Laodike adına, M.Ö. 3. yüzyılın ortalarında (M.Ö. 261-253) kurulmuştur. Antik kaynaklara göre Hellenistik kent, önce Diospolis, sonrada Rhoas olarak adlandırılmış olan, eski kutsal bir yerleşimin üzerinde yer alır.
Hippodomik plânlı kenti bölgenin birinci derece deprem kuşağında olması nedeniyle,
her dönemde meydana gelen yıkıcı depremler şekillendirmiştir (Resim 1: a, b)3. Bu,
hem imar faaliyetlerinin sürekli yenilenmesine, hem de usta ve sanatçılara büyük fırsatlar sağlamıştır. Bu açıdan kentte antik dönemde aktif bir imar faaliyeti olmalıdır.
*
1

2

3

Doç.Dr. Celâl ŞİMŞEK, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Kınıklı Kampüsü, Denizli/TÜRKİYE.
csimsek@pamukkale.edu.tr
Bakanlık temsilciliğini, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Uzmanı Alişan Işık yapmıştır. Kazı çalışmalarına: Yard. Doç. Dr. Mustafa Büyükkolancı (Pamukkale Üniversitesi), Doç. Dr. Mehmet Meder (Pamukkale Üniversitesi), Prof. Dr. Yahya Özpınar (Pamukkale Üniversitesi), Öğr. Gör. Esengül Akıncı (Pamukkale Üniversitesi), Uzm. Bahadır Duman, (Pamukkale Üniversitesi), Arş. Gör. Barış Semiz (Pamukkale Üniversitesi), Arş. Gör. Mehmet Okunak
(Pamukkale Üniversitesi), Arş. Gör. M. Ayşem Tarhan (Pamukkale Üniversitesi), Arş. Gör. Sedat Akyol (Pamukkale
Üniversitesi), Arkeologlar; Emel Dereboylu, Kadir Çömez, Veli Kayacık, Tamer A.Yılmaz, S.Tarihçi Soner Baltiğin, İstanbul Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri: Saliha Tüpal, Miray Baş, Sema Alaçam, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şehir Plânlaması Bölümü öğrencisi Gökçen Kunter, Restorasyon Teknikeri Didem Taner katılmışlardır.
Ayrıca, Pamukkale Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Muğla Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi olmak üzere Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Restorasyon Bölümleri’nden toplam 29 öğrenci kazı ekibine dahil olmuştur. Uyumlu ve özverili çalışmalarından dolayı tüm
ekibe teşekkür ederim.
Diğer katkıda bulunanlar: Abdullah Hasan Sarıoğlu, Abdülkadir Uslu, Ak Kimya, Ali Akça, CHT Tekstil ve Kimya, Deba Holding, Denizli Rotary Kulübü, Denizli Sanayi Odası Vakfı, Denizli Ticaret Odası, Ege Alfa Kimya, Emel Erdoğan,
Esat Sivri (Deba Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Faruk Akyürek, Gökhan Tekstil, İsmail Aslan, İsmail İnceoğlu, Karboğaz Karbondioksit, Kömürcüoğlu Mermer (Nihat Kömürcüoğlu), Mesa Tekstil, Mesan Kimya, Önder Saraçoğlu, Rotta Kimya, Serhatlı İnşaat A.Ş.(Turhan Serhatlı), SKS Türk A.Ş. (Fethi Ekmekçi), Şahin Tin, Tevfik Babiroğlu, Turkuaz
Tekstil (Nihat Zeybekçi, Denizli Belediyesi Başkanı), Yüksel Arpacı olup alfabetik sırayla verilen sanayici ve iş adamlarımıza bu katkılarından dolayı çok teşekkür ederim.
Laodikeia antik kenti; M.Ö. 27 yılında İmparator Augustus (M.Ö. 27-M.S.14) zamanında, M.S. 47 yılında İmparator
Claudius (M.S. 41-54) zamanında, M.S. 60 yılı İmparator Neron (M.S. 54-68) zamanında, İmparator Antoninus Pius
(M.S. 138-161) zamanında, M.S. 3. yüzyılda, 4. yüzyılın ikinci yarısında, Erken Bizans Döneminde M.S. 494 yılında,
M.S. 6. yüzyılda ve M.S. Erken 7. yüzyılda (İmparator Phocas Dönemi M.S. 602-610) sürekli yıkıcı depremlere maruz kalmıştır.
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1. Suriye Caddesi Çal›ﬂmalar›
Suriye Caddesi olarak adlandırılan Sütunlu Ana Cadde kazılarına, 2002 yılında
Denizli Müzesi Müdürlüğü denetiminde, Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ekibi olarak başlanmıştır. Bu çalışmalar, batı yönde Suriye Caddesi’nin kavşak noktasında yer alan İmparator Caracalla (M.S. 211-217) Çeşmesi önünden başlamış ve doğuya doğru caddenin 118 m.lik bölümü açılarak restore edilmiştir (Resim: 2-3, 13). Suriye Caddesi bu bölümlerde 7.30-7.40 m. genişliğinde olup iki yanda 4.10-4.20 m. genişliğindeki iki basamakla yükseltilen portikler ve bunun gerisinde yer alan dükkân girişlerinden meydana gelen sistem içinde düzenlenmiştir (Resim: 4-6a). Portikler, dükkân
duvarlarından ikinci basamak üzerindeki sütunlar üzerine atılan sundurma çatıyla kapatılmıştır. Kazı çalışmalarında bununla ilgili olarak kiremit, omurga ve ahşap çiviler ele
geçirilmiştir. Bu portiklerin gezinti alanı opus sectile döşemelerle dekore edilmiştir. Bunlar dikdörtgen şeklinde panolara bölünmüş olup panoların içi beyaz, lacivert, kırmızı ve
damarlı mermerden yapılmış dikdörtgenler, düz kareler, dikdörtgen ve kare sekizgenler ile üçgenlerden oluşan geometrik şekilli motiflerle doldurulmuştur.
Dükkân girişleri genelde 1.50 m.dir. Giriş önlerinde ahşap çivilerinin bulunması,
kapıların ahşaptan yapıldığını gösterir. Kaldırım üzerinde yer yer tespit edilen düzensiz duvarlar, geç dönemlerde artık kaldırıma ihtiyaç duyulmadığını ve buraların, çamur
harç ile örülmüş odalar, koridorlar ve kilerlerden oluşturulduğunu göstermektedir (Resim: 5). Bu daha çok kentin iyice küçüldüğü M.S. 7. yüzyıl sonrasına aittir. Aynı tip kullanımlar Hierapolis antik kenti kazılarında da tespit edilmiştir4.
Cadde ortasında, 1.20 m. genişliğinde, 1.85 m. yüksekliğinde olan ana kanalizasyon sistemi yer almakta olup dükkân atık sularının iki yandan bu ana kanalizasyona bağlanmış olduğu da tespit edilmiştir (Resim: 6ab). Cadde üzerinde döşeme olarak
üstte 0.20 m. kalınlığında yassı büyük traverten bloklar kullanılmıştır. Bazı döşeme
blokları 3.30x1.20 m. ebadındadır. Bunun altında ise yine 0.20-0.25 m. kalınlığında alt
sıra döşeme blokları yer alır. Kanalizasyon tabanında taş döşeme ve iki yanda çift sıra (1.65 m. yüksekliğinde) traverten bloklardan oluşan örgü sistemi yapılmıştır. Kanalizasyon sisteminin üst kısmı ise beşik çatı ile kapatılmıştır. Beşik çatı üzerinde ise çift
sıra döşemeler yer alır. Antik yapıların pis sularını taşıyan pişmiş toprak künkler, iki
yanda beşik çatı altından ana kanalizasyona bağlanarak aktarılmıştır. Kanalizasyonu
temizlemek için, yer yer lagar kapakları yerleştirilmiş olup bazı bölümlerde havalandırma ve cadde üzerindeki yağmur sularını kanala aktarmaya yönelik küçük delikler açılmıştır. Kazı çalışmaları sırasında cadde üzerinde bulunan sikkeler M.S. 4. yüzyılın ilk
yarısına, kaldırım üzerinde bulunan sikkeler, M.S. 3. yüzyılın son çeyreği ile M.S.
6.yüzyılın ortalarına tarihlenmektedir. Bunlar içinde M.S. 4-5. yüzyıl sikkeleri çoğunluktadır (Tablo: 1). Caddede ele geçirilen sikkeler ve devşirme bloklar, buradaki düzenlemelerin M.S. 7. yüzyıl başında meydana gelen yıkıcı deprem öncesi yapılan son düzenleme olduğunu göstermektedir.
Suriye Caddesi üzerinde Merkezî Agora’nın batı başlangıç bölümü karşısında
kuzey tarafta dikdörtgen girinti ve buradan kuzey yöne dört basamaklı merdivenle geçişi sağlayan anıtsal giriş tespit edilmiştir (Resim: 3, 5, 13). Bu anıtsal giriş, 15.80 m.
genişliğindeki dikdörtgen bir girintiyle ayırt edilmektedir. Girişin her iki yanında üç sıra
halinde kaideli postamentler yerleştirilmiş olup ortada çift kanatlı açılan ve iki yanı konsollu kapı yer alır. Postamentler üzerinde payeler, aralarında ise korkuluk levhaları bulunur. Üstte acanthus bezeli köşeli başlıklar, arşitrav, friz ve geison-sima yer alır. Caddeye bakan girişin iki tarafına ise postamentler üzerine, iki sütun ve Korinth başlıkları
yerleştirilmiştir. Bu kısımdan içte yer alan kapıya kadar olan alanın üzeri kemerli olarak
kapatılmıştır. Kazı çalışmalarında kavisli ve kabartmalı kemer kasetleri bulunmuştur.
4

Bkz. C. Şimşek, V. Dönem Hierapolis Roma Hamamı Kazısı, VII. Müze Kurtarma Kaz›lar› Semineri, Ankara, 1998,
461 vd., Çizim 1-4, Resim 2-4; F. D’Andria, Hierapolis (Pamukkale) (Çev. N. Fırat), İstanbul, 2003, 70-79, Resim 4748; F. D’Andria, Hierapolis of Phrygia: its evolution in Hellenistic and Roman times, Urbanism Western Asia Minor, Journal Roman Archaeology (JRA) 45, Portsmouth, Rhode Island 2001, 112-115.
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Girişin iki yanında kalan mekânların üst kısmına hatıllar atılmış ve bunların arası kabartmalı tavan kasetleriyle dekore edilmiştir (Resim: 7). Kazı çalışmalarında balık, bitkisel (haşhaş, nar vb.), vazo, Pan, Dionysos, Ariadne, Tykhe-Hygieia, dans edenler gibi kabartmalı tavan kasetleri bulunmuştur. Bu kabartmaların bazılarında yer yer kalabilen kırmızı ve sarı boyaların varlığı tespit edilmiştir. Kapı girişinin üst kısmında Suriye
tipi bir alınlık yer almıştır. İç kısımda yer alan çift kanatlı kapı kuzeye doğru açılmaktadır. Anıtsal girişe ait çift kanatlı kapının iki yanında doğu-batı yönünde uzanan duvar
kuzey yönünde 15 sıralı olarak yıkılmıştır. Bu duvar dikdörtgen traverten bloklardan kireç harç ile inşa edilmiş ve kuzey yönü sıvanarak üzerine kırmızı, sarı, siyah, yeşil, mavi, pembe, beyaz boyayla şerit, düz ve dalgalı çizgilerden oluşan mermer taklidi panolar yapılmıştır. Anıtsal giriş devşirme yapılmış ve M.S. 3.yüzyıl sonu-4.yüzyıl başında
meydana gelen şiddetli bir depremle tamamen yıkılmıştır5. Kazı buluntularına göre,
M.S. 4.yüzyılın ilk çeyreği içinde yıkılan mermer blokların bir kısmı biraz kuzeye doğru
toplanarak cadde kenarında tekrar yapılar oluşturulmuştur. Ancak depremde yıkılan
traverten bloklar olduğu şekliyle bırakılarak, üzerine yerleşmeler yapılmıştır.
M.S. 3.yüzyıl sonu, 4.yüzyıl başında meydana gelen deprem arkasından kuzey
kaldırım kenarına yapılan oda ve işlik içinde çıkarılan sikkeler, M.S. 4.yüzyılın ilk çeyreğinden M.S. 5.yüzyılın ilk çeyreğine kadar kesintisiz bir kronoloji vermiştir. Suriye
Caddesi’nin kuzey cephesinde açığa çıkarılan birinci anıtsal girişin simetriği olan ikincisi ise agoranın tam karşısında tespit edilmiştir.
2003 yılı Suriye Caddesi kazılarında caddenin doğuya doğru açma çalışmalarına devam edilmiş ve kazı sonunda 49 m.lik bölümü açılarak, döşemeleri ortaya çıkarılmıştır. Bu bölümdeki kazı çalışmaları, kuzey kaldırımı üzerinde 287.00 m. kodda başlamış, 285.00 m. kodda kaldırım düzlemine, 284.50 m. kodda ise cadde düzlemine ulaşılmıştır. Burada da caddenin güneyini agora oluşturmuştur (Resim: 3, 13).
Merkezî Agora’da yapılan çalışmalarda özellikle Bizans Döneminde büyük çapta değişikler yapıldığı tespit edilmiştir. Genel ölçüleri üç yandaki portikler dahil 112 x 60
m.dir. Agoranın kuzeyi Suriye Caddesi ile sınırlanmıştır. Derinliği 6 m. olan portikler
agora meydanından iki basamakla yükseltilmiştir (Resim: 2-3, 13). Doğu ve batıdaki
portiklerin arkasında dükkânların olduğunu gösteren dükkân girişleri, bu kazılar sonunda ortaya çıkarılmıştır. Portiklerin ikinci basamakları üzerinde son kullanım evresine ait
tamamen devşirme yapılmış sütun sıraları vardır. Bunlar portikler üzerindeki çatıları taşımaktadır. Portiklerin tabanları sekizgen, yuvarlak, kare ve üçgen mermer parçalarından yapılmış opus sectile döşemelerle dekore edilmiştir. Agoranın güney portiği içinde
çeşme yapısı ve buna bağlı dikdörtgen bir havuz bulunur. Bu alana su güney tarafta
yer alan II. Su Dağıtım Terminali’nden sağlanmıştır. Merkezî Agora, Erken Bizans Döneminde büyük değişim geçirerek, Bizans Agorası olarak kullanılmıştır. Ortasında yer
alan ve orijinalde bir Roma anıtı olan bölüm de değiştirilerek, buraya devşirme olarak
kare plânlı 7.50x7.50 m. ölçülerinde ve üç basamaklı bir anıt yerleştirilmiş, bunun ortasına ise Bizans başlıklı anıtsal bir sütun dikilmiştir. Bu anıtsal sütun tanrının tekliğini ve
Hıristiyanlığın gücünü sembolize ediyor olmalıdır. Anıtın üç basamaklı krepisine ilişkin
iki basamağı in situ bulunmuş, kare şeklindeki üç basamaklı kaideye ait mimarî bloklar
defineciler tarafından tahrip edilmiş durumdadır.
Agoranın kuzey bitişiğinde yer alan Suriye Caddesi’nin kuzey kaldırımında doğu
tarafta yer alan kemerli geçişe doğru derinlemesine 7.80 m.lik dikdörtgen şeklinde bir
girinti yapılmış olup bu bölümde birisi batı, diğeri ise doğu yönde olmak üzere kuzeye
geçişi sağlayan iki kapı tespit edilmiştir (Resim: 8, 13). Diğer kaldırımlarda olduğu gibi,
bu bölümde de yer alan mermer döşemeler devşirme (arşitrav, geison, friz blokları gibi) yapılmıştır. Bu da Geç Antik Çağda agora ve çevresinde yapılan geniş çaplı imar
uygulamalarının bir örneğini oluşturmaktadır. Kuzeye geçişi sağlayan iki kapıdan batıdakinin genişliği 2.25 m. olup doğu yanda yer alan profilli ve İon kymationu bezemeli
5

Bkz. C. Şimşek- A. Ceylan, Laodikeia’da Tespit Edilen Bir Deprem ve Diocletianus’a İthaf Edilen Bir Yazıt, Archivum
Anatolicum 6, 2003, 147-163.
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sövenin alt yarısı yerindedir. Bu söve Severuslar Döneminde bir duvar arşitravı olup
Geç Antik Çağ düzenlemelerinde ikinci kez burada kullanılmıştır. Bu kapı daha sonra
tekrar daraltılarak 0.85 m. lik bir geçiş hâline dönüştürülmüştür. Batı yanda yer alan kapı geçişi 3.20 m. genişliğinde olup daha sonraki bir dönemde olasılıkla M.S. 494 depremi arkasından yapılan uygulamayla, traverten + kireç harç örgü ile kapatılmıştır. Bu
bölümde doğu tarafta kaideli köşe postament’i yer almakta ve batıya doğru devam
eden ikili girişlerin aralarında yarım plaster kaideli postamentler ile bunların aralarını
kapatan parapetler bulunmaktadır. Merkezden merkeze postamentlerin arası 2.20 m.
dir. Kaideleriyle birlikte postamentlerin yükseklikleri 1.35 m. dir. Arkada yer alan ve kalabilen duvar yüksekliği ise 1.45 m. olarak tespit edilmiştir. Bu girişlerin güney ön kısımlarında kaldırım döşemeleri üzerinde, kapı geçişleri yanlarında yer alan postamentlerin
simetrikleri olan kaba yonu postament oturma bölümleri tespit edilmiş olup bu da anıtsal giriş ve aralarında kalan bölümün üzerinin kapalı olduğunu göstermektedir. Kapı girişlerinin arkalarında kuzey tarafta yer alan orthostat bloklar, giriş kısmının çift yönlü
olarak düzenlendiğini göstermektedir. Kaideli köşe postamentinin yan kısmından itibaren başlayan ve güney yönde kaldırımı kesen postament ve doğu yönde yer alan
Nymphaeum yapısının stylobat bloğu gibi devşirme malzemelerin kullanıldığı, bir geç
dönem kullanım da tespit edilmiştir. İkili geçişin bulunduğu alanda cadde genişliği agora yanından kaldırıma kadar 8.10 m. olarak tespit edilmiştir. Cadde döşemeleri geniş
ve uzun traverten bloklardan yapılmış, ancak daha sonra yapılan tamiratlar ve depremle yer yer kırılmış ve tahribata uğramıştır. Bu bölümdeki çalışmalarda Geç Antik Çağda
faaliyet gösteren bir seramik işliğine ait, defolu ve kırık malların atıldığı seramik çöplüğü tespit edilmiştir. Bununla ilgili olarak bol miktarda deve tüyü renkli kil döküntüleri, seramik fırını içinde kullanılan delikli tuğlalar ve kül atıkları gibi işlikle ilgili malzemeler bulunmuştur.
Suriye Caddesi kazı çalışmalarında, Merkezî Agora ve caddeden kuzeye geçişi
sağlayan kemerli bir bölüm açığa çıkarılmıştır (Resim: 8-10, 13). Bu geçişin batı ayağı, kaideli köşe postamenti bitişiğinde olup doğu ayağı ise ilk kez tespit edilen Nymphaeum yapısının batı duvarına dayandırılmıştır. Kemerli geçişin açıklığı 6.20 m. dir ve kuzeye doğru iki yanda devam eden profilli mermer podyum yer alır. Mermer podyum
önünden itibaren ise açıklık 5.50 m. dir. Böylece bu bölümde yer alan kemerli geçiş ve
devamında bir galerinin olduğunu gösteren, burgu yivli yarım sütunlar ile kaideleri, kemer arşitravları, konsollu geison-sima blokları ile horoz, keklik, bıldırcın, güvercin, balık, haşhaş kabartmalı kemer kasetleri gibi mermer mimarî malzemeler ele geçirilmiştir. Burada yapılan kazı çalışmalarında seviye 287.00 m. koddan, 284.50 m. koda indirilerek Suriye Caddesi’nin tabanına ulaşılmıştır.
2. Septimius Severus (A Nymphaeum) Çeﬂmesi Çal›ﬂmalar›
Suriye Caddesi kazı çalışmalarında kemerli girişin doğu ayağı bitişiğinden itibaren başlayan ve agoranın doğu portiği hizasına kadar devam eden yeni bir anıtsal çeşme yapısı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 2). Bu yapı, Kanada Quebec Üniversitesi adına
J. Gagniers başkanlığında Fransız arkeologlarca 1961-1963 yıllarında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan Caracalla (M.S.211-217) Çeşmesi6, I. Su Dağıtım Terminali yanında ve Efes Caddesi üzerinde yer alan diğer çeşme yapısından sonra, antik kentte yeni tespit edilen dördüncü çeşme yapısıdır7. Kazı başlangıcında A Yapısı, ilerleyen safhada A Nymphaeum’u olarak adlandırılan çeşmede, kazı başlangıç kodu 288.00 m.
olup 285.50 m. kodda havuzun tabanı bulunmuştur8.
Nymphaeum yapısı dikdörtgen plânlı olarak Suriye Caddesi’nin kuzey kenarında doğu-batı yönünde uzanmaktadır (Resim: 9-10, 13). Nymphaeum’un ana duvarla6
7
8

Bkz. J. Gagniers vd., Laodicée Du Lycos Le Nymphée, Paris, 1969.
Laodikeia’daki çeşme yapıları için bkz. G. Traversari vd., Laodikea Di Frigia I, Roma, 2000.
Havuz tabanı 0.60x0.60 m. kare, 0.60x30 m. ebadında dikdörtgen tuğlalar ile kaplanmış olup duvarlar kiremit kırıntılı kireç harç ile sıvanmıştır.
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rında kuzey, doğu ve batı yönde yer yer stylobat seviyesi üzerinde 1-2 sıra kalabilmiştir. Kuzey duvarında havuzun orta noktasına gelen bölümde, stylobat seviyesinden 1.40
m. yükseklikte 2.30 m. genişliğinde yarı çapı 1.40 m. olan yarım yuvarlak in situ bir ana
niş yer almaktadır. Yapının kalan tüm duvarları şiddetli bir deprem sonunda yıkılmış
olup mevcut duvarlarda da kaymalar ve açılmalar meydana gelmiştir. Kuzeydoğu köşede orijinal mermer duvar kaplaması parçası, doğu duvarında kaplama altında yer alan
ve 0.10 m. kalınlığındaki kiremit kırıntılı kireç harç mermer kaplama altı sıvaları tespit
edilmiştir. Ayrıca kazı çalışmalarında mermer kaplama parçaları, profilli süpürgelik parçaları ve Korinth düzeninde plaster kaplama parçaları bulunmuştur. Nymphaeum’un
uzunluğu 41.60 m., genişliği ise 14.30 m.dir. Yapının ana taşıyıcı duvarları traverten
bloklardan inşa edilmiştir. Dikdörtgen havuzun üç tarafını çeviren ve iki katlı, birinci katı Kompozit, ikinci katı ise Korinth düzende olan mimarî cephe ile güney yönde yer alan,
parapet-plasterleri, profilli taç ve kaideleri mermerden yapılmıştır. Yapının kuzey duvarının kalınlığı 3.80-4.00 m. arasında değişmektedir. Kısa cepheler olan batı ve doğu duvarlarının kalınlığı 2.75 m. olup batı duvarına bitişik yapılan kemer ayağıyla birlikte bu
yönde toplam duvar kalınlığı ise 5.10 m.yi bulmaktadır. Duvar içinde üç yönde sütunlu
galerinin yerleştirildiği stylobat altında yer alan ve aynı zamanda havuzu oluşturan duvarın genişliği 1.05 m.dir. Dikdörtgen havuzun içten içe ölçüleri 31.40x8.20 m. dir. Havuz derinliği 1.00 m. olup havuz tabanından 0.75 m. üstte yer alan 8 adet su tahliye kanalı ile fazla sular dışa verilerek belli seviyede su tutulması sağlanmıştır (Resim: 12).
Bu tahliye kanallarından toplanan sular, ya üç yönde ana kanalizasyona veriliyordu, ya
da daha farklı bir amaç için kullanılıyordu. Bununla ilgili olarak batı duvarında in situ pişmiş toprak künk bulunmuştur. Sütunların oturduğu stylobat sıraları havuz tarafında profilli yapılarak, havuz duvarının korniş bölümünü oluşturmuştur. Havuzda yer yer stylobat sıraları ve parapet-plaster kaideleri kalabilmiştir. Bunun yanında yıkık olarak parapet-plasterleri ve bunların profilli taçları bulunmuştur9. Parapet-plasterlerinin yüksekliği
0.95 m., profilli taçlarının yüksekliği 0.27 m. olup toplam yükseklik ise 1.22 m.dir. Bu sıranın arkasında havuzun iç duvarını oluşturan 0.90 m. yüksekliğinde, 0.60 m. kalınlığında çay taşı + kireç harç örgü duvar yer almıştır. Bu duvar daha sonraki bir dönemde yapılan tamiratla ilişkili olmalıdır. Havuzun parapet sırası ile batı duvarının kesiştiği alanda 1.70 m. çapında ompholoslu mermer küvet ele geçirilmiştir. Ayrıca havuzun güneydoğu köşesindeki çay taşı duvarın üzerinde in situ su tahliyesini sağlayan ve tabandan
0.75 m. yükseklikte olan tahliye çanağı tespit edilmiştir. Geç Antik Çağda parapet önüne yapılan 2.04x1.25 m. ebadında, 0.93 m. derinliğindeki dikdörtgen havuz tespit edilmiştir. Bu havuzun 2.04 m. uzunluğundaki ön cephe bloğu, 16 figürün yer aldığı yüksek
kabartmalı friz olup burada yapılan düzenlemeyle ikinci kez kullanılmıştır (Resim: 10).
Bu geç dönem havuzunun önünde cadde kenarından başlayarak doğu yönde devam
eden ve havuz sularını tahliye eden, açık kanal sistemi yer almaktadır.
Nymphaeum’un cadde kısmına bakan güney yönündeki kazı çalışmaları doğuya devam ettirilerek 287.00 m. koddan, 285.50 m. koda kadar seviye indirilmiştir.
Nymphaeum önünden itibaren cadde genişliği agoraya kadar 13.50 m.dir.
Nymphaeum yapısı olasılıkla Erken Bizans Döneminde şiddetli bir deprem sonucu yıkılmış (belki M.S. 494 yılı), burada yer alan bir kısım mermer stylobat blokları,
parapetler, arşitrav-frizler ve konsollu geison-sima blokları başka bir yapıda kullanılmak
amacıyla kesilerek tahrip edilmiş olup burası bir nevi taş ocağı olarak kullanılmıştır. Bununla ilgili olarak bloklarda, sıralı delikler ve parçalanmalar tespit edilmiştir. Bu tahribattan kurtulabilen kuzeydoğu köşedeki sağlam, onun güneyinde yer alan ikincisi ise ortasından kırılmış olan in situ, iki Attik-İon kaidenin merkezden merkeze aralıklarının
2.10 m. olduğu tespit edilerek, havuzun üç tarafını çeviren sütunların sayısı çıkarılmıştır. Bu hesaplamaya göre kısa cephelerde 5’er, uzun cephede ortada ana niş ve onun
iki yanında olmak üzere 14 adet sütun yerleştirilme olanağı bulunmuştur (Resim: 12).
9

Parapet plasterleri kaidesi 0.10 m. çıkıntılı, 0.80 m. genişliğinde ve 0.66 m. uzunluğunda olup parapet kaideleri ise
0.70 m. genişliğinde ve 1.44 m. uzunluğundadır.
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Kazı çalışmalarında sütunlar arasına heykellerin yerleştirildiğini gösteren nymphe
torsosu ve çok sayıda heykel parçaları bulunmuştur. Özellikle bunlarda arka kısımların
kaba yonu olarak bırakılması, bir duvar dibine yerleştirilerek, tek cepheden bakmak için
yapıldıklarını göstermektedir. Bunun yanında kabartmalı panel olarak yapılan girland
çelenklerini taşıyan Eros’lar ve friz olarak kullanılan asma dal ve salkımların arasındaki benekli panter kabartması parçaları gibi buluntular da ele geçirilmiştir. Muslukların
yer aldığı nişlerin yanlarına ise yunus balığı heykelleri yerleştirilmiştir. Suriye Caddesi’ne bakan doğu ve batı kısa duvarların cephelerinde iki katlı nişlerin yer aldığı ve buralara da heykellerin yerleştirildiği düşünülmektedir. Aynı uygulama Hierapolis Triton
Çeşmesi’nde de görülmektedir10. Ayrıca bu bölümlerin ön kısmında çömelmiş şekilde
başları havuza doğru bakan iki aslan heykeli bulunmuştur. Bununla ilgili olarak batıdaki restore edilerek tamamlanmış, doğudakinin ise sadece arka kısmına ait parçası bulunabilmiştir. Kazılarda iki katı oluşturan Kompozit ve Korinth düzeninde başlıklar, arşitrav-friz blokları, sütunlar, konsollu geison-sima blokları, duvar arşitravları, Attik-İon
kaideler, postamentler gibi mimarî malzemeler ele geçirilmiştir.
Anıtsal çeşme yapısına, su sisteminin kuzey uzun cephenin ortasında yer alan
ana nişin bulunduğu kısımdan sağlandığı düşünülmektedir. Kuzey cephede ortada ana
niş ve onun iki yanında, doğu ve batı cephelerde de birer olmak üzere, toplam beş adet
musluktan havuza su doldurulduğu tahmin edilmektedir. Muslukların bulunduğu nişlerde, arşitrav-friz blokları duvara doğru kavis yapmış ve arka kısımları duvara bağlanmıştır (Resim: 12). Su, ana nişin iki yanından diğer nişlere, kaide ile duvar arasına döşenen pişmiş toprak künklerle verilmiş olmalıdır. Ortada yer alan ana niş tüm havuza hâkim olup bunun üstüne rastlayan ikinci kat Suriye tipi alınlıklı aedicula olarak, diğer dört
nişin üzeri ise kemerli olarak düşünülmüştür. Bununla ilgili olarak kemerli arşitrav-friz
blokları, konsollu geison-sima blokları ve kavisli duvar arşitrav-friz blokları ele geçirilmiştir. Sütunların bulunduğu stylobat ile ana duvar arasında 0.30 m. lik bir mesafe olması nedeniyle, statik açıdan kısa arşitrav-friz blokları ve konsollu geison-sima blokları, arkalarından duvarlara gömülerek bağlanmış olup bunların bağlantı kenet delikleri
tespit edilmiştir. İkinci katta yer alan aediculaların duvarlara gömülerek bağlandıklarını
gösteren, uçları T ve V şeklinde yapılan arşitrav friz blokları ele geçirilmiştir. Aediculaların içlerinin kasetlerle süslendiğini gösteren rozet kabartmalı parçalar ele geçirilmiştir. Bunun yanında arşitrav-friz bloklarının duvara bakan kısımlarında yer alan setlerden duvarlara bağlantıları gösteren, kaset parçaları da ele geçirilmiştir.
Kazı çalışmalarında, Nymphaeum havuzunda depremden sonraki yıkılma ve daha sonra farklı bir amaca yönelik kullanım da tespit edilmiştir. Havuz içinde yıkılmış halde ele geçirilen bazı traverten bloklar üzerine kırmızı boyayla, bir merkezden çıkan, uçları T şeklinde sekiz çizgi kollu olan primitif rozet bezemeler yapılmıştır. Bazı bloklar
üzerinde ise renkli iri cam ve taşlardan yapılan mozaikler yer alır. Ayrıca yine havuz
içinde postament bloklarının yanlarına kanallar açılarak parapetlerin yerleştirilmiş olduğunu gösteren düzenlemelere ait geç dönem uygulamalar da tespit edilmiştir. Havuz
içinde bulunan mermer ve traverten Erken Bizans Dönemi başlıklar, daha sonraki düzenleme ve kullanıma işaret etmektedir. Bu düzenlemenin M.S. 494 yılı depreminden
sonra yapıldığı ve M.S. 7. yüzyıl başında İmparator Phocas Dönemi (M.S. 602-610)
depreminde tamamen yıkıldığı düşünülmektedir. Bu düşünceyi sikke buluntuları da
desteklemektedir (Tablo: 1). Olasılıkla yapı tamamen fonksiyonunu kaybedince etraftaki bazı bloklar da havuz içine atılmıştır. Bu nedenle havuz içindeki malzemeler hem düzensiz, hem de farklılıklar göstermektedir. Nymphaeum yapısının doğu, kuzey ve batı
duvarları dışında düzensiz olarak geç dönem kullanımlarını gösteren, duvar kalıntıları
tespit edilmiştir. Bu duvarların malzemeleri, Nymphaeum duvarlarından alınan bloklardan sağlanmıştır. Nymphaeum havuzu içinde kırılmış olarak tespit edilen arşitrav-friz
10

Hierapolis Triton Çeşmesi için bkz. F. D’Andria, Hierapolis of Phrygia: its evolution in Hellenistic and Roman times,
Urbanism Western Asia Minor, Journal Roman Archaeology (JRA) 45, Portsmouth, Rhode Island 2001, 111, Fig.421, 4-22, 4-23, 4-24.
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bloğu parçası üzerindeki yazıt, yapının İmparator Septimius Severus’a (M.S. 193-211)
ithaf edildiği göstermektedir (Resim: 11).
3. Hamam-Bazilika Kaz› Çal›ﬂmalar›
Mustafa BÜYÜKKOLANCI
Hamam-bazilika kazıları 10 Temmuz- 8 Ağustos tarihlerinde sürdürülmüştür. Önce bazilika kısmının kazılıp ortaya çıkarılması şeklinde plânlanan kazılar ilerledikçe bazilikanın hamam olarak tanımlanan güneyindeki yapıyla organik bağları olduğu ve iki
yapının birlikte plânlandığı savına varılmış ve kazı alanı genişletilerek hamam-bazilika
kazısı olarak devam ettirilmiştir.
Hamam-bazilika kazılarının amacı binanın tam plânını, yapı evrelerini ve orijinal
kullanımına ilişkin ipuçlarına ulaşmaktır. Kent merkezinde, Merkezî Agora’nın tam güneyinde yer alan yapı, 89.60x57.60 m. boyutlarındadır (Resim: 2-3, 13). Laodikeia
antik kentinin sağlam kalabilen yapılarından sayılan hamam-bazilikanın kuzey duvarı
yer yer 7 m. yüksekliğe kadar sağlam kalabilmiştir. Ayrıca 2002 yılında yapının doğusundaki büyük salonda kazılara başlanmış ancak tabana ulaşılmamıştır. 2003 yılında
Merkezî Agora ile bağlantısı olan Bazilika kısmında başlayan çalışmalarda plânı çıkarmak amacıyla üst yapıyı taşıyan fil ayaklarının (taşıyıcı ayaklar) kazı ve temizliği batıdan başlayarak doğuya doğru yapılmıştır. Görülmüştür ki, ayakların üst bölümlerindeki mermer blokların bazıları büyük olasılıkla Bizans Döneminde sökülerek taşınmıştır.
Ayakların dışında devşirme mermer blokların iç dolgusunda ise taş ve kireç harcı
kullanılmıştır. Kuzeyde kuzey yüzleri uzun traverten duvarla kaynaşan ve üç yüzü düzgün olan 4.40x3.20 m. boyutlarında dört adet fil ayağı tespit edilmiştir. Güneyde ise bunların karşılığı 15.80 m. uzaklıktaki diğer dört adet fil ayağının varlığı da tespit edilmiştir.
Bu ayaklar arasındaki kemerler üst yapıyı veya ahşap çatıyı taşımaktaydı. Kemerlerin varlığını kanıtlayan tek kalıntı doğuda apsis yanındaki ayakta görülebilmektedir.
Birbirinden doğu-batı yönünde yaklaşık olarak 15.80 m. uzunlukta dizilen fil
ayaklarının dış yüzlerindeki bloklar, birbirlerine kenetlerle bağlanmıştır. Taşıyıcı ayakların bazilikanın içine bakan yüzüne daha geç dönemde 1.60x5.20 m.lik ekler yapıldığı
ve burada kullanılan blokların kenetsiz olduğu görülmüştür. Bu durumda birinci evrede
kenetlerin kullanılması dolayısıyla Roma Dönemi, önündeki eklemelerin ise olasılıkla
M.S. 494 yılında Laodikeia’yı yıkan deprem sonrasına Erken Bizans Dönemine tarihlemek mümkündür.
Kazı çalışmaları sonunda bazilika olarak adlandırılan kuzey bölümün kuzey
ayakları ile bunun simetriği olan güney ayaklar tam olarak tespit edilmiştir. Fakat güney
ayakların arasında hamam ile bazilikayı bölen duvarlara rastlanmaması, kuzey bölümün (bazilika olarak adlandırılan) genel yapı kompleksine ek olarak yapılmadığını,
kompleksin bir bütün olarak (ayaklarla beraber) yapıldığını göstermiştir (Resim: 13).
Ayrıca yapı içinde bazı plân değişikliklerinin yapıldığı da anlaşılmaktadır. Ancak bunlar
gelecek yıllarda yapının tabanına doğru inildikçe kesinlik kazanacaktır.
2003 yılı kazı çalışmalarında yapı ile ilgili olarak elde edilen önemli sonuçlardan
biri, yapıya batı tarafından girişi sağlayan üç kemerli bölümün tespitidir (Resim: 13).
Kompleksin batısındaki bir avlu ile ana yapıyı birbirine bağlayan kemerli girişin dört
ayağı, kemerleri taşıyan kornişlere kadar sağlam durumda kalabilmiştir. Ayrıca kemerlere ait 7-8 blok ele geçirilmiştir.
Yapı kompleksine bağlı ve onun doğu kısmında yer alan ve kuzey-güney yönünde uzanan 34x20 m.lik salonda, 2002 yılında Denizli Müzesi adına Arkeolog Ali Ceylan
kazılara başlamıştır. Salonun dış yönündeki sadeliğe karşın, içte yarım daire nişlerle
hareketlendirilen bu salona giriş, üç yanda sağlam kalabilmiş olan kapılarla sağlanmaktaydı (Resim: 13). Ayrıca batıdaki bölümlere açılan üç geçiş daha vardır. Kazılarda bu salonun tabanına ulaşılmamıştır. Ancak kuzey ve doğu girişlerde dışta 2002 yı311

lında yapılan kazılarda ısıtma sistemine (hypocaust) ilişkin ocak izlerine rastlanmıştır.
Bunlar buranın ısıtma sistemine sahip bir salon olabileceğini göstermektedir.
2003 yılı kazıları sonunda hamam-bazilika olarak tanımlanan yapının genel plânı ortaya çıkarılmıştır. Kazı çalışmalarında 287.50 koda kadar inilmiş olup yapının tabanına ulaşmak için 2.5 m.lik dolgunun gelecek yıllarda kazılarak 285.00 koduna ulaşılması gerekecektir. Bu sırada elde edilecek buluntu ve belgeler yapının şimdiye kadar bilindiği gibi hamam-bazilika mı yoksa farklı amaçla kullanılmış bir başka yapı mı
olduğunu ortaya çıkaracaktır.
Kazılar sırasında sikkeler dışında çok sayıda traverten ve mermer bloklarla yine
traverten ve mermer bloklardan yapılmış ve devşirme olarak burada kullanılmış mimarî bloklara rastlanmıştır. Bunlardan ilginç olanları tarvertenden yapılmış İon ve Dor düzenli sütun başlıkları ile mermerden yapılmış rozetli kaset ve korniş bloklarıdır.
4. Restorasyon Çal›ﬂmalar›
2003 yılı kazı çalışmalarında Restoratör Teknikeri Didem Taner yönetiminde, Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksekokulu ve Muğla Üniversitesi, Milas Meslek
Yüksekokulu stajyer öğrencileriyle restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalarda
Bizans Döneminde yoğun tahribat olması nedeniyle ağırlıklı olarak mermer eserler üzerine odaklanılmıştır. Çalışmalar sonunda Attik-İon sütun kaideleri, rozet kabartmalı tavan kasetleri, Nymphaeum yapısının batı duvarı önünde kaldırım üzerinde bulunan aslan heykeli, girland çelenkli yuvarlak altar, yuvarlak işlik ve kabartma parçaları gibi eserler restore edilmiştir. Nymphaeum yapısının kuzey doğu köşesinde parçalı olarak bulunan mermer duvar kaplamaları restore edilerek, bu bölümdeki sıvalar sağlamlaştırılmış
ve restore edilen kaplamaların orijinal yerine aplikasyonu yapılmıştır. Ayrıca duvarlarda
kalabilen sıva parçalarının da sağlamlaştırma işlemleri yapılarak koruma altına alınmıştır. Yine Suriye Caddesi üzerindeki kemerli giriş önünde bulunan üç parça mozaik yerlerinden alınarak restorasyonları yapılmıştır. Kazı çalışmalarında ele geçirilen, sikke,
yüzük gibi metal buluntuların da kimyasal ve mekanik temizlikleri yapılmıştır.
5. Sonuç
2003 yılı Laodikeia kazı çalışmaları önceden programlandığı şekliyle yukarıda
bölüm başlıkları altında verilen; Suriye Caddesi, Septimius Severus (A Nympaeum)
Çeşmesi ve Hamam-Bazilika yapısı olmak üzere üç ana noktada yapılmıştır. 2002 yılında Suriye Caddesi’nde başlanan kazı çalışmaları ve 2003 yılı kazıları sonucunda;
caddenin altında yer alan ana kanalizasyon sistemi ortaya çıkarılmıştır. Caracalla Çeşmesi’nden itibaren caddenin iki tarafında, iki basamakla çıkılan sütunlu galerinin bulunduğu portikler ile bunun gerisinde yer alan dükkân sıralarının Merkezî Agora’ya kadar
devam ettiği görülmüştür.
Caddenin güney yanında yer alan Merkezî Agora’nın doğu, batı ve güney tarafları sütunlu galerilerin bulunduğu portiklerle çevrilmiştir. Agoranın batı portiği karşısında kuzeye geçişi sağlayan anıtsal bir giriş 2002 yılında bulunmuştur. 2003 yılı kazı çalışmalarında ise caddenin kenarında olmak üzere; A Nymphaeumu’na kadar olan bölümde, kuzeye karşılıklı geçişi sağlayan iki kapı ve bir kemerli giriş daha tespit edilmiştir. Şehrin kuruluşuyla birlikte (M.Ö. 3. yüzyıl ortası) hippodomik sistemde plânlanan
Suriye Caddesi’nde ikinci önemli imar faaliyeti M.S. 84-85 yıllarında İmparator Domitianus, (M.S. 81-96) zamanında Prokonsül J. Frontinus tarafından Dorik düzende yapılmıştır. Bununla ilgili mimarî parçalar kaldırımlarda tekrar kullanım olarak tespit edilmiştir. Caddenin sikke buluntuları M.S. 4.-6. yüzyıl arasındaki tarihlemeleri vermektedir.
Son düzenleme M.S. 494 yılı depremi arkasından yapılmış ve M.S. 7. yüzyıl başlarında meydana gelen, İmparator Phocas Dönemi (M.S. 602-610) depreminden sonra tamamen yıkılarak büyük ölçüde terk edilmiştir.
A Nymphaeumu olarak adlandırılan ve 2003 yılı Laodikeia kazılarında ortaya çıkarılan Anıtsal Çeşme yapısı, bulunan yazıtına göre İmparator Septimius Severus’a
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(M.S. 193-211) ithaf edilmiştir. Caddenin batı kavşağında Kanada Quebec Üniversitesi adına J. Gagniers başkanlığında Fransız arkeologlarca 1961-1963 yıllarında yapılan
kazılarda ortaya çıkarılan oğul Caracalla (M.S. 211-217) Çeşmesi, Merkezî Agora’nın
karşısında cadde üzerinde de baba Septimius Severus’a (M.S. 193-211) ait çeşme yer
almaktadır. Bu durumda Suriye Caddesi üzerindeki ilk çeşme A Nymphaemu olup daha sonra İmparator Caracalla’nın (M.S. 211-217) M.S. 215 yılındaki Laodikeia’yı ziyareti anısına caddenin kavşağında, ikinci çeşme yapılmıştır. Yapı, M.S. 2. yüzyılda ana
caddeler üzerine iki katlı olarak yapılan Roma çeşmeleri plânlamasına uygun olarak
yapılmıştır. Birinci kat Attik-İon kaideli kompozit, ikinci kat ise Korinth düzeninde kaideli postamentli olarak yapılmıştır. Anıtsal Çeşme yapısı olasılıkla Erken Bizans Döneminde M.S. 494 yılı depreminde yıkılmış ve büyük ölçüde işlevini kaybettiği için ana havuzun ön kısmına küçük bir çeşme yapılmıştır. Bu düzenlemeler de İmparator Phocas
Dönemi (M.S. 602-610) depreminden sonra tamamen yıkılmıştır. Bununla ilgili olarak
havuz içinde ve küçük çeşme önünde bulunan en son tarihli sikkeler İmparator Phocas
Dönemine aittir.
Hamam-bazilika olarak adlandırılan yapıdaki çalışmaların ana hedefi yapının
tam plânını ve kullanım amaçlarını ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla yaklaşık dikdörtgen
plânlı ve ölçüleri 89.60x57.60 m. olan yapının kuzey ayakları açılmış ve bu ayakların
iç kısımda yer alan simetrileri tespit edilmeye çalışılmış ve batı tarafta avludan girişi
sağlayan üç kemerli bölüm açığa çıkarılmıştır. Yapının güney ayakları arasında hamam
ile bazilikayı ayıran duvarlara rastlanmaması kuzeyde yer alan ve bazilika olarak adlandırılan kısmın genel yapı kompleksine ek olarak yapılmadığını, orijinalde kompleksin bir bütün olarak plânlandığını göstermiştir. Ayrıca yapıda dönemler içinde bazı plân
değişikliklerinin de yapılmış olduğu tespit edilmiştir.
Kazı çalışmaları bu bölümlerin İmparator Phocas Dönemi (M.S. 602-610) depreminden sonra büyük ölçüde terk edildiğini göstermektedir (sikke buluntuları için bkz.
Tablo: 1). Bu büyük çaplı terk edilişte, 8 km. güneyden Denizli’den getirilen su yollarının tahrip oluşu ve kentin susuz kalması, aynı zamanda Lykos Ovası ortasında yer alan
kentin, Sasani ve Arap istilâlarına karşı savunmasız kalması etkili olmuştur. Laodikeialılar suyu bol ve savunmaya daha elverişli olan, 8 km. güneydeki Denizli-Kaleiçi’ne Ladik adıyla göç etmişlerdir.
Kentte yapılan kazı çalışmaları sonunda, Erken Bizans Döneminde birçok Roma
yapısının devşirme malzeme sağlamak amacıyla taş ocağı olarak kullanıldığı da tespit
edilmiştir. Ayrıca antik kentin modern yerleşim alanlarına çok yakın olması ve ulaşım
problemi olmaması nedeniyle, çevredeki yerleşimlerce kentin yapı blokları sürekli taşınarak tahrip edilmiştir.
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Tablo 1: 2002-2003 Yılı Laodikeia Kazısı Suriye Caddesi, Anıtsal Giriş, Bizans Odası, A
Nymphaeum ve hamam-bazilika sikke buluntuları grafiği
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Resim 1a: Laodikeia
kent
plânı (Traversari
2000)

Resim 1b: Laodikeia uydu
fotoğrafı. İşaretli
bölüm kazı alanlarıdır
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Resim 2: Kazı öncesi Suriye Caddesi, Merkezî Agora, hamam-bazilika, anıtsal geçişler ve Nymphaeum alanı hava fotoğrafı (2002)

Resim 3: Suriye Caddesi, Merkezî Agora, hamam-bazilika ve anıtsal geçişlerdeki kazı çalışmaları hava fotoğrafı (2002)
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Resim 4: Suriye Caddesi, güney portiği ve arkada dükkânlar

Resim 5: Suriye Caddesi, kuzey portiği, arkada dükkân sıraları ve I. anıtsal
giriş
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Resim 6 a: Suriye Caddesi kesit tasarımı ve cadde altında ana kanalizasyon sistemi

Resim 6 b: Suriye Caddesi kesit tasarımı ve cadde altında ana kanalizasyon sistemi

Resim 7: I. Anıtsal girişin kabartmalı tavan
kasetleri (Tykhe, Dionysos-Ariadne, Bellerophon, Eros, Pan ve Menad)
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Resim 8: II. Anıtsal giriş ve kemerli geçiş

Resim 9: Kemerli geçiş ve Septimius Severus Çeşmesi kazı çalışmaları (2003)

Resim 10: Kemerli geçiş ve
Septimius Severus
Çeşmesi (2003 yılı
kazı sonu)
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Resim 11: S. Severus Çeşmesi’nin arşitrav-friz bloğu üzerindeki yazıtı

Resim 12: S. Severus Çeşmesi plânı
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Resim 13: Suriye Caddesi, Merkezî Agora, hamam-bazilika, anıtsal geçişler ve Nymphaeum plânı
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KIRKLARELİ HÖYÜĞÜ 2003 YILI KAZISI

Mehmet ÖZDO⁄AN*
Necmi KARUL
Eylem ÖZDO⁄AN

İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilibim Dalı tarafından bakanlığınızın da
parasal desteği ile Kırklareli kent merkezinin hemen güneyindeki Kırklareli Höyüğü’nde
1993 yılında başlamış olan çalışmalara 2003 yılında da devam edilmiştir.
ÖZET
10. yılının dolduran Kırklareli Höyüğü kazı ve araştırmaları 2003 yılında yalnızca Aşağı Pınar mevkiindeki kazı çalışmasıyla sınırlı tutulmuş, bununla birlikte çeşitli
malzeme grupları üzerinde yayın hazırlığına yönelik analiz ve değerlendirmelere de
devam edilmiştir. Bu bağlamda 2003 yılında Aşağı Pınar Neolitik Çağ çanak çömleği
üzerinde değerlendirme, çalışmalarına başlanmış, diğer taraftan Neolitik ve Kalkolitik
çağlarına ait sürtmetaş âletler ve depolama kapları ile Demir Çağ çanak çömleği üzerindeki çalışmalar tamalanarak yayına hazır hâle getirilmiş, mikroskopik iz analizlerine
yönelik çalışmalara ise devam edilmiştir. Ayrıca 2003 yılı itibariyle Neolitik ve Kalkolitik
Çağ dolgularında ele geçirilen botanik örneklerinin değerlendirilmesi tamamlanmıştır.
Arazideki kazı çalışmaları ise esas olarak 6. tabakada sürdürülmüştür. Neolitik
Çağa tarihlenen bu tabakada, üst seviyesi 1997-1998 yıllarında açığa çıkarılan, büyük
bir yapı kalıntısı bulunmaktadır. 2003 yılında yapılan çalışmalarda ilk olarak bu yapı
kompleksi ve çevresinin temizliği yapılmış ardından yapı içinde ve çevresinde derinleşilerek yapı bütünüyle açılmıştır. Ayrıca açığa çıkarılan bazı yapı öğeleri ile taşınabilir
yapı öğelerinin konservasyon çalışmalarına başlanmıştır.
ÖN B‹LG‹LER
Trakya-Marmara Bölgesi Araştırma Projesi kapsamında Kırklareli tarihöncesi
yerleşme yerlerinde 1993 yılında başlamış olduğumuz çalışmalar, önceki yıllarda olduğu gibi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı adına, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Döner Sermaye İşletmeler Müdürlüğü’nün parasal desteği
ile sürdürülmüştür.
Kazı ekibi Prof. Dr.Mehmet Özdoğan’ın yönetiminde, alan sorumluları Yard. Doç.
Dr. Necmi Karul ve Arş. Gör. Eylem Özdoğan, Restoratör/Mimar Zeynep Eres (İstan*
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bul), Restoratör Ebru Ertuğrul, Arkeolog/Desinatör İlknur Arı ve Bengü Kılıçbeyli (İstanbul), atölye sorumluları Zeynep Sunal, Semra Polat ile Arkeolog Şafak Nergis, Seda
Ülger, Özlem Aytek ve arkeoloji öğrencileri Mehmet Karauçak, Mehmet Küçük, Uğur
Tekrin ve Özgür Yılmaz’dan oluşmuştur. Araş. Gör. Emre Güldoğan (İştanbul) sürtmetaş âletlerin, Onur Özbek yassı baltaların, Lucia Benedikova (Slovakya) ise Demir Çağ
çanak çömleklerinin yayına hazırlık çalışmalarını sürdürmüştür. Bu yıl Kültür ve Turizm
Bakanlığı adına aramıza Arkeolog Ertan Yılmaz katılmıştır, kendilerine içten teşekkürü
borç biliriz. Kırklareli’nden şöförümüz Sayın Casim Karabaş, her yıl olduğu gibi bu yıl
da, en az ekip üyelerimiz kadar her işimize koşarak, mevsimin başarılı geçmesi için
elinden geleni esirgememiştir.
Önceki yıl olduğu gibi ekibimiz, kazı kampımızın bulunduğu Ahmetçe Köyü’nde
ve Kırklareli’nde çeşitli kişi ve kuruluşların yakın ilgi ve desteğini her zaman için hissetmiştir. Bu yıl da, başta Kültür Müdürü Sayın Bülent Dizdaroğlu olmak üzere Kırklareli
Kültür Müdürlüğü elemanları, çalışmalarımızı kolaylaştırmak ve rahat yürümesini sağlamak için, görevlerinin gereğinin çok ötesinde bir içtenlikle bize yardımcı olmuşlardır.
Kırklareli Müze Müdürü Zülküf Yılmaz’a yardımları ve meslektaşça yaklaşımı için
teşekkür borçluyuz. Kampımızın bulunduğu Ahmetçe Köyü Muhtarlığına da, gerek çalışmalarımızı, gerek kamp yaşamımızı kolaylaştıran katkıları için çok şey borçluyuz. Bu
yıl kazımızı ziyaret ederek, bilgi ve deneyimlerinden yararlanma olanağı veren çok sayıdaki meslektaşımıza ve özellikle Prof. Dr. A. Hofmann, Dr. J.Roddenberg, Doç. Dr. Ü.
Yalçın’a, gösterdikleri ilgi ve dostluk için teşekkür etmek isteriz. Ayrıca Atlas Dergisi fotoğraçısı Şebnem Eraş’a ekibimize verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz.
2003 YILI KAZI STRATEJES‹
Kırklareli kazı çalışmalarında bugüne kadar Aşağı Pınar ve Kanlıgeçit mevkilerinde kazılar yapılmış ve böylelikle Neolitik Çağdan Demir Çağına kadar uzanan bir süreç anlaşılmaya çalışılmıştır. Halen sürmekte olan kazıların yanı sıra yayına yönelik hazırlıklara da devam edilmiş ve bu yıl İstanbul Üniversitesi ile Alman Arkeoloji Enstitülerinin ortak bir yayını olarak "Aşağı Pınar I" adlı kitap yayımlanmıştır.
Bu bağlamda 2003 yılında Aşağı Pınar mevkiinin 7-9/N-P açmalarında, 6. tabaka dolguları içinde çalışılmıştır. Bu alanda, bölgede şimdiye kadar karşılaşmadığımız iyi korunmuş durumda yapı kalantıları ile birçok arkeolojik veriye ulaşılmıştır. 2003
yılı için programlanmış olan strateji:
1- 7-9/ N-P açmalarında varlığı daha önceden bilinen ve geçici koruma çatısı altında bulunan Neolitik Çağ yapısının temizliğinin tamamlanması,
2- 8N açmasında Neolitik Çağ yapısının batıya doğru uzanıp uzanmadığının anlaşılması ve 9 N-P açmalarında Neolitik Çağ yapısının dışında derinleşilmesi ile sınırlıydı.
KAZI SONUÇLARI
2003 yılı kazı çalışmaları Kırklareli Höyüğü Aşağı Pınar mevkiinde, yerleşmenin
Kuzeydoğu kesiminde bulunan 7-9/ N-P açmalarında, toplam 350 m2 lik bir alanda, 5
açma biriminde gerçekleşmiştir. Bu açmaların tümünde önceki yıllarda kısmen açıldıktan sonra geçici olarak koruma çatısı altına alınan ve Neolitik Çağa ait APA yapısına
ait kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Bu yıl yapılan çalışmalar ile ulaşılan sonuçları şu şekilde özetleyebiliriz:
Son Neolitik Çağda Şeytandere’nin kollarından Haydere’nin güney terasında kurulan Aşağı Pınar yerleşmesi İlk Kalkolitik Çağa gelindiğinde, daha geniş bir alanı kaplayarak güney ve batı yönünde büyümüştür. 1993 yılından bu yana yerleşmede gerçekleştirilen çalışmaların büyük kısmı Kalkolitik Çağ dolgularında sürdürülmüş, Neolitik
Çağ dolgularına ise, üstteki daha yeni tabakalara oranla, göreceli olarak dar alanlarda
inilebilmişti. Yaklaşık olarak 500 m2 kadar bir alanda ortaya çıkarılan Neolitik Çağ dolguları 2003 yılı çalışmalarının esasını oluşturmaktadır.
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Neolitik Çağ tabakasında bulunan ve varlığı önceki yıllarda tespit edilen, ancak
büyük bir iş gücü gerektirdiği için bütünüyle açılamamış yapı kalıntıları geçici bir çatı ile
örtülerek koruma altına alınmıştı. 2003 yılında bu yapı kalıntıları açılıp temizlenerek büyük bir yapı kompleksi ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu bu çalışmayla gerek bölge, gerekse yerleşmenin daha üstteki tabakalarından farklı bir geleneğe sahip yapı kalıntıları ve buluntular ile karşılaşılmıştır.
Şiddetli bir yangın sonucu tahribata uğrayan yapı kalıntıları esas itibari ile ortak
bölme duvarlarına sahip, kuzey-kuzeydoğu, güney-güneybatı yönünde uzanan ve dört
mekândan oluşan bir yapı kompleksine aittir (Resim: 1, 2). Doğrusal bir hat üzerinde
yer alan mekân dizisinin, doğu ve batı yönünde kazı alanının dışında da devam etmesi bu yapı kompleksinin gerçek boyutlarını anlamamızı engellemektedir. Ayrıca yapının
doğu kesimi, oluşturan büyük mekân, üst tabakalara ait, büyük çaplı direk yuvaları, duvar hendekleri ile çok sayıda çukur tarafından tahrip edilmiştir. Tüm tahribata rağmen,
ele geçirilen yapı kalıntılarının, bölgedeki çağdaşlarına oranla çok daha iyi korunagelmiş olduğu söylenebilir.
Kuzey-güney doğrultusunda uzanan dört mekândan oluşan bu yapı kompleksinde yer alan ve yukarıda da belirttiğimiz gibi, doğuda kazı alanının dışında devam ettiği analaşılan mekân yalnızca 5 m2 lik bir alanı kaplayacak kadar açılabilmiştir. Batıda,
bitişik mekânın duvarı ile sınırlanan bu bölümün kuzey duvarı kısmen korunmuş, güney duvarı ise bir çukur tarafından kesilmiştir. Zemini yaklaşık 30x50 cm. boyutlarında
3 cm. kadar kalınlıkta kerpiç plâkalarla kaplı mekân, bu özelliği ile diğer mekânlardan
ayrılmaktadır. Zemini kaplamakta kullanılan bu kerpiç plâkaların yer yer üst üste dizilerek olası bir platform görünümü aldığı da söylenebilir. Bu mekân içerisinde tabanın
üzerinde in situ kap ve silo parçalarına da rastlanmıştır.
Bu mekânın hemen batısında, söz konusu mekân dizisi içerisinde 40 m2 lik alanı ile en büyük odayı oluşturan ve en iyi korunan mekân bulunmaktadır. Düz bir zemin
üzerine kerpiç çamurunun sıvanmasıyla oluşturulan oda tabanının, her biri yaklaşık 3
cm. kalınlığında üç yenileme evresine sahip olduğu görülmüştür. Taban üzerindeki in
situ buluntuların üzerinde, özellikle mekânın güneydoğu köşesinde, üst kata ait olabilecek taban parçalarına ve bunların üzerinde de duvarlar ile çatıya ait molozlara rastlanmıştır (Resim: 3). Taban üzerinde bulunan diğer bir tabana ait molozlar ile duvar ve
çatı döküntüleri mekânın iki katlı oldunu göstermektedir. Ayrıca üst kata ait olduğu düşünülen taban molozunun üzerinde, duvar ve çatıya ait kerpiç döküntülerinin arasında
kap ve silo parçalarının bulunması da bu görüşü desteklemektedir. Bu alanda bulunan
ve büyük olasılıkla üst katın duvarlarını ya da tabanının kaplayan hasırlara ait negetif
izli kerpiç parçaları, mimarîyi yansıttığı kadar dönemin dokumacılığı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayacak niteliktedir (Resim: 4-5). Mekânı çevreleyen duvarların ise 60
cm.ye kadar korunageldiği ve özellikle iç yüzeylerinin, üzerinde el izleri kalacak şekilde birkaç kez sıvalı olduğu görülmüştür. Güney duvarının orta kesiminde, duvar boyunca uzanan, uzunluğu 80 ve en geniş yeri 60 cm.ye ulaşan baklava biçimli bir platform
yer almaktadır (Resim: 6). Bu platformun zeminden 20 cm. kadar yükseltildiği görülür.
Kuzey duvarına bitişik platformun boyutları ise tam olarak anlaşılamamakla birlikte, hemen hemen duvar boyunca uzandığı anlaşılır. Bu platformun üzerinde taban çapları 50
cm.ye ulaşan çok sayıda depolama kabına ait parçalar yer alır. Mekânın batı duvarının
önünde ise büyük bir ocak ve ocağın çevresinde zemine oturtulmuş, yuvarlak biçimli
üç sabit depolama kabı bulunmakatadır.
Dörtgen plânlı bu ocak 133x153 cm. boyutlarında bir platform ile zeminden 30
cm. kadar yükseltilmiştir (Resim: 7). Kenarları kalın kerpiç levhalardan oluşan kutu şeklindeki bu platformun içi toprak doldurulmuştur. Ocağın taban kısmı ise ateş yerinin hemen altına serilen küçük çakıl taşları ve çanak çömlek parçalarının üzerinin kerpiç çamuru ile sıvanmasıyla oluşturulmuştur. Tabanının birkaç kez yenilendiği ve her yenileme evresinde taban sıvasının kenarlarda kısmen yükseltilerek uygulandığı anlaşılmaktadır. Kullanım alanını çevreleyen, 5-6 cm. kalınlığındaki kenar parçaları, ocağın yaklaşık 15 cm.ye kadar yükselen kenarlara sahip olduğunu gösterir. Dallardan hazırlanan
bir iskeletin sıvanmasıyla oluşturulmuş bu kenarlar, batı yönünde bulunan ağız kısmı323

na doğru biraz daha kalınlaşır ve 30 cm. kadar olan ağız açıklığının iki kenarında son
bulur.
Ocağın bulunduğu bu alanda içerisinde farklı tahılların bulunduğu büyük tüm kapların yanı sıra silolara da rastlanmıştır. Ocağın hemen doğu köşesine, aynı zamanda
odanın doğu duvarına bitişik bir konumda yer alan 60 cm. çapındaki bir silo 80 cm.ye
kadar korunagelmiş yüksekliği ile yerleşmedeki örneklerin en iyi korunmuş olanıdır.
Söz konusu bu odada ele geçirilen buluntular arasında diğer bir ilginç buluntu
grubunu ise tütsü kapları olarak adlandırdığımız kerpiçten yapılmış kaplar ve sütunlar
oluşturur. Tütsü kapları dört ayak üzerindeki yükselen bir levha ile bu levhanın ortasında içi boş bir silindir şeklinde yükselen boyunlardan oluşur (Resim: 11). Dörgten biçimli bu kapların ayakları ve onun üzerinde yer alan levhaların kenarları ardışık kazıma yoluyla elde edilmiş üçgenlerle bezelidir. Başka bir yerden benzeri bilinmeyen bu kapları
birer ev maketi olarak da adlandırmak mümkündür. Kerpiç sütünlarla ise iki farklı biçimde karşılaşılmıştır. Bunlardan ilk grubu dairesel, 30-40 cm. çapında ve 10 cm. kadar
yükseklikte bir levhanın ortasından içi boş bir silindir şeklinde 30 cm. kadar yükselenler
oluşturur. Diğerleri ise içi dolu silindir ya da üçgen biçimlilerdir. Sütunların dik tutulduklarında üzerlerine tahta benzeri nesneleri koyabilecek yuvalara sahip olmaları, bunların
birer altlık olabileceğini düşündürmektedir. Söz konusu buluntuların konservasyon ve
restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Bu mekânda ele geçirilen buluntu topluluklarından bir diğeri ise toplu gruplar halinde bulunan çift konik biçimli sapan taneleridir.
Bu mekânın batısında yer alan üçüncü mekân diğerlerinden farklı olarak doğu
batı yönünde uzanan bir bölme duvarı ile ikiye bölünmüştür (Resim: 8). Bunlardan güneydeki 20, kuzeydeki ise 15 m2 olmak üzere yaklaşık 35 m2 lik bir alanı kaplar. Güney
odada, odanın doğu duvarına bitişik yükseltilmiş bir platform ile bu plaformun hemen
kuzeyinde yine doğu duvarına bitişik iki ambar gözü ile platformun kuzey duvarına bitişik kare biçimli bir ambar gözü yer alır. Güney odanın batı duvarında ise, duvarın iç
yüzünde yer alan iki direk yeri ile çok sayıdaki tezgâh ağırlığının varlığı, bu alanda bir
dokuma tezgâhının olduğunu düşündürmektedir.
Mekân dizisinin en batısında yer alan oda ise batıda kazı alanın dışında devam
etmekte olup açıldığı kadarıyla 40 2 m2 boyutlarında bir alanı kaplamaktadır (Resim:
9). Bu alanın da batısında kısmen profilin altına giren yuvarlak biçimli bir ocak yer almaktadır. Ayrıca odada ele geçirilen elips biçimli bir tekne ve çok sayıda tümlenebilir
kap parçalarına rastlanmıştır.
Yapı kompleksinin hemen kuzeyinde, yapı ile 30 cm. kar dar bir koridorla ayrılan
başka bir mekân daha bulunmaktadır. Daha çok özenli hazırlanmış tabanı ile tanımlanabilen bu alan kazı alanının dışında kuzey ve doğu yönlerinde devam etmektedir. Yerleşmede bulunan ocak tabanlarının sertliğinde, kilden sıvanarak yapılmış, en az iki yenileme evresine sahip bu tabanların kalınlığı 1-2 cm. kadardır. Mekânı sınırlayan bir
duvar bulunmamakla birlikte, tabanı delen kazık yerleri ile tabanın üzerine dökülmüş,
yanmış kerpiçlerdeki ince saz ve dallara ait negatif izlerden bu mekânın üstünün hafif
bir örtü ile kaplandığını söylemek mümkündür (Resim: 10). Taban üzerinde çok sayıda
tüm kap ve kısmen tabanın içine oyulmuş bir ateş yakma yeri bulunmaktadır.
KORUMA ÇALIﬁMALARI
Kırklareli Höyüğü’nün iki büyük kazı alanını oluşturan Aşağı Pınar ve Kanlıgeçit
mevkiileri tel örgü ile çevrilerek koruma altına alınmıştır. Ortaya çıkarılan kalıntılar her
yıl geçici çatılar ile koruma altına alınmaya çalışılmaktadır. Her yıl geçici çatılar ile koruma altına alınmaya çalışılan kalıntılar bu yıl da kısmen eksik çatıların korunması, kısmen teşhire hazırlanmak üzere işlemden geçirilmiştir.
Kırklareli Höyüğü’nün korunarak Kırklareli Kenti’ne kazandırılması için önceki yıl
tarafımızdan hazırlanarak Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından
da onaylanan Açıkhava Müzesi Projesi’nin geliştirilmesi için büro çalışmalarına devam
edilmiş, bu bağlamda modellerle interaktif anlatım için Yıldız Teknik Üniversitesi Müze324

cilik Bölümü ile ekibimiz tarafından ortak iki projelendirme çalışması sürdürülmüştür.
Bu çalışmalara önümüzdeki yıllarda da devam edilecektir. Ancak uygulanmaya şimdilik başlanmayacaktır.
SONUÇ VE DE⁄ERLEND‹RME
2003 yılı Kırklareli Höyüğü Aşağı Pınar mevkii çalışmaları yerleşmenin bulunduğu tepenin kuzey kesiminde Neolitik Döneme yönelik olarak sürdürülmüştür. Aşağı Pınar mevkiinde 1993 yılından bu yana devam edilen çalışmalarda Balkan kültür tarihinin Orta ve Son Neolitik olarak adlandırılan dönemleri, Anadolu kronolojisinde ilk ve Orta Kalkolitik çağlara karşıt gelen evresi üzerinde yoğunlaşmıştı. Aşağı Pınar mevkiinin
en eski dönemini temsil eden dolguların varlığı ilk olarak 1996 yılında açılan sondajla
belirlenmiş ve bu evrenin olabildiğince geniş bir şekilde açılabilmesi için 1997 yılından
itibaren çalışmalara bağlanmıştı. Bu bakımdan 2003 yılı kazı çalışmaları önceki yıllarda yapılan hazırlık açmalarının değerlendirilmesi olarak kabul edilebilir.
Yeni yaşam biçimlerinin nasıl yayıldığı ve farklı kültür bölgeleri arasındaki ilişkilerin nasıl geliştiğine yönelik soruların yanıtlanması, tarihöncesi dönemlerin anlaşılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bilindiği gibi Trakya ilk tarımcı köy topluluklarının Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş yolu üzerinde bulunmaktadır. Anadolu’da gelişim
sürecini tamamladıktan sonra Avrupa’ya doğru yayılmaya başlayan ilk çifçi toplulukların bölgeye ne şekilde uyum sağladığı ve nasıl bir yayılım gösterdiği ile ilgili pek çok
sorunun cevabı, bu bölgede yapılan ve yapılacak olan araştırmaların sonuçlarına bağlı olarak yanıtlanabilir. Tarakya’nın iç kısımlarında yer alan Aşağı Pınar yerleşmesinde
bulunan Neolitik Çağ tabakaları bu nedenle yerleşmenin kendi içindeki gelişimini yansıtmanın ötesinde bütün bu sorulara yanıt verebilecek bulguları içermektedir.
2003 yılında Aşağı Pınar’da ortaya çıkan yapı kompleksinin inşasında ağırlıklı
olarak ahşap kullanılmasına karşın, yapının şiddetli bir yangın geçirmiş olması, ahşap
üzerine nispeten kalın bir şekilde sıvanan kerpiçin iyi korunmuş bir şekilde günümüze
kalmasına neden olmuştur. Yapının iyi korunagelmiş oluşu ve kazı ekibinin yapı üzerinde titiz çalışması sonucunda bu tabaka ile ilgili detaylı bilgilere ulaşılabilmiştir. Buna göre yapının inşasında büyük ahşap direkler kadar düzenli doğramaların kullanıldığı ve
Balkanlardaki çağdaşlarına göre çok daha özenli olarak yapıldığı anlaşılmıştır. Yapı
içinde bulan ocak, silo, tekne platform gibi yapı öğeleri ile birlikte depo kabı, tüm kap,
tütsü kabı (Resim: 11), sapan tanesi (Resim: 12), kapama, ağırlık (Resim: 13), yassı
balta (Resim: 14) ve taş bilezik parçaları gibi çok sayıdaki in situ buluntu açığa çıkarılmıştır. Bu buluntular kültürün genel özelliklerini yansıttığı gibi yapı içindeki bölümlerin
hangi amaçlara yönelik olarak kullanıldığını da ortaya koymaktadır. Ayrıca silo ve depo kabı gibi depolama alanları içerisinde ya da taban üzerlerinde çok sayıda kömürleşmiş tahıl kalıntılarına rastlanmıştır. Bu organik kalıntıların analizleri sonuçlandığında
yerleşmenin ekonomisi ile ilgili önemli sonuçlara ulaşılacağı kanaatindeyiz. Ancak yukarıda sıraladığımız bu sonuçlara gerek mimarî gerekse diğer buluntular ile ilgili analizler ve değerlendirmeler tümüyle bitirildiğinde ulaşılabilecektir.
Yapı ile birlikte bulunan çanak çömlek (Resim: 15) Bulgaristan’da Neolitik Çağ
için en eski yerleşme yeri olarak kabul edilen Karanovo I kültürü ile yakından benzeşmektedir. Ancak araştırma ekibinin yapmış olduğu ön değerlendirmeler Aşağı Pınar buluntu topluluğunun Bulgaristan’daki örneklere göre çok daha geniş bir çeşitlemeyi yansıttığı şeklindedir. Her ne kadar malzeme üzerinde henüz ayrıntılı bir değerlendirme yapılmamış ise de doğu Marmara ve İç Anadolu ile benzerlik gösteren parçaların çokluğu Aşağı Pınar’ın gerçek anlamda Avrupa kültürleri ile Anadolu arasındaki bağlantıyı
yansıttığını göstermektedir. Bunun yanı sıra yapılan değerlendirmeler yerleşmenin henüz hiç açılmamış olan kuzey ve doğu kesimlerinde, bu tabakanın devam ettiği ve olasılıkla daha eski katmanları da içerdiği şeklindedir. Bu nedenle çalışmaların ileriki yıllarda yerleşimin bu kesiminde yoğunlaştırılması öngörülmektedir.
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Resim 1: Aşağıpınar Höyüğü Neolitik Çağ yapı kompleksi

Resim 2: Aşağıpınar Höy ü ğ ü
Neolitik
Çağ yapı
kompleksi çizimi
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Resim 3: Doğu oda üst
yapı dolgusu

Resim 4: Yanık kerpiçler üzerindeki negatif hasır izleri

Resim 5: Yanık kerpiçler üzerindeki
negatif hasır
izleri
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Resim 6: Yapı duvarına bitişik platform

Resim 7: Doğu odada duvara bitişik dörtgen plânlı ocak ve silolar
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Resim 8: İki küçük mekâna bölünmüş, orta oda

Resim 9: Neolitik Çağ yapı kompleksi, batı oda
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Resim 10: Neolitik Çağ yapısına bitiştirilmiş yapılı taban

Resim 11: Ev maketi ya da tütsü kabı ile
olabilecek kaplar, kerpiç sütunlar
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Resim 12: Pişmiş topraktan sapan taneleri

Resim 13: Pişmiş topraktan tezgâh ağırlıkları
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Resim 14: Neolitik Çağ yapısındaki ahşap işçiliğini yansıtan yassı balta

Resim 15: Neolitik Çağ, Karanovo I Dönemi
lâle biçimli beyaz boyalı kap
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KELENDERİS 2003 YILI KAZISI RAPORU

Levent ZORO⁄LU*
Ayﬂe ÇALIK-ROSS
Mehmet TEKOCAK
Suhal SA⁄LAN

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Selçuk Üniversitesi’nin ortak projesi olarak 1987
yılından bu yana yürütülen Kelenderis antik kenti arkeolojik kazı ve araştırmalarının bu
yılki bölümü 08 Temmuz–18 Eylül 2003 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu yılki kazı çalışmalarımıza dört ayrı alanda devam edilmiştir. Birinci çalışma alanımızı; kentin akropolündeki sondajın genişletilmesi, ikincisini kuzey nekropolünde bulunan tonozlu mezarların temizlik ve belgeleme çalışmaları, üçüncüsünü limanın batısında yer alan theatrondaki çalışmalar, dördüncüsünü ise; sualtı araştırmaları oluşturmaktadır1.
1. AKROPOL (YUKARI KENT) SONDAJI
M.TEKOCAK
S.SA⁄LAN
2000 yılında I. terasta başladığımız ve izleyen yıllarda doğu, batı ve kuzey yönlerde genişleterek sürdürdüğümüz akropoldeki kazılarımızda KL-114 ana plân karesi
içindeki IIa. terasında (Plân: 1; Resim: 1) sur duvarlarının yıkılan kısmına ulaşılmış ve
ayrıca +6.46 m.de denize doğru (kuzeybatıya) uzanan tonozlu bir yapının orta duvarının (5 No.lu duvar) üst bölümü bulunmuştu. 2003 yılı kazı çalışmalarını bu terasta yoğunlaştırdık. Amacımız II. terasta ortaya çıkardığımız ve 5 No.lu duvar olarak adlandırdığımız bu tonoz ayağı kalıntısının (020 ünitesinin) paralelini bulmak ve böylece en
azından tonoz gözlerinden birisinin tam ölçülerini ortaya koymaktı. Bu amaca uygun
olarak sondajı genişletme çalışmalarına başladık. Ayrıca II. terası deniz yönünde sınırlayan 4 ve (019 ünitesi) ve 2a (046 ünitesinin) numaralı duvarların önünde (Plân: 2)
bulunan moloz taşların ve diğer malzemenin temizlenmesine de başlandı.
*

1

Prof.Dr. Levent ZOROĞLU, Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Konya/TÜRKİYE.
Doç.Dr. Ayşe ÇALIK-ROSS, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Eskişehir/TÜRKİYE.
Arş.Gör. Mehmet TEKOCAK, Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Konya/TÜRKİYE.
Arş.Gör. Suhal SAĞLAN, Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Konya/TÜRKİYE.
2003 yılı kazı çalışmalarımızın plân ve rölöve çalışmaları Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden Prof.Dr. Erkin Erten, Arş.Gör. Semiha Akçaözoğlu, Arş.Gör. Mert Nezih Rifaioğlu, Öğr.Gör. Yelda Durgun,
Öğr.Gör. Mehmet İnceoğlu, arkeometri çalışmaları Y. Doç.Dr. Mehmet Ali Kaya, Arş.Gör. Çağlayan Balkaya, Arş.Gör.
Cemile Öztürk, bulunan insan ve hayvan kemiklerinin çalışmaları Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden
Prof.Dr. Erksin Güleç, Arş.Gör. Zehra Satar, Arş.Gör. Asuman Çırak, Arş.Gör. Mustafa Çırak, sualtı yüzey araştırmaları Volkan Evrin başkanlığında ODTÜ SAD kulübü üyelerinin katkısıyla yürütülmüştür. Kazımızın bilimsel ekibini oluşturan tüm bu bilim insanlarına ve yardımcılarına teşekkürü bir borç biliriz. Ayrıca adlarını buraya yazamadığımız yaklaşık 60 kişiyi bulan öğrencilerimize özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımızı sunarız.
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1.1. II. TERASTAK‹ ÇALIﬁMALAR (Plân: 1-2)
2003 yılı çalışma alanımız bu terasın biraz daha yüksekte kalmış olan KL-114
ana plân karesinin W alt plân karesinin içinde kalmaktadır ve terasın kuzeybatı köşesinde 2.00x1.50 m. ölçülerinde olup doğusunda 2a No.lu duvar (025 numaralı ünite),
kuzeyinde de daha sonra tamamını açtığımız 2a duvarı ile birleşen 2b duvarı (046 ünitesi) yer almaktadır. Kazı çalışmalarımıza önce bu dar alanda başladık (Plân: 1-2).Yaklaşık olarak 0.57 m. kadar derinleştiğimizde +5.44 m. kodunda (036 ünite numaralı) kireç harçlı, oldukça düzgün taşlarla örülü duvarın uç kısmı belirdi ve 6 No.lu duvar olarak adlandırıldı. Söz konusu duvarın çıktığı yaklaşık kare formundaki toprak alan 026
numaralı ünite olarak tanımlandı. 6 No.lu duvar (036 ünite numaralı) her ne kadar yüksek kodda olsa da, görünüşü yönünden 5 No.lu duvara (020 ünitesi) benzediğinden dolayı, bu durumu da göz önüne alarak, batıya ve güneye doğru genişleme gereği ortaya çıktı. Bu arada yine alan genişletilmesi amacına uygun olarak II. terasta 2001 yılında açtığımız ve bir bölümü bir oda oluşturan 7 No.lu (037 ünitesi) duvarın dağınık bir
biçimde olan ve tahribat gördüğü anlaşılan uç kısmından başlayarak 2001 yılında açılan ve 2. mekâna kadar olan bölümünü kaldırdık. Böylece alanımızın ölçüleri 6.00x4.20
m. oldu. Bu genişletilmiş alanda bir yandan doğu yöne, bir yandan da batı yöne doğru
yürüttüğümüz çalışmalar sırasında üstten itibaren yine moloz taşlarla örülmüş duvar
parçaları ve toprak dolgu içerisinde de değişik buluntular ele geçirildi. Bir yandan genişlemeden dolayı yüksekte kalan kısımların tesviyesi sürdürülürken, diğer yandan da
alan içerisinde beliren 2a No.lu (025 ünite numaralı) duvarın batısında kalan Ib terasında seviye indirme çalışmalarını sürdürdük. Burada çok düzgün bir biçimde ve kireç harcıyla örülmüş olan 2a No.lu (025 ünite numaralı) duvarın 3.88 m. kadar uzunluğu ortaya çıkarıldı. Duvarın genişliği 0.60 m. olup güney ucu batıya doğru uzanan yeni ve
aynı yapıya ait bir duvar (053 ünitesi) ile birleşmektedir. Biz bu duvarı da 2c duvarı olarak tanımladık. 2a (ünit 025) ve 2c (ünit 053) numaralı bu duvarlar aynı yapıya ait olduğu anlaşıldı. Söz konusu 2a (ünit 025) numaralı duvarın kuzeybatı ucu ise, buna dik
olarak bağlanan ve mimarî özellikleri benzer olan bir başka duvar yani 2b duvarıyla
(046 ünitesi ile) birleşmektedir. Böylece bir bölümü I b terasında bir bölümü de II a terasında olan ve oldukça geniş bir alanı çevreleyen bu duvarların oluşturduğu mekân ya
da batı, yani son duvarı ancak önümüzdeki yıllarda, V alt plân karesinde yapacağımız
çalışmalar sonrasında ortaya çıkarılabilecektir. Diğer taraftan, söz konusu bu yapı, akropol sondaj alanında şimdiye kadar en fazla yüksekliğe sahip duvarlar (henüz temel
seviyesine de inilmemiştir) ile çevrelenmiştir.
Bir bölümü I bir bölümü de II numaralı terastan oluşan bu mekân ya da alan içerisinde tesviye çalışmalarını sürdürdük. Daha önce 026 ünitesinde bulduğumuz iki duvarın tamamını açmak üzere yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda bulduğumuz 6 (036
ünite) numaralı duvarın tonozlu yapının ayağı olarak adlandırdığımız 5 (020 ünite) numaralı duvarla bir ilişkisinin olmadığını saptadık. Yaklaşık 2.40 m. uzunluğundaki kısmı ile iki yüzü de görülebilecek şekilde açığa çıkarılan bu duvarın henüz temel seviyesine kadar inilmediğini belirtmemiz gerekir. Söz konusu duvarın kuzeyinde ortaya çıkarılan 8 (051 ünite) numaralı duvarın örgüsü tamamen farklıdır; özellikle güney kenarında dikdörtgen düzgün bloklar kullanılırken, kuzey kenarında ise yine düzgün olmakla
birlikte daha küçük taşlar kullanılmıştır, ayrıca harçsız olarak örülmüştür. Söz konusu
bu iki duvar batı yöne doğru uzanmaktadır ve V alt plân karesindeki kesite girmektedir.
Bu alandaki çalışmalarımızı +5.10 m. kotunda tamamladık.
II. terasta yürütmüş olduğumuz kazılarımız sırasında yoğun miktarda seramik
parçası bulunmuştur. Bu parçalar arasında Roma Çağı mutfak kapları ve ticarî amphora parçalarının yanı sıra, az miktarda tabak-kâse ve testi parçaları da vardır. Derinlik
arttıkça her ne kadar mimarî statigrafiye uygun olmasa da, Roma, Hellenistik, Klâsik ve
Arkaik dönemlere ait kap parçaları ele geçirilmiştir. Hellenistik Döneme ait parçalar arasında, batı yamacı gurubuna ait parçalar (krater, tabak ve 3/4’ü sağlam olan bir adet
dikey kulplu, kırmızı astarlı skyphos), lekythos omuz ve boyun parçası, Klâsik Devirden
ise, siyah glazürlü parçalar ile Arkaik Çağa ait plâstik vazonun burun ve ağız kısmına
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ait parça (Resim: 2) (Env.No:K.03.AKR.038.BC.1) ile olasılıkla bir kâsenin tondo parçası dikkat çekicidir. Burada ele geçirilen en önemli buluntu ise Kelenderis’te ilk kez bulduğumuz boyalı bir adorant figürün parçasıdır (Resim: 3) (Env.No:K.03.AKR.050.BL.1).
Başı eksik olan ve gövdesinin üst kısmı, kırmızı boyalı kollarını iki yana açmış olan figürün dairesel bir zemin üzeri tutturulmuştur. Benzerlerine Kıbrıs ve Samos’ta rastladığımız bu figür M.Ö. 8. yüzyıla ait olmalıdır2.
1.2. III. TERASTAK‹ ÇALIﬁMALAR
III. teras, akropolün denize bakan yamacındaki 4 (019 ünite) numaralı duvar ile
yukarıda değindiğimiz 2b (046 ünite) numaralı duvarın kuzeyinde kalan bölümdür3
(Plân: 2). Bu alanda 2002 yılında da çalışılmış ve 1 (004 ünite) No.lu duvar olarak adlandırdığımız geç döneme ait basit bir duvar kaldırılmıştı. Sözünü ettiğimiz alan
9.85x2.00 m. ölçülerindedir. 2003 sezonunda bu alandaki çalışmalarımız +4.90 m. kodunda başlatıldı ve +3.69 m. seviyesine erişinceye kadar aşağıdaki dipnotta değindiğimiz nedene bağlı olarak herhangi bir mimarî kalıntıya rastlanmadı. Bu derinliğe ulaşıldığında ise, açmanın batı kesit duvarından 3.70 m. doğuda, kaldırılan 1 No.lu duvarın
(004 ünitesinin) kuzeyinde yaklaşık 2.00 m. çapındaki bir alanın (034 ünitesi) gri bir kül
tabakasıyla kaplı olduğu gözlendi. Çalışmalarımız sürdükçe bu tabaka giderek çimento rengine dönüştü. Bir başka deyişle çukurun zemininin çimento ile kaplı olduğu görüldü. Bu zeminin temizlenmesiyle alanın 2.00 m. çapında 0.41 m. derinliğinde dairesel, yayvan çukur biçimli bir havuz ortaya çıktı. Havuz, döküntü moloz taşların üzerindeki killi toprağın üzerine çimento harcıyla sıvanarak yapılmıştır. Söz konusu havuz büyük bir olasılıkla mendirek inşası sırasında harç karmak için kullanılmıştır. Bu terastaki çalışmalarımız havuzun batısında (033 ünitesinde) +2.35 m.de doğusunda ise (031
ve 035 ünitelerinde) yol seviyesine kadar sürdürülmüştür.
Bu alandaki kazılar sonunda yoğun olarak Roma Dönemine ait seramik parçaları ile az miktarda Hellenistik Döneme ait tabak ve kâse parçaları ve özellikle batı yamacı tarzında süslenmiş balık tabağı parçaları ele geçirilmiştir. 2004 yılında buradaki
çalışmalar sürecektir.
2- KUZEY NEKROPOLÜNDEK‹ TONOZLU MEZARLARDAK‹ TEM‹ZL‹K VE
BELGELEME ÇALIﬁMALARI
L. ZORO⁄LU
Kelenderis nekropolüne ait tonozlu mezarların bir grubu Aydıncık İlçesi’nin Merkez Mahallesi’nde, Mersin-Antalya devlet kara yolunun kuzey kıyısında, jandarma karakolunun bitişiğindedir. Bu mezarlarda çeşitli zamanlarda (Resim: 4) temizlik çalışmaları
yapmıştık. Ancak 2002 yılında 3 taraftan çitle çevrilip korumaya alınmasına kadar bu temizlik fazla yarar getirmemişti. Çit yapım işi tamamlandıktan sonra bunların tam temizliğinin yapılması, belgelenmesi (rölöve ve plânlarının hazırlanması) ve bazı onarımların
yapılmasını ancak bu yıl başlatabildik. Önceki yıl, bu mezarların yakınlarındaki tahrip
edilen benzeri bir mezarda bulunduğu anlaşılan ve açıkta duran bir lâhit kapağını da buraya getirdik. Bu bölgede yan yana, güneye, yani denize doğru bakan, olasılıkla bir zamanlar limana doğru inen eğimli bir araziye yerleştirilen bu mezarların cepheleri, buradaki karayolunun yapımı sırasında tahrip edilmiş; ayrıca, eskiden limana doğru alçalarak inen yol dolguyla tesviye edilerek, mezarlardan bir kısmının (özellikle batıya doğru
olanlar) günümüz zemininin aşağısında kalmasına neden olmuştur (Çizim: 1). Şu anda
görülen ve yeri belli olan mezarların tamamı 9 tanedir. Bunlardan ilk ikisi, hemen he2
3

E. Walter-Karydi, Samische Gefasse des 6.Jahrhunderts v.CHR, Samos VI, I, Bonn, 1973, Taf. 55, 480a-b, Taf.57,
485, 30.
1980’li yıllarda modern mendireğin inşası sırasında buradaki sur duvarları yıkılarak yarımadanın burnuna doğru giden yol genişletilmiş, çıkan moloz taşlar da denizi doldurmak üzere kullanılmıştır.
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men tamamen yok olmuştur ve sadece sırt duvarları günümüze ulaşmıştır. Daha sağlam olan III-VI numaralı mezarlar birbirine yakın konumda olup aralarında en fazla 0.50
m.lik bir açıklık vardır; en batıda ise VII No.lu mezar bulunmaktadır. İkinci grup ile bu
son mezar arasında başka mezarlar olduğunu gösteren herhangi bir ipucu da yoktur;
ancak ne zaman yapıldığı belli olmayan bir istinat duvarı vardır. Plân ve görünüş bakımından buradaki tonozlu mezarlar birbirine yakın özellikler taşır: Buna göre, hepsi dikdörtgen plânlıdır ve içlerinde iki kademeli tonoz örtü bulunmaktadır (Resim: 5). İlk kademenin tonozu zeminden 1.65 m. yüksektir. Burası belki de mezarın girişi (dromos)
ya da ön odası (pronaos) olarak düşünülmüş olmalıdır. Bunun gerisinde ise, tavanı zeminden 2.10 m. yüksek olan, yan ve üst örtü duvarları birinci kademe tonozdan ortalama 0.76m kadar çıkıntı yaparak, daha kalın ve daha alçak olarak inşa edilen bölümdür. Bu ikinci bölüm ilk bakışta bir arkesol (arcesolium) görüntüsü vermekte ise de, zeminde herhangi bir lâhit kalıntısı ve benzeri amaca uygun mezar yapısına rastlanmamış olması bu tanımlamayı desteklememektedir. Şimdiye kadar tonozlu mezarlar hakkında yaptığımız çalışmalarda bunların mezar odalarının farklılıklar gösterdiğini gördük. Bilinen durumlardan biri; mezar odasının girilebilir bir oda biçiminde olmasıdır ve
şimdiye kadar böyle birkaç örnek batı mezarlığında da vardır. Bu yıl üzerinde çalışmayı plânladığımız grup mezarların gömü odaları tam belirgin değildir. Bu nedenle 2003
sezonundaki çalışmalarımızda bu mezarların mezar odalarının nasıl olduğu konusuna
açıklık getirmeye de çalıştık. Bunun için de oldukça sağlam durumdaki bu tonozların
gerisindeki kütlenin mezar odasını sakladığı görüşü ağırlık kazandı. 4 numaralı mezarın dışındaki ve içindeki toprak dolgu temizlendi. Mezarın yukarıda sözünü ettiğimiz arkesol görünümlü iç tonozunun toplam 1.63 m. olan yükseklikteki cephe duvarının alttan itibaren 0.72 m. kadar yüksekliğe kadar olan kısmı oldukça düzgün taşlarla örülmüş ve derzleri harçla kapatılmış iken, buradan tonoz örtüye kadar olan yaklaşık 0.90
m. kadar olan kısmı daha düzensiz bir biçimde örülmüştür (Çizim: 2; Resim: 5). Bu görünümü, söz konusu mezarın iç duvarının iki aşamalı olarak örüldüğünü düşündürmüş,
biz de bunun nedenini saptamak üzere, öncelikle bu üst bölümdeki taşları tek tek sökerek, olası mezar odasına ulaşmayı plânladık. Ancak, yaklaşık 0.80 m. kadar derinliğe ulaştığımız halde, söz konusu bölümün tümüyle harçlı bir biçimde ve moloz taşlarla kapatılmış olduğunu ve sahte arkesolün tonoz örtüsünün, perde duvarı sandığımız
bu bölümün başlangıcında bittiğini saptadık. Bir başka deyişle, bu bölümün üzerine örtü olacak biçimde ayrıca bir tonoz yapılmadığı ortaya çıktı.
Bu yıl çalıştığımız ikinci mezar olan VI numaralı tonozlu mezar günümüzdeki karayolu ve diğer mezarların seviyesine göre daha aşağıda kalmaktadır. Bu yüzden, önceki yıllarda, bunun içerisine dolacak yağmur sularının oluşturacağı tehlikeyi de düşünerek, iç zeminini temizlememiştik. Bu yıl mezarın üstündeki ince bir tabaka halindeki
toprağı da kaldırdık ve üst örtünün bir bölümünde, özellikle arkesolu andıran bölüme
kadar olan yerde, üst yüzeyde de tonozun biçiminin korunmuş olduğunu gördük. Özellikle burasının sıvasız ve kambur olması dikkat çekicidir (Resim: 6). Buna karşılık, örtünün geri kalan bölümün üst yüzeyinde, tonoz biçiminin kaybolduğu, bunun yerine, burada yaklaşık 0,30 m. yüksekliğinde bir set yapıldıktan sonra, kireç harcıyla tutturulmuş
moloz taşlardan oluşan düz bir zeminin oluşturulduğunu ortaya çıkardık. Ayrıca, bu
düzgün platformun tonoz örtünün zemin kotuna göre 1.98 m. kadar daha yüksekte olduğunu da gördük. Diğer taraftan harçlı zeminin üzerinde, hemen hemen mezarın yan
duvarlarının hizasında, blok taşların var olduğuna ait bazı harç kalıntıları görülmektedir. Düzgün bir duvar oluşturacak biçimde yerleştirildiği anlaşılan bu taş blokların daha
sonra, herhangi bir nedenle kaldırılmış veya yıkılmış olma olasılığı da dikkate alınacak
olursa, bu mezarın, hatta buradaki diğer mezarların, iki katlı olduğunu düşünmek gerekecektir ki, Kelenderis’te ancak birkaç örnekle temsil edilen bu tip tonozlu mezarların
sayısının çoğalabileceğini düşünüyoruz.
Bu mezarın üst temizliği sırasında, ayrıca mezarın arka, yani sırt duvarının da
nasıl tamamlandığı konusunda bir bilgi edinmek üzere, mezarın tam arkasına düşen ve
bir teras görünümünde olan alanda bir kanal açarak, mezarın sırt kısmının mimarîsini
öğrenme fırsatı bulduk (Çizim: 3). Buna göre, mezarın üst örtüsü arkada düzgün bir du336

var örgüsünü andıracak biçimde ve yaklaşık 0.50 m. derinliğe kadar olan kısmının kuzeye bakan cephesi de bir duvar cephesi gibi, düzgün olarak bitirilmiştir. Ancak bu derinlikten aşağısı daha iri, şekilsiz taşlarla ve mezarın arka bölümünde bir kambur oluşturacak biçimde, geriye doğru uzatarak bir dolgu yapılmıştır ki, bu şekilde mezarın arkasında güçlü bir destek duvarı oluşturulmuştur. Bu durum dikkate alındığında, mezar
odası olabilecek olan alan, üstten, yaklaşık 2.75x5.40 m. ölçülerindeki kireç harçlı ve
üzeri düzleştirilmiş olan bölüm olmalıdır. Bu savı kanıtlamak üzere, bu alanın orta yerinde, 4 numaralı tonozlu mezarda karşılaştığımız durumu da test etmek üzere, yaklaşık 1.00 m. çapında ve yaklaşık 1.45 m. kadar derinlikte bir çukur açtık. Ortaya çıkan
durum, burada da kireç harcı ve moloz taşlarla oluşturulmuş bir dolgunun varlığıdır ve
bu üst örtünün altında bir mezar odası olup olmadığı hiçbir biçimde belli değildir. Ancak
yukarıda tanımladığımız ve çok korunaklı bir biçimde, yani yanlardan ve üstten moloz
taşlarla beslenerek kapatılan bu alanın zemininde bir mezar odası ve lâhit beklemek
bir hayal olarak algılanmamalıdır. Bu bakımdan mezar odası araştırma çalışmalarını
2004 yılı kazı sezonunda da sürdüreceğiz.
Bu iki mezardaki çalışmalarımız sırasında mezarla ilişkisi olmayan bazı buluntular ele geçirildi. Bunlardan en ilgi çeken örnek, olasılıkla Klâsik Çağa verilebilecek olan
pişmiş toprak giyimli bir kadına ait gövde parçasıdır (Resim: 7). Ayrıca burada birkaç
sikke de ele geçirilmiştir. Bu sikkeler fazlasıyla tahribata uğradığından dolayı dönemlerini belirtmek zordur; ancak bir tanesinin Geç Bizans Dönemine ait olduğu söylenebilir.
3- THEATRON KAZISI
A.ÇALIK-ROSS
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Araştırma Fonu’nun desteğiyle 2 yıldır kazılarını
yürüttüğümüz Kelenderis Theatronu’nun bu yılki kazıları 1 Ağustos 2003 tarihinde Doç.
Dr. Ayşe Çalık-Ross denetiminde başlatılmış; cavea, orkestra ve pro-scenion alanlarında, ayrıca yapının dış çevresinde temizlik çalışmaları yürütülmüştür. Öncelikle analemma duvarı ve sahne binasına ait olduğu düşünülen odaların üzerinde bulunan duvarda, ana duvarları ortaya çıkarmak amacıyla buradaki moloz dolgunun kaldırılması çalışmaları yapıldı. Bu esnada ortaya çıkan iskeletler, mimarî parçalar, seramik ve cam
parçaları ile küçük buluntular toplandı; mimarî parçalar kataloglanarak taş deposu olarak kullandığımız geç dönem kilisesinde depolandı.
İlk kez 2001 yılında başladığımız theatron kazıları sırasında, o zaman hazırladığımız projeye göre theatron, orkestra ve skene bölümlerini içine alan, 4 dilim (T1-T2T3-T4) tespit edildi ve 2003 yılında bu alanların tamamında çalışmalar yapıldı (Resim:
8). Kazı çalışmaları sırasında, 2002 yılında kilise apsisinin ön kısmında tespit edilen
+4.85 m. kodundaki nirengi noktası, 2003 kazı sezonunda da kullanıldı. Nirengi noktasından küçük buluntulara konum alabilmek amacıyla diazoma ve sahne binası duvarı
üzerinde de birer nokta belirlenerek, bu noktalar A ve C noktaları olarak adlandırıldı.
3.1. T1 ALANINDAK‹ ÇALIﬁMALAR
2001 yılında T1 alanında yapılmış olan çalışmalarda ortaya çıkan analemma duvarının arkasında başka mimarî kalıntıların olup olmadığının tespiti için 2003 yılında
buradaki çalışmalara devam edildi.
T1 alanındaki 008 ünite numaralı duvarın, şu an için tiyatro içindeki basamaklarla arasındaki kod farkından dolayı, analemma duvarı, ya da geri plânda kalan tiyatronun devamı ile ilgili olabilecek bir duvarın varlığı düşünülmektedir. T1 alanındaki bu duvarla, cavea kısmını çevreleyen analemma duvarı arasındaki mesafe batıya doğru gidildiğinde değişmektedir. Analemma altındaki duvardan, içe kayacak bir şekilde, açısının daraldığı, analemmanın altından gelen duvarın 008 ünite numaralı duvarla paralel
gittiği, genişliğinin tuttuğu anlaşılmaktadır. T1 alanında 021 numaralı ünitenin bulunduğu ve şimdilik bir oda olduğu düşünülen kısımda, analemmanın yapıldığı döneme ya337

kın bir dönemde, analemmanın altındaki duvarın sıvandığı ve su ile ilgili bir işte kullanıldığı düşünülmektedir. Bunun nedeni ise; T1 alanındaki yapının mahiyetini anlamak
amacıyla açılan T9 alanında, 002 ünite numaralı, basamak olabileceği düşünülen yerde bir tahribatın olmasıdır. Bu tahribatın, T1 021 ünite numaralı oda olarak düşünülen
kısımdan su aktarımı sırasında oluşmuş olabileceği düşünülmektedir. T1 alanında büyük kapların in situ halinde bulunması ve aynı alanda yanık izlerinin varlığı, bu alanda
ateş yakılmasını gerektiren bir birimin olabileceğini düşündürmektedir. Burada Roma
Geç İmparatorluk dönemine ait bir adet testi-lekythos (K.03.T1.BV) sağlam olarak ele
geçirilmiştir.
018 ünite numarası verilen duvarın arkasındaki 015 ünite numaralı duvarın yayı
büyük bir ihtimalle T1’i dışarıdan kesen ve devşirme malzemenin kullanıldığı günümüz
seviyesine kadar süren bir duvardır. Bu çalışmalar sonrasında T1 açmasında birbirini
izleyen dört farklı evre tespit edilmiştir.
3.2. ORKESTRADAK‹ ÇALIﬁMALAR
2002 yılında açılmış olan T2 ve T3 alanlarında, orkestranın taban seviyesine inilmesi için ve T4 alanında tiyatronun tümünü ortaya çıkarabilmek amacıyla çalışmalara
başlandı. Ayrıca 2003 yılında T4 alanındaki açılmanın ilâvesiyle tiyatronun caveasının
tümünü ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalara başlandı. T2 açmasında 2002 yılında en
son verilen ünite numarası 023 iken T3 açmasında en son verilen ünite numarası 029
idi. Orkestra’da T2’de yapılan çalışmalarda, kontrolün sağlanabilmesi için, alan üç farklı seviyede bırakılmıştır. Orkestrada, T3 alanında dikkate değer en önemli buluntu ve
041 ünite numaralı değirmen taşıdır ki, bu olasılıkla boya öğütmede kullanılmış olmalıdır. Bunu T2 açmasında 2002 yılında bulunan aşı boyalı toprakla bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Başka malzemeleri de öğütme amaçlı kullanılabileceğini düşündüğümüz değirmen taşının kullanıldığı dönemin zemininin ise, 046 ünite numaralı kiremit
rengindeki toprak zemin olmalıdır. Aynı zamanda, bu zeminin, theatronun orkestra bölümünün üst zemini olduğunu da düşünüyoruz. T2 alanındaki 023 ünite numaralı alan
ile T3’teki 042 ünite numaralı alanın kodlarının aynı olması, aşı boyalı toprak kullanımının aynı evreye ait olduğunu göstermektedir. T3 alanında 052, T2 alanında 046 ünitelerinde fresk parçaları da ele geçirilmiştir. Bu fresklerin skene duvarından düşmüş olduğu izlenimi edindik. Ancak çok fazla parçalanmış olması ve yığıntı biçiminde ortaya çıkması, tiyatroya başka bir yerden molozlarla birlikte döküldüğünü de düşündürmektedir.
3.3. SAHNE B‹NASINDAK‹ ÇALIﬁMALAR
T2 ve T3 açmalarının bulunduğu alanda 2002 yılında ortaya çıkan ve yan yana
yerleştirilmiş dikdörtgen biçimli odaların üçünde de duvarların düzgün biçimde kireç
harçla sıvandığı görülmüştü. T2 alanında kalan birinci odanın zemininin de kireç harçla sıvalı olduğu tespit edilmiştir. T2-T3 alanı arasındaki ikinci odanın ve T3 alanındaki
üçüncü odanın da olasılıkla aynı zemine sahip olduğu düşünülmektedir. Bu odalarda
zeminin tahribata uğramaması için seviyenin altına inilmemiştir. Bu çalışmalar sonunda her üç odanın da zemininde ve duvarlarında aynı malzemenin kullanıldığı tespit
edilmiştir. Bu duvarların sıvanmasının nedeninin ise; su ile ilgili olabileceği düşünülmektedir. Birinci odanın doğu tarafı farklı bir işçilik gösteren bir duvarla örülmüştür. Bu
duvar üzerindeki harçlı yüksek platform, üzerinde devşirme malzemenin kullanıldığı ve
yığma tekniği ile yapılmış bir düzlüktür. T4 alanında ise, T1 alanındaki postament ile
paralel bir başka postament bulunmuştur. Bu postament ile konum, kod ve işçilik açısından paralel bir duvarla, burada bir mekân oluşturulduğu ve bu alanda blok taşlardan
ve kireç harçtan oluşturulmuş iki farklı zemin görülmüştür. Olasılıkla, buradaki blok taşların sökülerek alınmış olduğu düşünülebilir. Bu taş zemin üzerinde su geçişi ile ilgili bir
aşınma ve çöküntü olduğu da düşünülmüştür.
Sahne binasının üzerinde ve kuzey, yani deniz yönünde moloz taş ve kireç harcıyla örülmüş, kalınlığı 3-4 m. arasında değişen bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Bunun li338

man surlarına bağlanan başka bir sur duvarı olduğu ve agora tarafındaki 2002 yılında
bulunan bazilikaya doğru uzandığı görülmektedir. Skene duvarının nerede bittiğini tespit etmek amacıyla açığa çıkarılan ve duvarın doğu tarafında T5-T6-T7 ve T8 olarak
adlandırılan alanlar da bu sezon açılmıştır. T7 alanında sur duvarının altından gelen
düzgün blokların, orkestraya bakan taraftaki Roma Dönemine tarihlenen duvarla aynı
kodda olduğu ve aynı işçiliği gösterdiği tespit edildiğinden burada sur duvarının son genişliğinin şimdilik 6,85 m.ye ulaştığı tespit edilmiştir (Resim: 9).
3.4. D‹AZOMA ÜZER‹NDEK‹ ÇALIﬁMALAR
T1-T2 veT3 alanlarında 2002 yılında yapılan çalışmalar sonucunda, diazomanın
üst seviyesi tespit edilmişti. Buna paralel olarak 2003 yılında T4 alanında diazomayı ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalar sırasında diazoma
üzerinde, diğer bölümlerde olduğu gibi, kireç harçlı, moloz taş, devşirme taş ve seramik parçaları ile blokaj yapıldığı görülmüştür. Bu alanda üzeri mühürlü bir leğen (mortarium) ağız parçasının blokaj malzemesi olarak kullanıldığı görülmüştür. Bu mühürde
eski Yunanca "EYTYX EIPHNE" (Euthykhe Eirene) yazısı bulunmaktadır. Bu yazıtlı leğen parçasına dayanarak yapılacak biçimsel ve epigrafik incelemede, bu blokajın ne
zaman yapılmış olabileceği belirlenecektir, ki bu durum, en azından theatronun kullanım tarihi hakkında da bize bir bilgi sunabilecektir. Duvar üzerinde in situ durumda belki de aynı leğene ait ağız parçaları da bulunmuştur. Duvarın orkestraya inen alt basamaklarının işçilik açısından bu blokajla farklılık, skenenin önündeki orkestraya bakan
duvar ile paralellik gösterdiği görülmüştür. Ayrıca diazomanın üst kısmındaki dolgu toprakta geçen yıllarda olduğu gibi, mezarlara da rastlanmıştır.
3.5. MEZARLAR
2002 yılında, diazomanın açılan kısmında görüldüğü gibi, blokajlara açılan oyuklara yerleştirilmiş mezarların yeni örneklerine bu yıl da rastlanmıştır. Tiyatro kazı alanında çıkan mezarların kazısı ve iskeletlerin toplanması geçen yıllarda olduğu gibi Ankara Üniversitesi, Antropoloji Bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerince yürütüldü.
2002 yılında tiyatro alanında dolgu toprak üzerinde ve diazomaya açılan oyuklar içinde toplam 66 mezar bulunmuştu. 2003 yılında da T4 alanında yapılan çalışmalar sırasında benzer şekilde beklenen mezarlara rastlandı ve kazı sezonu sonunda tiyatro alanından çıkan mezar sayısı toplam 85’e ulaştı. Bu mezarlardan gelen küçük buluntular
arasında fincanlar, kemer tokaları, cam ve demir objeler sayılabilir. Mezarların bazılarından yine ahşap tabut parçaları ile tekstil parçaları da bulunmuştur.
4. SUALTI ÇALIﬁMALARI
Bu konudaki metin için bkz. Volkan Evrin, "Aydıncık (Kelenderis)-Yılanlı Ada Kilikya 2003 Sualtı Haritalama Çalışmaları", 26. Araﬂt›rma Sonuçlar› Toplant›s›.
5. LABORATUVAR ÇALIﬁMALARI
Bu yıl, bir yandan kazısı yürütülmekte olan alanlardan gelen malzeme, diğer
yandan da önceki yıllarda ortaya çıkarılan buluntular üzerinde çalışmalar sürdürülmüştür4.
Kelenderis kazılarında bulunan malzemenin çeşitli bakımlardan değerlendirilmesi için elimizde bulunan tek çalışma mekânı, limanda, eskiden Tekel deposu olarak kullanılan, sonradan talebimiz üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığına kiralanan tescilli tek
odalı bir yapı idi. 2002 yılında başlanan eski liman mağazalarının onarımı 2003 yılında
4

Laboratuvarda kazılarımız sırasında bulunan tüm malzeme kayıt altına alınarak plâstik kasalara yerleştirilmekte, gerekli olanların temizliği, onarımı, çizimi yapılarak fotoğrafları çekilerek, tüm bilgiler fişlere geçirilmektedir.
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tamamlandı ve burada oluşan 3 mekândan ikisi depo ve laboratuvar olarak düzenlendi. Beklentimiz buradaki depo binasının kalıcılığının sağlanmasıdır. Bunun için de öncelikle bekçi talebimizin yerine getirilmesi ve depomuzla birlikte, büyük bölümü tel çitle çevrilen ancak, bilinçsiz kişiler tarafından yer yer parçalanarak eski eser tahribine
kapı açan durumun denetim altına alınmasıdır.
2003 YILI ÇALIﬁMALARININ SONUCU VE GENEL DE⁄ERLEND‹RME
L. ZORO⁄LU
Akropolde denize, yani limana doğru yaptığımız genişletme çalışmaları sırasında inşa karakterleri birbiriyle benzerlik gösteren ve bu yüzden de kimi zaman da aynı
yapıya ait olduğu anlaşılan çeşitli duvarlar ortaya çıktı. Ne yazık ki, bunların dönemleri ile ilgili herhangi bir şey söylemek oldukça zordur; çünkü, burada ortaya çıkan duvarların içerisindeki dolguda arkaik çağdan neredeyse modern çağlara kadar malzeme
bulunmaktadır. Akropol çalışmaları bize bir başka kalıntıyı bulma umudu vermiştir; bu
da görüntüsünü "Kelenderis mozaiği"nde gördüğümüz, olası tersane yapısıdır. 2002 yılında akropolü çeviren Ortaçağ surlarının yıkılmış olan bölümüne doğru uzanan, kireç
ve kum harcıyla, çok düzgün bir biçimde örülmüş olan ve üst kısma doğru yayvanlaşan bir duvar parçası bulmuştuk. Hem kalın bir duvar, hem de duvarın her iki tarafında
yanlara doğru genişliyor olması, bu duvarın, tonozlu bir yapıya ait olduğunu göstermektedir. 2003 yılında bu duvarın batı kısımdaki paralelini araştırdık, ama bulamadık. Ancak şurası kesindir ki, elimizdeki bu duvar en az iki gözü olan tonozlu bir yapıya aittir.
İşte, yukarıda sözünü ettiğimiz Kelenderis mozaiği üzerinde, yarımadanın uç kısmında
yer alan üç gözlü tonozlu yapının, bir tersane binasına ait olduğu yolundaki yorumumuz, 2002 ve 2003 yıllarında temizleyip bir bölümünü ortaya çıkardığımız duvar ile gerçeklik kazanacaktır umudundayız.
2003 yılı tiyatro kazısında, analemma duvarı ile sınırlanan duvarın tamamı açıldı. Ayrıca analemmanın dışı ve sahne binasının arka kısmında çalışmalar yapıldı. Bu
çalışmalardan yola çıkılarak tiyatronun şu ana kadar bir Roma Dönemi eseri olduğu ve
daha geniş bir alana yayıldığı, incelenen ünitlere göre daha geç dönemlerde farklı
amaçlarla kullanıldığı tespit edildi. Belirli aralıklarla seramik çöplüğü olarak kullanıldığı
görüldü. Fresklerle birlikte damp edilen seramiklerin çok kırılmış halde gelmesinden
dolayı çok fazla yer değiştirdiği, toprağın sürekli harmanlanmasından dolayı malzemelerin karışmış olduğu tespit edildi. Bugüne kadar yapılan kazı ve temizlik çalışmalarından, yapının özellikle mezarların açılması sırasında çok tahrip edildiği, ayrıca yapıya
ait taş blokların da alınarak başka yapılarda (belki de hemen yakındaki kilisede kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yapım amacının tiyatro ya da ortak kullanımlı bir yapı olması
gerektiği düşünülen binanın dönem ve evrelerinin tam olarak anlaşılması için gelecek
yıllarda kazısının devam etmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.
2003 yılı laboratuvar çalışmalarında, bir yandan kazısı yürütülmekte olan alanlardan gelen buluntuların tasnifi, listelenmesi ve depolanması yapılırken, diğer yandan
da daha önceki yıllarda ortaya çıkarılan buluntuların tasnifi, listelenmesi ve depolanması işlemleri gerçekleştirilmiştir.
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Plân 1: Akropol-KK-KL 114 ana plân karesi, II. teras plânı

Plân 2: Akropol-KK-KL 114 ana plân karesi, kazı sonrası genel plân

341

Çizim 1: Kuzey nekropolü 3-6 No.lu mezarlar, ön görünüş rölövesi

Çizim 2: Kuzey nekropolü 4
No.lu mezar (plân, kesit
ve cephe rölövesi)
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Çizim 3: Kuzey nekropolü 6 No.lu
mezar (plân, kesit, cephe
rölövesi)

Resim 3: Aziz Demetrios Kilisesi
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Resim 2: Akropol-KK-KL 114 ana plân karesi, erkek başı biçimli plâstik vazo
parçası, ünite 038, (K.03.AKR.
038.BC.1)

Resim 3: Akropol-KK-KL 114 ana plân karesi, boyalı dua eder tarzda (Adorant) biçimlendirilmiş figürin

Resim 4: Kuzey nekropolü tonozlu mezarların genel görünüşü
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Resim 5: Kuzey nekropolü, tonozlu mezar

Resim 6: Kuzey nekropolü 6
No.lu tonozlu mezarın
üst örtüsü

Resim 7: Kuzey nekropolü 6 No.lu tonozlu mezarın üst temizliği sırasında bulunan giyimli kadın figürini
parçası
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Resim 8: Theatron,
kazı
sonrası
genel
görünüş

Resim 9: Theatron un ske ne binası ve geç
dönem surları

Resim 10: Theatron
sırt
duvarı ve T5,
T6, T7, T8 a açmaları
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2003 YILI İZNİK TİYATRO KAZISI

Bedri YALMAN*

Bursa İli’nin 86 km. kuzeydoğusundaki İznik ilçe merkezinde, Selçuk Mahallesi
Saraybahçe mevkiinde hazineye ait arazide yer alan Roma tiyatro kalıntılarında 2003 yılı kazı çalışmaları 29.7.1998 gün ve 98/11549 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 01.07.2003
gün ve 710.1(16) 03757 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla ilgili olarak yapılacak kazı ve
sondaj ruhsatnamesiyle 15.7.2003 tarihinde kazı çalışmalarına başlamak üzere İznik'e
gidilmesine karşın, Mardin Müzesi’nden görevlendirilen temsilcinin gelememesi, yerine
verilen Tarsus Müzesi’nden Işık Adak Adıbelli'nin ise geç intikalinden dolayı, 05.08.2003
tarihinde başlatılabilinen kazı, işçi artırılarak 15.08.2003 tarihinde tamamlanmıştır 1, 2.
Bithynia bölgesinde, deprem kuşağında bulunan Nikaia (İznik), çağlar boyu birçok ciddî sarsıntılar geçirmiş, tiyatro da bunlardan etkilenmiştir.
Nikaia (İznik)'nın Askania Limne'nin doğu kıyısında kurulu olması, doğu ile batı
arasında önemli yolların kavşağında yer almasından dolayı, tarih boyunca birçok göçlerde, askerî seferlerde ve haçlı akınlarında daima cephede kalmıştır. Kent birçok kez
kendini savunmak zorunda kalmış, defalarca istilâya uğramış ve tahrip edilmiştir.
Roma İmparatoru Traianus'un (98-117) Bithynia eyaletinde görevlendirdiği Proconsul Plinius'un Nikaia (İznik)’da yaptığı incelemeleri mektupla imparatora bildirmesi
ve bunların günümüze intikal etmesi sayesinde, Nikaia'da başlanan fakat yarım kalan
açık hava tiyatrosunun bitirilebilmesi için ödenek gerektiği öğrenilmiştir.
Bunların tarihi M.S.111-112'dir3. Bu talepten sonra tekrar ödenek istendiğine bakılırsa, istenilen ödeneğin gönderildiği fakat yetmediği anlamı çıkarılmaktadır. Ayrıca
şehir meclisinin üst caveada sütunlu, tonozlu galeri isteği de mektupla imparatora iletilmiştir.
Yazıtta "Düşmanın cüretinin, tanrının yardımıyla, utanca dönüştüğü şu yerde,
Hıristiyan dostu krallarımız Leon ve Konstantin, yüz basamaklı bir zafer kulesi yaptırdılar; coşku içinde giriştikleri bu işi gerçekleştirerek, Nikaia şehrini içten gayretle onar*
1
2

3

Yard.Doç.Dr. Bedri YALMAN, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Bursa/TÜRKİYE.
2003 yılı İznik tiyatro kazısına gerekli ilgi ve katkıyı esirgemeyen Bursa Valisi Oğuz Kağan Köksal'a, İznik Kaymakamı Salih Karabulut'a, Belediye Başkanı Zeynel Abidin Turan'a, Müze Müdürü Gülçin Özyazıcı'ya ve Bakanlık temsilcisi Arkeolog Işık Adak Adıbelli'ye teşekkür ederim.
2003 yılı kazı çalışmaları Yrd.Doç.Dr.Bedri Yalman'ın başkanlığında Doç.Dr.Yılmaz Selim Erdal, Öğr.Gör.Turgut Tuna, Öğr.Elemanı Adil Can ile Uludağ Üniversitesi’nden yüsek lisans öğrencisi Müjgan Yekta, Güzel Sanatlar öğrencilerinden Pınar Vural, Şükrü Dinibütün, Ahmet Kaya, Gülşah Keskin, Erdem Aldanmaz, Filiz Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden yüksek lisans öğrencisi İnan Demirci, Hüseyin Avni Baloğlu, Sanat Tarihi öğrencilerinden
Fatoş Alev Bayrak, Gülay Özcan; Arkeoloji öğrencilerinden Döndü Koçak, Neslihan Gül Tekin, Sibel Akyüz, Berfu Şenay Beydere, Kayseri Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi yüksek lisans öğrencisi Savaş Maraşlı, Gazi Üniversitesi Sanat Tarihi öğrencisi Selma Gül, O.D.T.Ü. Konservasyon yüksek lisans öğrencisi Burcu Kızmızı katıldılar, özverili çalışmalarından ve katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ederim.
Sencer Şahin, Katalog der Antiken Inschriften des museums von Iznik (Nikaia), Bonn 1979, teil I, s.233a-234a.
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dılar; her üne layık saray mabeyincisi Patrik Artavasdus'un ise yapıtın tamamlanmasında büyük emeği geçti." denmektedir4.
Bu yazıt Leon İsaurus ile Arap orduları arasındaki savaşı belirlemektedir.
VIII. yüzyılda bölgeye, İstanbul'u fethetmek amacıyla akınlar düzenleyen Arap
ordularına karşı koyabilmek için Nikaia (İznik) surlarının güçlendirildiği, yeni burçlar ilâve edildiği ve yükseltildiği, bu çalışmalar sırasında açık hava tiyatrosunun kesme taşlarının sökülerek kullanıldığı görülmektedir. Savunma uğruna feda edilen tiyatronun bu
yüzyıldan sonra kullanılmadığı, metruk kaldığı, gerektiğinde taşlarının sökülmesine devam edildiği, üzerine 1250 yıldır dökülen çeşitli atıkların, hayvan kemiklerinin, çöplerin,
seramik fırınları artıklarının yanında sayıları 5 olarak belirlenen mezarlıkların yapıldığı,
kilise inşa edildiği, 6 adet seramik fırını ve atölyesinin kurulup işletildiği, bir kenarı 40
metreye ulaşan yapının oluşturulduğu, 22 yıldır devam etmekte olan kazılar sonucu
belgelenmiştir.
2003 yılı kazı çalışmaları 4.; 21. ; 35. ; 41. ; 76. ; 93. ve 94. açmalarda gerçekleştirilmiştir5.
4. açma: 2003 çalışmaları geniş kapsamlı temizlik, ot ve diğer bitki örtüsünü kaldırılması şeklinde başlatıldıktan sonra 1981-1982 yıllarında ve 2002 yılında 4x4 m. boyutlu gerçekleştirilen 4. açmadaki kazı çalışmalarında tiyatronun bu kesimini örten ve
kalınlığı 9,5 m. ulaşan tabakalar belirlenmiştir.
Bu yılki çalışmalarda IV. rektogonal tonozlu mekândan rigola ve orkestraya açılan kapı boşluğunu dolgulayan atıklar ve toprak tabakaları kaldırılmıştır. Hayvan kemiklerinin oluşturduğu bu kısımda bazı insan kemik parçaları ile açmanın yan yüzeylerinden düşmüş Osmanlı ve Bizans seramikleri bulunmuştur. Ayrıca kiremit, tuğla, moloz
taş parçaları diğer atıkları oluşturmuştur. Açmalardaki kırma taş parçalarının kireç kum
harcıyla örülmüş oturma basamak temellerinin bir bölümü temizlenmiştir. Bu kısmın
üzerinde kapı hatılı şeklinde, ters olarak yerleştirilmiş olan tiyatro kalıntılarının bulunduğu, bunlar arasında nadir rastlanan kesme taştan oturma basamaklarından bir parça dikkati çekmektedir (Resim: 1). Bu parçalara benzer yüzlerce örnek İznik surlarında
bulunmaktadır. Tiyatrodaki diğer örneği ise 4. açmanın güneyinde diazoma üzerinde
Osmanlı seramik atölyesini oluşturan duvar kalıntılarında belirlenmiştir. Bunlar gri renkli rekristalize kalkerden kesme olarak yapılmıştır.
İznik surlarında, Yenişehir kapı ile Lefke kapı, Yenişehir ile güney göl kapı, güney göl kapı ile göl kapı arasındaki bölümlerde yoğunlaşan kesme taştan yapılmış tiyatro mimarî parçalarına ait, surlarda yer alan veya düşen örnekler görülmektedir.
21. açma: 20. açmanın kuzeyinde ve doğusunda 4. açma, batısında 35. açmanın yer aldığı 4x4 m. boyutlu açmanın derinleştirme çalışmalarına devam edildi. Yoğun
hayvan kemiklerinden oluşan tabaka -7,10 m. kotundan -8,70 m. kotuna kadar inilerek
alt caveadaki kırma taşların kireç kum harcıyla örülmesinden oluşan oturma basamak
temellerinin son altı tanesine ait bölümleri açığa çıkarıldı ve temizlendi (Resim: 2). Bu
kısımda rigolu oluşturan kesme blok taşlarla örülmüş iç duvarına ulaşıldı (Resim: 3).
Bunun önünde de orkestrayı sınırlayan gri kalker bloklardan oluşan rigol ön duvarının üst kısmı belirlendi. Rigol içinin toprakla ve mimarî kalıntılarla dolu olduğu, iri
kırma taşların bulunduğu, bundan dolayı da boşaltma işleminin uzun zaman gerektirmesi nedeniyle önümüzdeki kazı mevsiminde açılması kararlaştırıldı (Resim: 4).
35. açma: Batıdan 2., doğudan 21., güneyden 19. ve kuzeyinden 68. açmalarla
çevrelenmiştir.
Alt caveada geçmiş kazı dönemlerinde açılmaya başlanan ve üzerindeki toplu
mezarlığın kazılmasından sonra ulaşılan hayvan kemiklerinden oluşan kalın tabakada
4
5

2003 yılı İznik tiyatro kazısına gerekli ilgi ve katkıyı esirgemeyen Bursa Valisi Sn. Oğuz Kağan Köksal, İznik Kaymakamı Sn. Salih Karabulut, Müze Müdürü Sn.Gülçin Özyazıcı'ya teşekkür ederim.
Alfons Maria Schneider, Die Römischen und Byzantinischen Denkmaler von Iznik-Nicaea-1943 Berlin s.8.
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2003 kazı döneminde -7.00 m. kotundan başlayarak derinleştirmeye geçildi. Bu kısmın
domuz, sığır, at, eşek, midilli atı, koyun, keçi, köpek, kedi gibi çeşitli tür hayvan kemiklerinin karmaşık ve girift halde bulunduğu, aralarında kas, sinir, yumuşak doku, deri,
post gibi kısımlarının bulunmadığı, sadece karışık, kesik ve kırık hayvan kemiklerinden
meydana geldiği belirlenmiştir.
Bu açmada bulunan kırma gri ve beyaz kalker taşların kireç kum harcıyla örülerek oluşturulmuş oturma basamak temellerinin kuzeyinde rigolun iç duvarını oluşturan
kiklopik rektogonal blok sırasına ulaşılmıştır. Bunun kuzeyinde orkestrayı sınırlayan rigolun dış duvarına ait taş bloklarla örülmüş bölüm açığa çıkarıldı. Rigol içinin boşaltılma işlemi 21. açmadaki gibi önümüzdeki kazı dönemine bırakıldı (Resim: 5).
41. açma: Alt caveanın güneydoğusunda yer almakta olup 6x6 m. boyutludur.
Doğudan 40. açma, batıdan 76. ve 77. açmalar, kuzeyden 88. ve güneyden 92. açmalarla sınırlanmaktadır. Geçmiş kazı dönemlerinde üst kısımda yer alan toplu mezarlığın
tümünün açılması sonucu ulaşılan hayvan kemiklerinin oluşturduğu tabakada etleri yenildikten sonra atılan kemiklerin bulunduğu, bazılarında satırla kesildiklerini belgeleyen
izlerin olduğu, bunların arasında at, eşek, boğa, inek, koç, keçi, domuz nadiren köpek
ve kediye ait kemiklerin de bulunduğu belgelenmiştir. Bunların arasında karışık olarak
seramik, tuğla ve kiremit parçaları da bulunmaktadır. Açmada tiyatroya ait oturma basamak temellerinin bazı bölümlerine ulaşılmıştır. Üstte bulunan blok taşın bu kısmı tehlikeli şekilde örtmesi nedeniyle çalışma gelecek kazı mevsimine bırakılmıştır.
Açmada İTK 03-41/1 No.lu bir bebek iskeletine rastlanmıştır. 0-2,5 aylık olduğu
belirlenen iskelet kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır. Kafatası dağınık olup kuzeydedir. Elleri dirseğinden bükülerek karın hizasına bırakılmıştır. Bacakları birbirine
çaprazdır. Uzunluğu 0,51 m., genişliği 0,20 m.dir. Tiyatronun bu kesiminde oturma basamak temelleri üzerine bırakıldığı anlaşılmaktadır.
76. açma: Tiyatronun alt caveasında güneydoğuda 4x4 m. boyutlu olarak başlatılan çalışmalarda ulaşılan -7.00 m. kotunun altına inilmek üzere derinleştirme çalışmalarına geçildi. -7.1 m.den sonra çevre açmalarda da bulunan son derece yoğun hayvan
kemiklerinin birbirine kaynaşmasından oluşan sert tabakada büyük baş hayvanlar, küçük baş hayvanlara ait kemik parçaları karmaşık şekilde bulunmaktadır. Bu kemiklerde herhangi bir et tabakası bulunmamaktadır. Tüm bölümlerinden ayrıldıktan sonra arta kalan ve parçalara ayrılan kemikler üst üste yığılmıştır. Bunlar arasında çok az miktarda taş, tuğla parçasına rastlanmaktadır. Herhangi bir başka buluntuya rastlanmamıştır. Burada yer alan bloğun bağlantısız olduğu fakat boyutları nedeniyle teknik olanaklar elde edildiğinde alınmak üzere yerinde bırakılması öngörüldüğünden, derinleştirme daha çok güneye doğru gerçekleştirilerek, 3 adet tiyatro oturma basamak temeline ulaşılmıştır. Bunların üzerinde yer alan kesme taştan oturma setleri sökülürken, bazı deformasyonlara neden olunduğu görülmektedir.
93. açma: Roma tiyatrosu kalıntılarının doğusunda XII. beşik tonozlu galerinin
içinde ve başlangıç kısmında 2002 yılında başlatılmıştır. Bunun uzantısında VII. trapozeide tonozlu mekâna geçilen sonradan 1,20x1,46 m.lik bağlantı boşluğu bulunmaktadır. Buradaki doğudan batıya doğru meyilli yüzeyin seviyesinin düzeltilmesine devam
edildi (Resim: 6). Yanlarında beşik tonozu taşıyan kesme taştan 10,27 m. uzunluğunda ve 4 m. enindeki açmanın doğu sınırında 0,40 m.yüksekliğinde, 0,45 m. genişliğinde moloz ve kırma taşlarla örülü bir kuru duvar kalıntısı belirlenmiştir. Doğu-batı dış
uzunluğu 2,36 m., kuzey-güney dış uzantısı 2,07 m. olan alanda, duvar kalınlıkları 0,43
m., -0,48 m. olan ve iri ateşe dayanıklı tuğla ile örülmüş bir seramik fırını açığa çıkarılmıştır (Resim: 7). Fırının iç kısmının genişliği 1,15 m., eni 1,10 m.dir. Derinliği 1,60
m.dir. Kuzey kısmında 0,45 m.derinde 0,38 m. kalınlığında ve 0,60 m. genişliğinde sırçalık bölümü, doğu ve batı duvarlarında sıcaklık bölümüne ait izler yer almaktadır (Resim: 8). Doğu ve batı duvarlarında ateşlik kısmını örter şekilde iki kemerin başlangıçları bulunmaktadır. Bunların ızgara bölümünü taşıdıkları anlaşılmaktadır. Kemer başlangıçlarının 0,48 m. genişliğinde ve 0,18 m. kalınlığında ateş tuğlalarıyla örüldüğü,
bunların aralarında ise 0,11x0,10 m. genişliğinde ısı delikleri bulunmaktadır. Doğudaki
kemer başlangıçları 0,42 ile 0,43 m., tüm külhan derinliği 1,24 m.dir.
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Ateşlik bölümünde sırçalık çıkıntısıyla karşısındaki külhan ağzının yer aldığı duvar arasındaki uzaklık 0,86 m.yi bulmaktadır. Külhanın iç kısmında, fırının uzun süreli
kullanıldığını belgeleyen zinterleşmiş tabakalar oldukça yaygın ve kalındır (Resim: 9).
800-900 dereceye varan yüksek ısı nedeniyle fırının ateşlik bölümünde bazı deformasyonlar oluşmuştur. Ölçü farklılıkları bunu belgelemektedir. Zemin kısmının aşındığı, kalın bir kül tabakasıyla kaplı olduğu anlaşılmaktadır.
Külhan ağzı yuvarlak kemerlidir. Güneye bakan ağız kısmı zeminden 0,45 m.
yükseklikten başlamaktadır. Genişliği 0,47 m., yüksekliği 0,44 m.dir. Yuvarlak kemerin
kalınlığı 0,40 m.dir. Üstten 0,31 m. aşağıdan başlayan kemerin ateş tuğlalarından oluşturulduğu görülmektedir. Bu cephenin uzunluğu 2,01 m. yüksekliği 1,17 m.dir (Resim:
8, 9).
Fırının iç kısmında kuzey ve doğu duvarlarında kullanılan ateş tuğlalarının 0,27
m. uzunluğu 0,09 m., kalınlığı 0,19x0,10; 0,21x0,10; 0,20x0,12; 0,21x0,08; 0,15x0,11
m. boyutlu olanlar bulunmaktadır. Burada görüldüğü gibi tuğla boyutlarında farklılıklar
vardır. Külhan kemerini oluşturan tuğlaların 0,14-0,13-0,17 m. kalınlığında oldukları belirlenmiştir.
Fırının M.S.XIV. yüzyıla ait olduğu ve erken dönem Osmanlı seramiklerinin üretildiğini belgeleyen bazı kâse parçaları bulunmuştur.
Seramik fırının pişirme bölümüyle ilgili herhangi bir kısım günümüze ulaşmamıştır. Fakat ağız kısmının güneye baktığı sanılmaktadır. Bunun çevresinin üç yandan moloz ve kırma taşlarla desteklenmiş duvarlara sahip olduğu, bunlardan kuzeyindekinin tiyatroya ait kiklopik rektogonal rekristalize kalker bloklara dayandırıldığı görülmektedir.
Bu taşlardan biri 1,08 m. uzunluğunda, 0,54 m. yüksekliğinde ve kalınlığındadır.
Fırın külhanında bulunan ve İTK 03-A/93-3 No.ya envanterlenen kırmızı hamurlu Erken Osmanlı Dönemine ait tabak parçanın uzunluğu 0,185 m., genişliği 0,13 m.,
kaidesi 0,074 m.dir. Bu kabın motiflendiği fakat sırlanmadığı görülmektedir. Büyük olasılıkla tabağın imalât sırasında çatladığı veya kırıldığı işleminin de bu nedenden dolayı yarım bırakıldığı anlaşılmaktadır. Dışa doğru çekik ağız kenarında birbirine paralel
üçer hattın sınırladığı kuşakta meandır türü motifler sıralıdır. İç kısmında ortada muhtemelen altı adet içleri taramalı oval şekiller bulunmaktadır. Bunların aralarında ve etrafında saplı stilistik yapraklar dolgu motifi olarak uygulanmıştır. Kabın dış yüzeylerinde beyaz astar bulunmaktadır (Resim: 10). Halka kaidelidir.
Seramik fırınında ele geçirilen İTK 03-A/93-4 envanter No.lu kâse Erken Osmanlı Dönemine aittir. Kırmızı hamurludur. Beyaz astarlıdır. Yüksekliği 0,136 m., ağız çapı
0,267 m., kaidenin çapı 0,093 m.dir. Kabın iç kısmının merkezinde iri bir rozetin çevresi halka ile sınırlanmıştır. Ağız kenarı dışa doğru yayvandır. Lacivert ve açık mavi renkli hatlar ensüze tekniği ile zenginleştirilmiştir. Spirallerle dolgulu zeminde açık mavi üç
dilimli yapraklar sıralanmaktadır (Resim: 11-a)
Kâsenin dış yüzeyinde yeşil spiraller, patlıcan moru hatlar işlenmiştir. Halka kaidelidir (Resim: 11-b)
Seramik fırının külhanında etütlük seramik parçaları yanında bazı yardımcı fırın
malzemelerine de ulaşılmıştır.
94. açma: Doğu-batı uzantısı 7 m., kuzey-güney uzantısı 4,5 m. olan açmada 5,50 m. kotundan sonra gerekli duyulan derinleştirme çalışmalarına geçildi. -6,20 m.
kotundan itibaren insan iskeletlerinin yoğunlaştığı toplu mezarlığın bu kesime doğru
olan uzantısı açığa çıkarıldı. Açmanın bu bölümünde 15 insan iskeletine rastlandı (Resim: 12).
‹TK 03/A.94-1 No.lu iskelet: 11 yaşında çocuğa aittir. Başı doğudadır. Toprak
içinde iyi korunamamıştır. Kilisenin mezarlık alanındadır.
‹TK 03/A.94-2 No.lu iskelet: Kuzey güney doğrultusunda, sırt üstü yatırılmıştır.
Kollar göğüs üzerinde birleştirilmiştir. Bacaklar birbirine paralel uzanmaktadır. Kafatasına yakın bir Bizans sikkesi bulunmuştur. Uzunluğu 0,86, genişliği 0,27 m.dir.
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‹TK 03/A.94-3 No.lu iskelet: İki ayağına ait kemikleri günümüze kalmıştır.
‹TK 03/A.94-4 No.lu iskelet: Güney kuzey yönünde sırt üstü yatırılmıştır. Kollar
göğüs üzerinde birleştirilmiştir. Bacaklar birbirine paralel uzanmaktadır. 30-40 yaşlarındaki erişkin bir kişiye aittir. Kalan kısmının uzunluğu 0,73 m., genişliği 0,28 m.dir. Kısmen iyi korunmuştur.
‹TK 03/A.94-5 No.lu iskelet: Kuzey güney uzantılıdır. 18-25 yaşlarında genç bir
bayana aittir. Kollar göğüs üzerinde birleştirilmiştir. Uzunluğu 0,60 m., genişliği 0,30
m.dir. Ziygomatric ile Maxilla arasında bir taş desteği belirlenmiştir.
‹TK 03/A.94-6 No.lu iskelet: Geçmiş dönemlerde belli bölümü çıkarılan iskeletin
ayak kemikleri, tibia ve fibula birbirine paralel bulunmuştur.
‹TK 03/A.94-7 No.lu iskelet: 18-25 yaşlarında genç erişkine aittir. Sol kol omuz
hizasında olup sağ kol kemikleri ele geçirilmemiştir. Sacrumdan kafatasına kadarki bölümü bulunmuştur. 0,60 m. uzunluğu, 0.31 m. genişliği vardır
‹TK 03/A.94-8 No.lu iskelet: Kalçadan femurun üst kısmına kadarki bölümü kalmıştır. Elinin parmak kemikleri kalça üzerindedir. Bacak kemikleri paralel uzanmaktadır. Uzunluğu 0,67 m., genişliği 0,28 m.dir.
‹TK 03/A.94-9 No.lu iskelet: Açmanın güneyinde iki ayak kemiği günümüze kalmıştır.
‹TK 03/A.94-10 No.lu iskelet: Güney-kuzey uzantılıdır. Kafatası daha yukarıdadır. Vücut kemikleri düzensiz şekilde bir araya toplanmıştır.
‹TK 03/A.94-11 No.lu iskelet: Güney-kuzey uzantılıdır. Erişkin bayana aittir. Vücut kemikleri dağıtılmıştır. Kafatasının yüzü batıya dönüktür.
‹TK 03/A.94-12 No.lu iskelet: Doğu-batı uzantılıdır. Kollar karın üzerinde birbirine paraleldir. Erişkin bir bireye aittir. Bacaklar birbirine paraleldir. 30-40 yaşlarındadır.
94-10 No.lu iskeletin kemikleriyle kısmen karışmış durumdadır. Uzunluğu 1.40 m., genişliği 0,30 m.dir.
‹TK 03/A.94-13 No.lu iskelet: Güney-kuzey yönünde sırt üstü yatırılmıştır. 30-40
yaşlarında bir erişkin erkeğe aittir. Sol kolu karın, sağ kolu göğüs üstündedir. Uzunluğu 0,90 m., genişliği 0,35 m.dir. Belli kısmından aşağısı bulunmamaktadır.
‹TK 03/A.94-14 No.lu iskelet: Kalan izlerin güney-kuzey doğrultusunda, femur ve
alt bacak kemikleri açığa çıkarılmıştır. Yaşı, cinsiyeti belli değildir.
‹TK 03/A.94-15 No.lu iskelet: Doğu-batı uzantısında bacakların alt kısmına ait
kemikler birbirine paralel uzanmaktadır. 94-13 No.lu iskeletin bacak kemikleriyle karışmıştır.
2003 yılı kazılarında 3 yağ kandili, 2 adet kâse, 2 tabak, 2 adet kabartmalı insan
figürlü parça (Resim: 13, 14), 17 adet kartal (Resim: 15) ve mitolojik figür kabartmaları, 10 adet rozet kabartmalı parçalar, damga mühür, 4 adet haç motifli parçalar, 2 ufak
kap, 2 geometrik desenli kap parçası, 2 kemik saç iğnesi bulunmuştur. Bunlar 24 kazı
envanter sayfasına 47 sayıyla envanterlenmiştir.
73 adet tahta sandık içinde dökümleri 4 sayfalık listeye kaydedilmiş etütlük eserler.
36 adet torbada 2 sayfalık listede kaydedilmiş insan iskeletleri.
122 adet etütlük envanterlik eser 5 sayfalık listeye kaydedilerek 15.8.2003 tarihli eser teslim tutanağıyla İznik Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.
Kazılar sonunda sayıları 6'ya ulaşan seramik fırınları ile binlerce seramik örneği
bölgenin Bizans ve Osmanlı dönemlerinde seramik imalâtında en üst düzeyde olduğunu vurgulaması bakımından çok önemlidir.
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Resim 1: Alt caveada oturma
basamak
parçası

Resim 2: Alt caveada oturma basamak temelleri

Resim 3: Rigol’un açığa
çıkarılan kısmı
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Resim 4: Rigol’un kazılacak bölümü

Resim 5: Rigol’un boşaltılacak kısmının genel görünüşü
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Resim 6: 93. açmada açığa çıkarılan duvar kalıntıları

Resim 8: Seramik fırınının külhanı

Resim 7: Osmanlı seramik fırınları kalıntısı
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Resim 9: Seramik fırınının
zinterleşmiş
ateşlik kısmı

Resim 10: Erken Osmanlı tabak parçası

Resim 11-a: Erken Osmanlı Dönemine ait
kâse
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Resim 11-b: Erken Osmanlı Dönemine
ait kâsenin dış görünüşü

Resim 12: 94. açmada bulunan iskeletlerden örnekler

Resim 13: Profilden işlenmiş insan figürü

Resim 14: Kabartma olarak işlenmiş gladyatör döğüşü
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THE UPPER TIGRIS ARCHAEOLOGICAL
RESEARCH PROJECT (UTARP):
RESEARCH AT KENAN TEPE IN 2003

Lynn Swartz DODD*
Bradley J. PARKER
Andrew CREEKMORE
Elizabeth HEALEY

Introduction
Kenan Tepe is a multi-period mound located on the Tigris River in the area due
to be flooded by the Ilısu Dam, in Diyarbakır province, southeastern Turkey (Fig. 1)1.
The site lies on the north bank of the river about 15 kilometers west of the Tigris-Batman confluence. In preparation for a monograph length publication that will appear in
the series Subartu, members of the Upper Tigris Regional Archaeological Project
(UTARP) conducted an intensive study season during the summer of 20032. The season lasted approximately four weeks. As a result of this research, we are now better
able to define the nature of the Ubaid (ca. 5000-4000), Chalcolithic (ca. 4000-3000),
Early Bronze Age (ca. 3000-2500), Middle Bronze Age (ca. 2000-1600), and Early Iron
Age (ca. 1200-900) occupation at the site. Additionally, research was directed toward
defining the original use of a Middle Bronze furnace or kiln-like structure found in 2002.
This article includes a summary of research activities conducted at Kenan Tepe between 2000 and 2002, with particular attention to research carried out during the 2003
study season.
The Ubaid Period
Archaeological research at Kenan Tepe over the past four seasons identified discontinuous occupation episodes during five broad time periods. The earliest remains
*
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unearthed at Kenan Tepe thus far belong to the Ubaid culture of the mid- fifth millennium B.C. Ubaid remains have been unearthed in three areas of the site: areas A, D, and
E on the high mound (Fig. 2). Soundings excavated in Kenan Tepe’s lower town revealed the presence of Ubaid ceramics in trench F6, which is located approximately 70
meters east of our Ubaid trenches in Area D. If these ceramics betray the existence of
Ubaid occupation in this part of the lower town then our estimate of the size of the site during this period will significantly increase. The possible existence of Ubaid occupation in Area F will be tested during the 2004 field season. Previous excavation on the
east side of the mound (in trench D5) uncovered the well-preserved remains of an Ubaid 4 period domestic structure3. The excavated portion of this house includes mud brick
walls demarcating two rooms, an outside work surface that abuts the walls, and a large oven or kiln. Although the inside of this building was relatively clean, the outside surface produced numerous artifacts and other domestic debris in situ. These included organic remains, such as a layer of compacted plant pseudomorphs that may be remains of barley chaff; the remains of a grass mat; as well as a large quantity of painted fine and unpainted coarse Ubaid pottery.
During the 2003 study season Lynn Dodd and Bradley Parker analyzed the ceramics from all primary and secondary contexts associated with the Ubaid structure in
trench D5 and recorded all of the Ubaid contexts unearthed in other trenches. This research revealed that the Ubaid ceramics are composed of four fabric types that we call
rough, course, medium and fine wares. The rough ware has black core with large chaff
and some calcareous grit temper. The course ware has fine grit and medium to large
chaff temper. The fabric is usually brown. Medium ware has fine grit and medium to large chaff temper and is chaff impressed. Thicker sherds may have a black core. Ubaid
fine ware has fine calcareous grit and medium chaff temper. Fabric is low to medium
fired. The rough, course and medium wares are not decorated. Two types of decoration have been recorded on the Ubaid fine ware: the first is slipped and then painted,
the second has no slip. The decorative motifs in this corpus are usually painted in a
purple or dark red/blackish or brown paint, and are characteristic of a late northern
Ubaid or Ubaid 4 decoration scheme with large, easily applied motifs (Parker & Dodd
2003a: Fig. 8).
Obsidian and chert chipped stone artifactual remains have been recovered in
abundance in and around this Ubaid structure. Elizabeth Healey of the University of
Manchester undertook a preliminary study of this material during the 2003 study season.. Flint was obtained from local sources, perhaps from local Tigris river gravels. No
definitely glossed blades have been found in Ubaid levels so far, although a scraper, a
piercer, a denticulate blade, a possible blank, and pieces with informal retouch have
been identified. Healey’s research indicates that the local Ubaid tool makers predominantly used green obsidian, which may be from Bingöl or Nemrut Dağı. In Ubaid contexts, obsidian accounts for almost 30% of the chipped stone assemblage, whereas it
comprises only 11% of the later assemblages studied thus far. The Ubaid chipped stone tool makers used every scrap of obsidian available to them. Those who crafted the
obsidian tools apparently were inclined not to waste any material, and they worked
most pieces down to small nubs. Further, Healey believes that the general character of
the lithic assemblage indicates that non-specialists were producing the tools. In addition to the poorer-quality obsidian and flint remains, a well crafted fragment of a ground
obsidian bowl was also found in the Ubaid occupation levels at Kenan Tepe.
In order to obtain a precise date on the Ubaid period occupation of the structure in trench D5, we submitted three carbon samples for analysis. These samples were all taken from the features outside the structure itself, but they are stratigraphically
3
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associated with it. One sample was taken from a small hearth abutting the house, and
two samples were taken from the neighboring surface. These dates aligned closely
with one another and fall between 4700 and 4620 B.C. This places the occupation and
the ceramic assemblage within the Ubaid 4 period in southern Mesopotamian chronological terms (Rothman 2001: table 1).
Late Chalcolithic
Over the past three seasons remains of a local Late Chalcolithic period settlement have been excavated in two areas on Kenan Tepe’s high mound (in the step
trench and, in trench C5), in two trenches , in Area F (trenches F4 and F1); and in two
soundings in areas G and H (soundings G4 and H1, Fig. 2). This confirms a significant
expansion of the settlement between the Ubaid, when settlement was probably restricted to the high mound, and the Late Chalcolithic period, when settlement expanded onto the lower terrace. The location of Kenan Tepe’s Late Chalcolithic remains reveal that
the site may have grown to between three and five hectares in this period. Carbon-14
analysis shows that the expansion of settlement into the eastern-most portion of the lower town occurred in the middle of the Late Chalcolithic sequence around 3600 B.C.
or in Rothman’s terms the LC 3-4 (Rothman 2003: 26).
Contexts in the lower town produced a variety of Late Chalcolithic ceramic forms
(cf. Parker, et al. 2003: Fig. 12). Analysis undertaken by Dodd and Parker during the
2003 study season confirmed our previous hypothesis that Kenan Tepe’s Late Chalcolithic ceramic corpus essentially is devoid of southern "Uruk" style types. Research on
the Late Chalcolithic ceramic assemblage is ongoing and will appear in forthcoming
publications. Future research will focus on tracing variation in social, economic, and
political integration across the Ubaid and Chalcolithic periods. A goal of this research
is to understand whether social complexity in this area developed as a result of local
forces or with the impetus of external factors, such interaction with the Uruk interregional network.
Carbon-14 tests revealed that Late Chalcolithic 5 period contexts underlie both
a rectilinear mud brick Early Bronze Age structure in trench F7, and associated cobble surfaces in other Area F trenches. This is important not only because it suggests that
there is a multi-phase Late Chalcolithic sequence in the lower town, but also because
these remains lie close to the modern ground surface. Also, in the 3 meter by 45 meter step trench on the steep northern slopes of the main mound, team members unearthed two large fortification or retaining walls during the 2002 field season. The first of
these walls was discovered in the upper third of the step trench, in unit A2, and the second was discovered in the middle of the step trench, in unit A8 (cf. Parker & Dodd
2003: Fig. 4). A small section of an identically-constructed wall was also discovered nearly 100 meters to the west of the step trench in Area C5. We understand this wall in
C5 to be a continuation of the wall discovered in trench A8. Although our Area C5 sounding did not reach that wall’s foundation, both walls in the step trench (in A2 and A8)
were excavated beyond their foundations, so that the general construction characteristics of these walls can be summarized. This research revealed stone foundations that
are greater than 1.5 meters in diameter. All three wall portions unearthed thus far share common characteristics. First, they are built of at least four different types of mud
brick, each having a slightly different color. A second interesting feature common to all
three wall sections is the incorporation of thin, horizontal layers of river reeds in the
construction. These layers were found to have been inserted in the wall during its
construction, between every ten or twelve courses. Our assumption is that reed layers
were used as damp courses which helped stabilize the moisture content and drying of
the mud brick wall, and which might add stability to the construction. The wall section
so far excavated in trench C5 on the western side of the mound is identically constructed. The C5 section of the wall may have been used as a retaining wall because on its
eastern, uphill side we discovered a deep deposit of fill that was almost exclusively ma359

de of greenish, fine clay granules, nearly devoid of cultural material. This may suggest
that an attempt at leveling the inside surface abutting the wall was made by depositing
large amounts of sterile clay, or that a source of special purpose clay was stored against the wall in a large cache for a use that has yet to be defined.
Carbon samples (Parker and Dodd 2003a: 473) taken from both wall foundations
in the step trench (units A2 and A8) suggest that these walls were constructed during
the Late Chalcolithic 5 to Early Bronze 1 transition, around 3000 B.C. Thus, at the point when the Uruk interaction in the north was contracting, Kenan Tepe was expanding
and being fortified with defensive or retaining walls. Carbon samples taken from the occupation layer directly above the A2 wall show it to have been later covered over by occupation dating to the second quarter of the third millennium B.C. During the 2003 field
season Dodd and Parker analyzed most of ceramics from contexts on and around these walls. A summary of this research will be presented in our forthcoming publications.
The Early Bronze Age
During the 2002 field season much of our effort was focused on the exploration
of the Early Bronze Age remains in Kenan Tepe’s lower town (cf. Parker, et al. 2003:
113ff). In an attempt to trace Early Bronze Age architecture discovered during the
2000-2001 excavations, a series of small shallow trenches was cut to the west of our
existing Area F trenches during 2002. The dating of this area is based on the analysis
of the ceramics carried out during the 2003 study season in collaboration with Andrew
Creekmore, who is preparing a detailed study of this material.
The Early Bronze Age ceramics that dominate levels 2 – 4 in Area F are characterized by three generalized ware groups (see Parker, et al. 2003 for explanation of the
levels in Area F).These groups are simplified here in three categories. The first group
is a temper-free, pale-yellow, very thin, well fired, wheelmade fineware that comes in a
wide variety of shapes related to the Ninevite 5 ceramic tradition (Fig. 3 A-H). For this
reason, these vessels are referred to by some as "pseudo-Ninevite 5."
The second ceramic group is fine chaff and grit tempered (often very little or no
visible temper), micaceous and calcareous, red to reddish yellow and light brown, relatively thin, well fired, wheelmade ware. The surface is generally wet smoothed and
often well burnished vertically on both the interior and exterior. The vessels made of
this fabric and with these surface treatments occur most frequently as short pedestaled bowls, with ring and flat base bowls and simple, straight or incurving rims (Fig. 3 I).
These vessels may be related to brittle orange ware and Ninevite 5 shapes.
The third category is coarse grit and chaff tempered, with a reddish-brown/yellow/brown fabric that is relatively thick, low to medium fired, and includes both hand
and wheelmade vessels. Light burnishing is often found on the exterior and inside the
rim, and frequently there is a section of the vessel that has been incised with fingernail or fingertip impressions from the shoulder to the base. This category includes jars,
bowls and cooking pots with simple open or flaring rims and bag-shaped or flat bases;
and occasionally triangular lugs appear at the rim (not illustrated).
Taken together, the Early Bronze Age ceramics at Kenan Tepe support a rough
dating attribution from 3100 B.C. to 2500 B.C., including the Late Chalcolithic to Early
Bronze Age transition, and the first half of the Early Bronze Age. The greenish fineware vessels have parallels to Ninevite 5 period ceramics from Brak (Matthews 2003: Fig.
5.68: 16 [pointed base, grooves above shoulder]; Fig. 5.57: 17 [ring base]) and Leilan
(Schwartz 1988: Fig. 48: 6 [carinated bowl with grooves above shoulder]). The surface treatment, fabric, and footed bowl shapes are similar to orange brittle ware known
from Tell Brak, the Qoueiq, and more numerously, from sites in western Syro-Anatolia,
including Tilmen Höyük (cf. Bell 2001; Carter and Parker 1995: 102) but also parallel
some Ninevite 5 shapes. The slightly out-flaring rim coarse jars, especially those with
triangular lugs at the rim, are similar to Early Bronze Age pots all across Eastern Ana360

tolia to northern Mesopotamia (Fig. 3 M). Vessels with incised wavy lines are found in
the lower Euphrates region at Zeytinlibahçe Höyük (Frangipane & Bucak Fig. 5: 9; dated to LC-EB transition); Karababa basin at Kurban VI (Algaze 1990: Pl. 21: I; dated to
Late Chalcolithic); Amuq G (Braidwood-Braidwood 1960: Fig. 220: 23-25; dated to the
early part of Early Bronze Age); and the Upper Euphrates at Hassek Höyük and Buhan
Höyük (Hoh 1984 Abb. 14: 2; Karg 1984 Abb. 32: 25; dated to the early part of Early
Bronze Age). Incised zigzag or wavy lines (Fig. 3 J-L) are also prominent in the Ninevite 5 assemblages of the Upper Khabur, although their execution is usually in sharp
V's rather than wavy lines (Matthews 2003: Fig. 5.56: 17 [dated to 3000 B.C.];
Schwartz 1988: Fig. 32:1, 4, 5 and Fig. 43: 4, 8, 12). The incurved-rim examples are
found together with the greenish fine wares in EB tombs at Lower Salat Tepe in the Upper Tigris Region (Şenyurt 2002: Fig. 14: large bowl at the back), and also resemble
unincised bowls from Mohammed Arab I (Roaf 1998: Fig. 4: 39-41). Thus the evidence from the vessels with zigzag incised lines also supports a date from 3100 B.C. to
2500 B.C. for the Early Bronze Age remains in Area F at Kenan Tepe.
All of the abovementioned ceramic categories link the material culture traditions
of Kenan Tepe to those of Syria and northern Iraq, rather than to those of central and
eastern Anatolia. This hypothesis is in sharp contrast to the preceding Late Chalcolithic period, when none of the classic southern Uruk type fossils are present at the site.
Thus while the Late Chalcolithic material culture traditions at Kenan Tepe appear to have evolved locally, with predominantly Anatolian rather than Mesopotamian material
culture influences being the more salient, the Early Bronze Age material culture appears to be directly linked to trends in northern Mesopotamia.
The Middle Bronze Age
The next period of occupation identified at Kenan Tepe is the Middle Bronze
Age. Substantial structures dating to this period were located during the 2000 to 2002
excavation seasons (Parker, et al. 2003; Parker and Dodd 2004). These structures,
and the associated pottery assemblage, have been carbon dated to ca. 1800 B.C.
(Parker, et al. 2003: 110). The same ceramic corpus has been uncovered on all sides
on Kenan Tepe’s main mound, including the upper step trench, soundings in Area I,
and in areas C and D. In Area D, the pottery was found not only in association with
substantial architecture but also with a high-temperature processing installation. The
architecture in both Areas C and D is rectilinear, and the structures are constructed on
stone founded walls. Occasional traces of a mud brick superstructure of these walls
have been found. In Area C the partly excavated structure has earthen floors, and may
be domestic in nature. In Area D, external passageways or small streets abut several
partially-excavated structures with stone wall foundations. In and around the walls of
the structures, superimposed floors with significant accumulations of debris are characteristic, suggesting that these buildings were subject to considerable use over time.
A number of these floors are partly or wholly cobbled. One particular area was paved
with river pebbles that had been arranged on their long edges.
The lower portion of a large kiln or furnace with five chambers was discovered
in a partly intact condition during the 2002 excavation season (cf. Parker & Dodd 2003:
Fig. 7). Dodd undertook the study of the excavated remains of this structure during the
2003 study season and a number of soil samples were exported for further analysis at
the University of Southern California. Research undertaken in collaboration with Meg
Abraham of Oxford University revealed that the preserved interior walls of this structure were covered with fuel ash slag that was created when the mud brick structure was
heated to at least to 1200 degrees centigrade thus partially melting the interior of the
walls of each chamber.
We hypothesize that this structure represents the firing chamber of a large pyrotechnic facility whose superstructure was either destroyed or eroded away. The structure appears similar in design to another structure reported to have been found at Şa361

raga Höyük in the Carchemish Dam region, and which apparently also is dated to the
Middle Bronze Age (Kemal Sertok pers. comm May, 2004). Micro-debris studies are
currently underway to determine the specific use of this structure, however research in
summer of 2003 produced little evidence to support an assumption that it was used for
any type of metal manufacture or ore reduction, and no ceramic wasters have been found near the installation.
Excavations in the Middle Bronze Age buildings in Areas C and D, and around
the furnace, yielded a range of ceramics belonging to the so-called Red-Brown Wash
Ware corpus that was originally identified by Guillermo Algaze in the initial survey of
the valley. A preliminary study of this corpus was undertaken during 2003 study season
and the results of this study have recently been published in Parker and Dodd 2004.
Common shapes include #1 the carinated bowl, #2 the ribbed-shoulder vessels, #3
whole-mouthed jars, #4 necked jars with out-flaring lips and #5 bag-shaped jars. Thus
far flat, ledged and ring bases have been identified (Fig. 4). Red-brown wash is the
most common surface treatment of this ceramic assemblage. At Kenan Tepe this surface treatment can occur on more than 50% of the sherds in some contexts. The wash
is used either with or without a slip beneath it, and, depending on firing conditions; it
can be either red or brown.
As discussed above, carbon-14 analysis shows that the red-brown wash assemblage dates to the early second millennium B.C. Our preliminary analysis suggests
that, although there are certain close parallels with pottery forms, surface treatments,
and fabric classes found in the Khabur Ware and Old Babylonian ceramic groups, there is no question that this red-brown wash assemblage is regionally distinct. Old Babylonian wine jars and ribbed large bowls—as are known from sites to the south of Kenan Tepe, such as Brak and Tell al-Rimah—are among the forms present at Kenan Tepe. However, other classic shapes from these southern sites, such as the grain measure and shouldered beaker, are missing at Kenan Tepe. Further, finewares are rare at
Kenan Tepe, and there are relatively few of the painted examples well-known from the
southern sites. The potters and/or consumers in Kenan Tepe were familiar with, and
occasionally used, vessels that were common in the south and that were also present
in other sites in the Ilısu dam area (such as at Giricano Tepe and Ziyaret Tepe) but the
tradition was not adopted wholesale at Kenan Tepe. Thus, we may imagine that there
was a restricted component of interaction between Kenan Tepe and the southern centers.
Trade in raw materials and finished goods may have been a trigger for occasional interactions with sites like Kenan Tepe, which was located in the resource-rich
northern periphery of the more powerful Syrian kingdoms of the Middle Bronze Age.
Our research at Kenan Tepe indicates a range of possible products, ranging from mineral to animal to plant, that would have created an incentive for interaction between
the Old Babylonian centers of Syria, Iraq, and even Iran, and this small town that lay
between the Tigris River and Anatolian mountains. Excavation has identified high temperature operations that consumed the wood of this forested area, and study of the faunal and archaeobotanical remains at Kenan Tepe shows this landscape to have once
been inhabited by eagle, lion, fox, and beaver. Livestock are represented in the faunal
assemblage, and in figurine form; and small bronze and lead artifacts are scattered
through the site. Settlements like Kenan Tepe played a critical role in interregional interaction because they were located in areas where urban political control was diffuse,
but essential resources fueling both the urban and regional political economy could be
accessed. In such a context, a range of relationships is possible between apparently
small sites in what may be termed a frontier (from the perspective of the southern urban control) and those wealthy, spectacular, urban royal centers whose tablets indicate the vast range of resources pulled from the outlying regions.
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The Early Iron Age
Inter-regional interaction of a different nature is visible during Kenan Tepe’s last
period of coherent occupation: the Early Iron Age. The material culture traditions of the
site at this time are shared in common with sites in Anatolia and northwestern Iran, and
essentially consist of the classic Early Iron Age painted pottery, and the corrugated wares (for illustrations see Parker, et al. 2003: Fig. 6). Neo Assyrian texts make clear that
resources in the area surrounding Kenan Tepe were essential to the expansion of the
empire. An Assyrian provincial capital was established across the river from Kenan Tepe at Tushan, now Ziyaret Tepe (Parker 1998; Radner & Schachner 2001). In contrast
to the Middle Bronze Age when Kenan Tepe had thrived, the economic and strategic
interests of the Assyrians clashed with those of the residents of Kenan Tepe. Once the
Assyrians arrived, Kenan Tepe became a ghost town. The Assyrians apparently created a frontier buffer zone or sparsely populated landscape, on the north side of the
Tigris River; and Kenan Tepe was probably a casualty of this policy (cf. Parker 2001).
Research conducted during the summer of 2003 has allowed us to make significant progress in characterizing the occupational phases of Kenan Tepe. We look forward to further excavation and study, which will provide the opportunity to clarify the
many questions raised by the research undertaken thus far.
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Fig. 3 Descriptions for Dodd and Parker
A- Exterior Surface: 5Y 8/2 pale yellow. Interior Surface: 5 Y 8/2 pale yellow. Fabric: 5 Y
8/2 pale yellow. No visible temper. Wheel made (wheel striations on exterior). 10 cmd.
F8.8025.8177.7.
B- Exterior Surface: 5 Y 8/2 pale yellow. Interior Surface: 5 Y 7/2 light grey. Fabric: 5 Y
8/2 pale yellow. No visible temper (posibly some very fine chaff). Exterior smoothed. Wheel
made (wheel striations on interior and exterior). Self Slip? 10 cmd.
G6.1.5.1.
C- Exterior Surface: 2.5 Y 8/2 pale yellow. Interior Surface: 25Y 8/2 pale yellow. Fabric:
2.5Y 7/4 pale yellow. No visible temper. Wheel made (wheel striations on interior and exterior).
10 cmd.
F1.1042.1213.6.
D- Exterior Surface: 5 Y 8/2 pale yellow. Interior Surface: 5 Y 8/2 pale yellow. Fabric: 5 Y
8/2 pale yellow. No visible temper. Interior and exterior wet smoothed. Wheel made (wheel striations on interior and exterior). 9 cmd.
F8.8005.8051.2.
E- Exterior Surface: Gley 1 8/2 light greenish grey but greener. Interior Surface: 7.5 YR
6/3 light brown mottled (in wheel striations) with Gley 1 8/2 light greenish grey but greener.
Fabric: interior 1/2 is 10 YR 6/1 grey, exterior 1/2 is Gley 1 8/2 light greenish grey but greener.
Scattered grey grits, probablynaturally occurring. Wheel made (wheel striations on interior and
exterior). Wet smoothed. 8 cmd.
G6.2.3.6.
F- Exterior Surface: 5 Y 8/2 pale yellow. Interior Surface: 5 Y 8/2 pale yellow. Fabric: 5 Y
8/2 pale yellow. No visible temper (possibly some very fine chaff). Wheel made (wheel striations
interior and exterior). 12 cmd.
F7.7074.7.1.
G- Exterior Surface: 5 Y 8/2 pale yellow slip/wash. Lower part of exterior surface 7.5 YR
7/4 pink (slip/wash ?). Interior Surface: 10 YR 8/3 very pale brown. Fabric: 10 YR 8/3 very pale
brown. A few tiny very fine grit inclusions. Wheel made (wheel striations interior). Exterior
smoothed. 3.01 cmd.
F7.7037.7281.8.
H- Exterior Surface: Gley 1 8/10 Y light greenish grey. Interior Surface: Gley 1 8/10Y light
greenish grey. Fabric: interior 5 Y 8/2 pale yellow. Fine grit temper-grey specks (medium
amount). Some fine chaff temper. Interior and exterior rough, not smoothed, grit visible on surface, some chaff too.
F7.7094.19.5.
I- Exterior Surface: 7 5 Y 6/6 reddish yellow. Interior Surface: 5 YR 6/6 reddish yellow.
Core color 7.5 Yr 6/6reddish yellow. Fine chaff temper. Vertical burnishing on surface. 18 cmd.
F14.3.2.13.
J- Exterior Surface: 7.5 YR 6/4 light brown. Possibly a slip or wash. Interior Surface: 5 YR
6/4 light reddish brown. Fabric 7.5 YR 4/3 brown. No core. Grit temper (small amt.); a few pieces
of grey grit visible in sevtion. Some mica on exterior. Interior burnished, exterior smoothed.
Wheel made (interior wheel striations). 28 cmd.
F14.3.2.13.
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K- Exterior Surface: 5 YR 6/6 reddish yellow. Interior Surface: encrusted but looks like 5
YR 5/4 reddish brown. Fabric: 5 YR 5/6 yellowish red, wiht abrupt traansition to thin, 10 YR 6/4
light yellowish brown core. Fine grit temper-white bits (medium amount). Fine chaff temper (small
amount). Interior burnished. Exterior burnished below design; rim burnished and sooted. Exterior
rough, mica visible, some chaff; lots white grit temper visible on exterior. 20 cmd.
F7.7068.1061.
L- Exterior Surface: 5 YR 6/6 reddish yellow. Interior Surface: 5 YR 6/6 reddish yellow.
Fabric: 5 YR 6/6 reddish yellow. No core. Medium to fine sand temper (and some 2.5 mm inclusions). Sand clearly visible on exterior surface. Lightly burnished on exterior between rim end zig
zağ impression. Wheel made (striations interior end exterior). 13 cmd.
F8.8024.8166.1.
M- Exterior Surface: 7.5 YR 6/4 light brown. Interior Surface: 7.5 YR 7/4 pink. Fabric 7.5
YR 6/4 light brown grading to black core. Medium chaff temper (medium amount). Large sand
temper (small amount) up to 0.01 cm. Fine grit temper with white specks. Pebble inclusions up
to 0.75 cm. Medium to large chaff facing. Exterior horizontally burnished. Hand made ? (because
a bit lumpy, and has large, sharp inclusions). 20 cmd.
F14.19.1.1.
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Fig. 1: Dodd and Parker, top is north
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Fig. 2: Dodd and Parker, top is north

368

Fig. 3: Descriptions for Dodd and Parker
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Fig. 4: Dodd and Parker
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LAGİNA VE BÖRÜKÇÜ 2003 YILI ÇALIŞMALARI

Ahmet A.TIRPAN*
Bilâl SÖ⁄ÜT

Lagina Hekate Kutsal Alanı ve Börükçü mevkiindeki 2003 yılı kazı çalışmaları
Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde önce Hekate Kutsal
Alanı içerisinde temizlik, daha sonra da Börükçü mevkiinde kazı çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Genel Müdürlüğü, Güney Ege Linyitleri İşletmesi ve Yatağan Kaymakamlığı tarafından maddi olarak desteklenmiş, ekip Selçuk ve Pamukkale Üniversitesi başta olmak üzere, 7 ayrı üniversiteden gelen arkeolog, mimar, sanat tarihçisi, antropolog,
epigraf, restoratör ve öğrencilerden oluşmuştur1. Kısa bir dönem Lagina’da, ağırlıklı
olarak da Börükçü’de çalışılmıştır.
1 LAG‹NA HEKATE KUTSAL ALANI 2003 YILI ÇALIﬁMALARI
Lagina Hekate Kutsal Alanı içerisinde yüzeydeki otların temizliği ile başlayan çalışmalar, önceki yıllarda açılan kazı çukurları içine dökülen toprakların boşaltılması ile
devam etti. Özellikle propylonun batı yönünde bulunan, apsidal şekilli giriş önüne dökülen topraklar, toprak kesitinin yüksek olması nedeniyle çok birikmişti. Bu alan tamamen temizlendi. Dökülen toprakların temizlenmesi ve çukur kesitlerinin düzlenmesi sonucunda propylon yapısının batısında bulunan ve Stratonikeia kentine doğru devam
eden kutsal yolda yaklaşık 1 m. daha ilerlendi.
Kutsal alanın batı ve kuzey stoası yetişen çalı, ot ve ağaçlar ile görünmez hâle
gelmişti. Bu yıl bu iki stoa ve bunlara bağlı olan temenos duvarlarının üzeri temizlenip
peribolos korunduğu şekli ile açığa çıkarıldı. Çalışma sonucunda; bazı kısımları tahribata uğramış olmakla birlikte, yapılacak kazı sonrasında peribolosun büyük bir çoğunluğunun içte ve dışta sağlam olarak bulunabileceği anlaşılmıştır.
*
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Temenos alanı içerisinde, geçen yıllarda istimlâk edilen tarlada, bölgenin sivil
mimarisini yansıtan ve âcil bazı tamiratlara ihtiyacı olan bir bağ evi bulunmaktaydı. Bu
bağ evinin kapı ve penceresi yenilenip çatısı aktarılarak kırık kiremitler değiştirildi. Yapılan küçük çapta çevre düzenlemesi ile birlikte bağ evi ziyaretçilerin gezip görebileceği ve evin önündeki zeytin ağaçları altında oturup dinlenebileceği bir yer hâline dönüştürüldü. Böylece kutsal alan içerisinde, antik kalıntıların yanı sıra, 20. yüzyıl başlarına
ait olan bir bağ evi de ziyaretçilerin hizmetine sunuldu.
Hekate Tapınağı’ndaki çalışmalar buradaki alt yapı ve aşamaları ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik olmuştur. Önceki yıllarda Hekate Tapınağı’nın naosu2 içinde bir bodros tespit edilmiş, tapınağın içinde de farklı törenlerin yapıldığına dair yazıtlardaki bilgilerin arkeolojik verilerine rastlanmış ve Hekate kültüne yeni boyutlar eklenmişti3. Bu yıl altarın batısındaki şapel, altar ile tapınak arasındaki Erken Hıristiyanlık
Dönemi yapısı içinde bulunan zemin döşemesinin doğu yönde devam edip etmediğini
ve bu yapının tapınak ile ilişkisini belirlemek için tapınağın güneydoğu köşesinde 5x5
m. ölçülerinde bir sondaj alanı belirlenerek kazı çalışmaları gerçekleştirildi4. Bu alanda
0,10-0,40 m. derinliğinde bir toprak dolgu vardı. Tapınağın euthynteria seviyesinden itibaren güneye doğru devam eden açmada tapınağın güneydoğu köşesinde de mermer
dörtgen taşlardan bir döşemenin olduğu anlaşıldı. Bu döşemeler tapınağın güney yönünü tamamen kaplamakta ve tapınağın basamakları ile büyük bir uyum göstermektedir. Ayrıca bu döşeme doğal kaya üzerine yerleştirilmişti. Bu kaya kütlesinin benzeri daha önceki yıllarda tapınağın naosu zemininde de bulunmuştu. Böylece tapınağın geniş
bir doğal kaya üzerine inşa edilmiş olduğu anlaşıldı.
2 BÖRÜKÇÜ 2003 YILI ÇALIﬁMALARI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü
arasında yapılan 31.03.2003 tarihli protokole bağlı olarak, Börükçü’deki 2003 yılı çalışmaları Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirildi. Börükçü çalışmaları için Lagina’da yapılan çalışmalar durdurularak tüm ekip Börükçü’ye aktarıldı. Ekip Lagina Kazı
evinde konaklayıp G.E.L.İ. Müdürlüğü tarafından tahsis edilen otobüs ile kazı alanına
gidiş-geliş yaptı.
Börükçü’de öncelikle arazide yüzey incelemesi yapılarak tespit edilen kalıntıların katalog ve belgelenmesi gerçekleştirildi. Katalog ve belgelenme sonrasında, daha
önceden değişik vesilelerle oluşan kesitler kontrol edilerek, sondaj ve mezar kazıları
yapıldı.
2.1 YÜZEY ARAﬁTIRMALARI
Önceki yıllarda jeoradar ile tarama yapılan Stratonikeia ile Lagina arasındaki
kutsal yolun yakın çevresinde ve 2002 yılında mezar bulunan alanın tamamında çalışma yapıldı. Bu çalışmalar esnasında, kutsal yol ile birleşen yeni antik yollar, su kuyuları, Korinth başlığı ve zeytinyağı işlikleri ve bunlara ait parçalar bulundu.
2.1.1 Yol
Araştırmalar sonucunda kutsal yolun batısında tepe yamacından gelip kutsal yola birleşen bir yolun varlığı kesinleştirildi ve başka yolların da bulunduğuna dair kalın2
3

4

Naos kazısı ve sonuçları için bkz. A. A. Tırpan-B. Söğüt, "Hekate Temenosu 2000 Çalışmaları", 23. Kaz› Sonuçlar›
Toplant›s›-2, 2002, 343-345, Res.1-3.
Didyma ve Klaros’un haricinde Anadolu’daki kehanet olayının daha açık ve arkeolojik kalıntıları ile Hierapolis Apollon
Kutsal Alanı’nda Kehanet Yapısı içinde bodros ile birlikte tespit edilmiş olması, kült alanlarındaki bodrosların yalnız olmadığını ve bunun kehanet ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Hierapolis’te seramoninin nasıl yapıldığı da belirlenmiştir.
Geniş bilgi için bkz. F. D’Andria, Hierapolis of Phrygia (Pamukkale), 2003, 228-230.
Şapel ve Bizans yapısındaki çalışmalar ve tespitler için bkz. A. A. Tırpan-B. Söğüt, "2002 Yılı Lagina Kazıları", 25. Kaz› Sonuçlar› Toplant›s›-2, 2004, 88-89, 90-91, Res.2-5, 8-10.
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tılar da tespit edildi. Yol ve yol ile ilgili tespitlerin tamamı plâna işlendi. Yol genişliği yaklaşık 3 m. civarında olup yolun her iki kenarında topografyanın eğimine göre 20-70 cm.
yüksekliğinde duvarlar yer almaktadır.
2.1.2 Su Kuyular›
Yüzey incelemeleri esnasında belirlenen kalıntıların bir diğer grubunu da su kuyuları oluşturmaktadır. Su kuyularının tamamı kaynak suyu ile beslenmektedir. Kuyular; yuvarlak, dörtgen ve düzensiz çokgen sofralı, dörtgen ve yuvarlak ağızlı olup içi
örülerek inşa edilmiştir. Bu kuyular yol kenarı kuyuları ve arazi kuyuları olmak üzere iki
şekilde yapılmıştır. Börükçü’nün batısındaki yolun kenarına inşa edilen kuyulardan birisinin suyu kesilmiş ve sonrasında bu kuyunun 30 m. doğusundaki daha alt seviyede
yol kenarına ikinci bir kuyu açılmıştır. Bu ikinci kuyunun içinde halen daha su bulunmakta ve kuyu suyu köylüler tarafından kullanılmaktadır. Benzer şekilde yol kenarı kuyusundan, Lagina-Stratonikeia arasındaki kutsal yol kenarında da görülmektedir. Yol
kenarı kuyularının dışında tarla içinde açılmış iki kuyu daha bulunmaktadır. Bu ikinci
grup kuyular tarla sahibinin ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yapılmıştır.
2.1.3 Korinth Baﬂl›¤›
Kutsal yolun yaklaşık 40 m. doğusunda, düz bir tarla içinde, iş makinesi tarafından toplanan toprak içinde çifte bir Korinth başlığına rastlandı. Mermerden yapılan ve
kaliteli bir işçiliğin varlığı dikkati çeken başlık, M.S. 2. yüzyılın sonu M.S. 3. yüzyılın
başlarına aittir. Ölçülerine göre başlık küçük bir yapıya ait olmalıdır.
2.1.4 Zeytinya¤› ‹ﬂli¤i
Arazide 5 ayrı yerde zeytinyağı işliğinde kullanılan mimarî bloklara rastlanmıştır.
Bulunan bloklar ezme ve pres yerleri ile ilgilidir. Özellikle biri kireç taşı, diğeri konglomera olmak üzere; iki ezme taşında oldukça kaliteli bir işçiliğin varlığı dikkati çekmektedir.
Aynı grup içerisinde değerlendirilmesi gereken önemli mimarî kalıntılardan birisi
de bağımsız olarak duran dikey nişli bir bloktur. Bu bloğun etrafında kazı yapılarak güneydoğu yönünde bulunan yeni bloklar ile bu alanın zeytin presleme yeri olduğu anlaşıldı. Kazılar sonrasında bulunan pres yeri ile bu alanın, bir zeytin yağı işliği olduğu ve
dikey nişin de pres mili yeri olduğu kesinleştirildi.
2.2 KES‹TLER
Daha önce kazılmış dekupaj alanı ve arazide açılan yolun taban seviyesi doğal
zemine ve daha aşağısına kadar indiği için; dekupaj alanı ve arazideki yol kenarları ile
farklı nedenlerle oluşmuş kesitlerde yerleşim kalıntısı veya seramik parçalarının olup
olmadığını belirlemek için 1-2 m. yüksekliğinde dört kesit belirlendi. Belirlenen kesitlerin içine 0,20-0,50 m. ilerlemek ve zemine 0,20 m. inmek kaydıyla, 1x2 m. ölçülerindeki bir alanda çalışma yapıldı. Bu çalışmalarda 03BK01 ve 03BK02 numaralı kesitlerde
arkeolojik bir bulguya rastlanmadı. 03BK03 ve 03BK04 numaralı kesitlerde zeminde
seramiklere rastlandığı için, bu iki alan genişletilerek 03BS03 ve 03BS08 numaralı sondaj kazıları yapıldı.
2.3 SONDAJLAR
Topografyada yüzeyde herhangi bir kalıntı görülmeyen alanlar bulunmaktaydı.
Yüzeyde kalıntı görülmemesine rağmen, altta kalıntının olup olmadığını belirlemek için
belli noktalarda sondaj alanları seçildi ve buralarda kazılar yapıldı. Ayrıca kesitlerde kalıntı belirlenmesi sonucunda açılan sondajlar da bu grup içerisinde değerlendirildi.
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2.3.1 03BS01 ve 03BS03 Numaral› Sondajlar (Teras Duvarlar› ?)
2002 yılında açılan 02BM05 numaralı mezarın yaklaşık 40 m. kuzeybatısında tarım yapılan bir alanda yerleşim ya da herhangi bir kalıntının olup olmadığının belirlenmesi için 5x5 m. ölçülerinde sondaj alanı belirlendi ve kazılara başlandı (03BS01).
Sondaj kazısında doğal zemine kadar inildi. Kazı sonrasında kuzey-güney doğrultusunda uzanan bir duvar kalıntısı tespit edildi. Duvarın genişliği düzgün devam etmiyordu. Güney kenarda geniş olarak başlayan duvar belirli bir mesafe sonra daralıp sonra
tekrar genişliyordu. Duvar örgüsünde doğu yönde küçük, batı yönde ise çoğunlukla büyük taşlar kullanılmıştı. Batı yöndeki duvar örgüsünde bazı tamiratların da yapıldığı anlaşıldı. Duvar dolgusu tamamen moloz taşlarla yapılmıştı. Ancak nadir de olsa içinde
çatı kiremidi parçalarına da rastlandı. Bu duvarın güney ve kuzey devamında, duvarın
devamı olduğunu kanıtlayacak herhangi bir bulguya rastlanmadı. Hem kuzey hem de
güneyde devamının olmaması ve duvar örgü tekniği, burasının bir teras duvarı olabileceğini düşündürmektedir.
02BK02 numaralı kesitin 10 m. kuzeyinde açılan kesitte toprak üst seviyesinden
1,40 m. derinlikte kalıntılara rastlandığı için 5x5 m. ölçülerinde sondaj alanı belirlendi
(03BS03). Burada doğal zemine kadar inildi. Çalışmalar esnasında kuzey-güney yönünde devam eden, düzensiz taşlardan yapılmış bir duvar tespit edildi. Duvarın batı
yönünde düzensiz taşlardan inşa edilmiş bir örgü sırası takip edilebiliyordu. Ancak doğu yönünde aynı şekilde bir taş sırasına rastlanmadı. Zayıf işçilikli duvar ve taş dolgusunun genişliği 2,10-2,95 m. arasında değişmektedir. Kuzey ve güneyde devamı görülemeyen duvarın doğu yönünde, aynı doğrultuda olmayan ilâveler, uzun süreli bir kullanımın olduğunu düşündürmektedir. Duvar örgüsü bu şekli ile doğudan batıya doğru
eğimli olan bir topografyada teras duvarı görünümündedir. Burada yukarıda belirtilen
duvarın haricinde herhangi bir mimarîye rastlanmamasına rağmen, kazılar esnasında
dağınık şekilde demir çivi, seramik parçaları ve dağınık olarak ağırlıklar ele geçirildi.
2.3.2 03BS02 ve 03BS06 Numaral› Sondaj
03BS02 ve 03BS06 numaralı sondajlarda doğal zemine kadar inildi ve arkeolojik bir buluntuya rastlanmadı.
2.3.4 03BS04 Numaral› Sondaj (Dokuma Atölyesi)
2002 yılında ortaya çıkarılan mezarların kuzeyinde, yakın zamana kadar da tarım arazisi olarak kullanılan geniş teraslarda, yüzeyde, yoğun şekilde farklı büyüklüklerde kırık seramik ve çatı kiremidi görülmekteydi. Bu kalıntılar ile ilişkili herhangi bir
mimarînin olup olmadığının belirlenmesi için, 5x5 m. ölçülerinde bir sondaj alanı belirlendi ve kazılara başlandı. Toprak üst seviyesinden 20-30 cm. derinlikte duvar kalıntılarına rastlamaya başlandı. Duvar örgüsü moloz taşlardan inşa edilmiş ve kalınlıkları
50-65 cm. arasında değişmekteydi. Yüzeyde bulunan kırık seramik ve çatı kiremidi parçaları açma seviyesi inildikçe aynı çoklukta çıkmaya devam etti. Yapılan seviye inme
çalışmaları sırasında kuzeyden güneye doğru, aynı binaya ait mekânlar açığa çıkarıldı. Bu mekânlar A, B ve C olarak numaralandırıldı (Resim: 1).
Binanın ilk şekline göre, C’den bir kapı ile B’ye oradan da ikinci bir kapı ile A
mekânına girilmekteydi. Bu girişler daha sonra duvar örgüsü ile kapatılmış ve binaya
yeni birimler ilâve edilmişti.
A mekânında en azından iki farklı aşamaya ait zemin döşemeleri in situ olarak
tespit edildi. Bu bölümün güneybatı köşesinde binanın temel seviyesinden daha aşağı
inen derinlikte, yuvarlak bir depolama yeri ortaya çıkarıldı. B mekânı A’dan daha farklı
işlevler için kullanılmış olmalıydı. Çünkü buranın kuzey kenarında birbirleri ile ilişkili olduğu anlaşılan birimler ortaya çıktı. Bunlar doğudan batıya doğru aşamalı olarak yapılmıştı. Aynı bölümün güney kenarındaki köşelerde dörtgen ve zemini döşeli birimler tespit edildi. C mekânının her iki yan duvarları bulundu, fakat kazısı tamamlanamadı.
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Farklı aşamalarda bulunan sikke ve seramik buluntularına göre, şimdilik binanın
ilk inşası M.Ö. 4. yüzyıla aittir. Bina içinde daha sonra düzenlemeler yapılmış, bina
M.Ö. 2. yüzyılın sonlarına, belki de M.Ö. 1. yüzyılın başlarına kadar kullanılmış olmalıdır. Kazı çalışmaları esnasında bulunan küçük buluntular ve mimarî tespitler bu alanın bir dokuma atölyesi olabileceğini düşündürmektedir (Resim: 2).
2.3.5 03BS05 Numaral› Sondaj (Dokuma Atölyesi)
03BS04 numaralı sondajın 10 m. güney batısında yüzeyde bulunan dörtgen bir
blok ve bunun hemen 50 cm. güneyindeki taş sıralarının ne ile ilgili olduğunun belirlenmesi düşüncesiyle bu alanda 5x5 m. ölçülerinde sondaj kazısına başlandı (Resim: 3).
İlk belirlenen alanda toprak seviyesinden 10 cm. derinlikte duvar kalıntılarına
rastlandı. Güneydoğudan kuzeybatıya uzanan duvarın sondaj kenarına kadar devam
etmesi bunun devamının da olabileceğini göstermektedir. Duvarın ölçülebilen uzunluğu 7.70 m.ye ulaştı.
Çıkan bu duvarın güney yönünde yoğun bir şekilde yangın geçirmiş izlenimi veren siyahlıklar vardı. Aynı duvarın kuzey kenarında bu yangın ile ilgili hiçbir ize rastlanmadı. Bu alanda açma kuzeye doğru genişletildi. Açmayı çapraz şekilde bölen duvarın
kuzeyinde ikinci 5 m’lik alanda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 4.50 m. uzunluğunda iki duvar ortaya çıkarıldı. Her iki yanı duvar, kuzeyi kapı ve güney kenarı küçük bir
basamak şeklinde düzenlenmiş olan mekân, bir binanın giriş bölümünü oluşturmaktaydı. Bu iki duvarın sınırladığı mekânın orta kısmında güneyden kuzeye doğru girişi sağlayan, 1,60x0,52 m. ölçülerinde mermer kapı eşiği bu bölümün bir bina girişi olduğunu
kesinleştirdi. Eşiğin etrafında çıkan çiviler, iki kanatlı kapının ahşap olarak yapıldığını
göstermekteydi. Eşiğin batısında hemen batı duvarına bitişik duvar boyunca uzanan
0,20 m. genişliğinde yassı plâka taşlardan örülü bir kanal bulundu. Kanalın kuzey bitim
noktasında, genişleyen dörtgen hazne kalıntıları açıkça görülmektedir. Kanalın yapılış
şekli, toplama yeri ve benzeri haznelerin bulunması, bina içinde sulu bir işlemin yapıldığını ve bu işlemde kullanılan pis suyun bir kanal ile dışa boşaltıldığını göstermektedir (Resim: 4).
Yapılan çalışmalar sırasında açmanın kuzeybatısında ağzı sağlam omuz kısmı
kırılmış büyük bir pithos ortaya çıktı. Pithosun içinde ve kırılan omuz kısmının etrafında yoğun şekilde piramidal ve yuvarlak ağırlık ve ağırşaklar bulundu (Resim: 5). İnilen
65 cm. derinlikte taban seviyesinin bulunmasıyla açma çalışmalarına son verildi.
Ele geçirilen ağırlık ve ağırşak buluntuları ile açığa çıkarılan mekânlar burasının
bir dokuma atölyesi olabileceğini göstermektedir. Kazısı tamamlanmamış olmakla birlikte, en eski sikke buluntuları M.Ö. 4. yüzyıl sonlarına aittir5 (Resim: 6). Ayrıca Hellenistik sikke ve küçük buluntulara da rastlanmış olması, burasının da diğer dokuma atölyesi gibi (03BS04), M.Ö. 4. yüzyılda inşa edildiğini ve Hellenistik Dönem boyunca kullanıldığını düşündürmektedir.
2.3.7 03BS07 Numaral› Sondaj
03BS02 numaralı sondajın kuzeyinde, 03BS03 numaralı sondajın doğusundaki
tarım terası olarak kullanılan alanın ortasında, yerleşim kalıntısının olup olmadığının
belirlenmesi için 3x4 m. ölçülerinde bir sondaj alanı belirlenerek kazıya başlandı.
Toprak üst seviyesinden 67 cm. derinlikte güneydoğu-kuzeybatı yönünde uzanan, moloz taşlardan inşa edilmiş, sıradan bir taş sırası şeklinde duran duvar kalıntısına rastlandı. Duvar 80 cm. genişliğinde ve 260 cm. uzunluğundadır. Toprak üst seviyesinden 85 cm. aşağıda ana kayaya ulaşıldı ve sondaj kazısı durduruldu.
5

Sikkelerden birisi, Antipater oğlu, Makedonya Kralı Kassandros Dönemine (M.Ö.319-297) aittir. Sikenin (03BS05-S02)
ön yüzünde; sağa genç Herakles başı, arka yüzünde; ortada sola panter ve üstte BASILEVS, altta KASSANDROU
yazılıdır (Resim: 6). Aynı döneme ait benzer sikkeler için bkz. D.R. Sear, Greek Coins and Their Values II, (1979),
627, No:6753-6756.
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Duvarın güney yönünde yoğun şekilde yangın izlerine rastlandı. Yangın tabakası içinde çatı kiremidi parçaları da vardı. Aynı duvarın kuzey tarafında hiçbir yangın izine rastlanmadı. Duvarın bu şekli 03BS05 No.lu sondajın güney kenarında bulunan duvar ile büyük bir benzerlik göstermektedir. Kazılar esnasında 2 adet ağırlık ve seyrek
olarak seramik parçalarına rastlandı. Gelecek dönem yakınında yeni bir sondaj açılmak üzere buradaki çalışmalara ara verildi.
2.3.8 03BS08 Numaral› Sondaj
03BK04 numaralı kesitte tahribata uğramış bir binanın köşe kısmına rastlandığından, devamında herhangi bir yapı kalıntısının olup olmadığının belirlenmesi için, üst
bölümde 5x5 m. ölçülerinde bir sondaj kazısına başlandı. Daha sonra binanın tüm kalıntılarının açığa çıkarılması için sondaj alanı kalıntılara göre genişletildi.
Toprak üst seviyesinden itibaren aşağı doğru; ilk olarak ortalama 50 cm. yüksekliğinde içinde taş ve beyaz toprak karışımı çok sert kahverengi bir toprak tabakası ile
karşılaşıldı. Bunun altında 10-15 cm. yüksekliğinde kumlu beyaz bir toprak vardı. Bundan sonra duvar örgüsü üst seviyesine kadar kahverengi topraktan, içinde taş ve kiremit parçaları bulunan, ortalama 50 cm. yüksekliğinde üçüncü tabaka tespit edildi. Bu
tabakadan sonra duvar örgüsü başladı. Duvar örgüsü üst seviyesinde Focas Dönemine (602-610) ait bir sikke bulundu. Sikkenin bulunuş yerine göre duvar, sikkenin düşmesinden çok önce terk edilmişti.
Kazılar sonucunda 03BK04 numaralı kesitte görülen duvar ile bir bütünlük oluşturan + şeklinde bir duvara rastlandı. + şeklindeki duvarın batı ve güney uçları sağlam
olarak bulundu. Burada bulunan duvarlar bir binanın girişinin bulunduğu batı bölümüne aitti. Ancak aynı duvarın doğu yönü tamamen tahribata uğramıştı. Kesit ve sondajda bulunan her iki duvar arasında bir girişin varlığı ve daha önceden var olan kuzeygüney yönündeki bir duvar üzerine, kalıntılarını gördüğümüz duvarın inşa edildiği anlaşıldı. Birden fazla aşamanın tespit edildiği duvar kalıntıları önemli bir binanın giriş bölümüne ait olmalıdır. Devamı tahribata uğradığı için, binanın tam plânını belirleme şansımız olmadı.
2.3.9 03BS09 Numaral› Sondaj
03BM11 numaralı mezarın açımı sırasında, bu mezarın hemen güneyinde bir
duvar kalıntısına rastlanması üzerine, bu alanda 5x10 m. ölçülerinde bir sondaj alanı
belirlendi ve burada kazılara başlandı. Doğudan batıya doğru hafif eğimli bir arazide,
toprak üst seviyesinden 10-30 cm. derinlikte bir duvar kalıntısına rastlandı. Mezarın yakınında bulunan kısım bir binanın kuzeybatı köşesini oluşturmaktaydı. Bu köşeden duvar örgüsü güney ve doğu yöne doğru devam ediyordu. Batı duvarın kuzey bölümündeki kalıntılara göre, altta var olan bir duvar üzerine yeni bir duvarın inşa edildiği belirlendi. Toprak üst seviyesinden 50-70 cm. derinliğe kadar inildi. Süre yeterli olmadığı
için kazılara gelecek yıl devam edilmek üzere ara verildi.
2.4 MEZARLAR
Mezarlar ile ilgili iki ayrı çalışma yapıldı. Bunlardan birisi 2002 yılı içerisinde
Muğla Müzesi ile birlikte açılan 7 mezarın temizliklerinin yapılması ve çevrelerinin tamamen kazılarak yakınlarında herhangi bir mezar veya kalıntıların olup olmadığının
belirlenmesiydi. Bu aşamada öncelikle 1 anıt (02BM01), 5 örgü tekne (02BM02,
02BM03, 02BM04, 02BM05, 02BM07) ve 1 hipoje (02BM06) olmak üzere toplam 7 mezarın içi ve çevresinin temizlikleri yapılarak detaylı bir şekilde, çizim ve fotoğraflarla belgelenmesi yapıldı. Bu mezarların Geç Geometrik, Klâsik ve Hellenistik Dönemlere ait
olduğu ve mezarların uzun bir süre kullanıldığı belirlendi.
İkincisi ise aşamalı olarak öncelikle dekupaj sahası ağzındaki alanda var olan
mezarların açılması ve sonrasında mezar taramalarının kuzeye doğru devam etmesi
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şeklinde gerçekleştirildi. Bu yılki çalışmalarda dört farklı tipte 21 mezarın kazısı yapıldı. Bunlar:
1- Büyük mermer plâkaların dik yerleştirilmesi ile oluşturulan "Tekne Tipi" mezarlar.
2- Küçük ve orta büyüklükte plâka şeklindeki kireçtaşından yapılmış olan örgü
tekne biçimindeki mezarlar.
3- Urna mezarlar.
4- Çocuk mezarları.
2.4.1 Büyük Plâka Mermerden Yap›lan Tekne Mezarlar
Dekupaj sahası içinde bir mantar şeklinde kalan ve çevresinde devamlı heyelanların gerçekleştiği alandaki tüm arkeolojik kalıntıların tespit ve tescilleri yapıldı. Ayrıca
bu alanın tamamının T.K.İ. Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen bir uzman ekip tarafından jeoradar ile taraması yapılmış ve özellikle iki noktada anamoliye (aykırı direnç)
rastlanarak bunların mezar olabileceğine karar verilmişti. Öncelikle bu iki noktada, kazılara başlandı.
Jeoradar ile yapılan taramada 02BM02 numaralı mezarın güneyinde belirlenen
noktaların yakınlarında 03BM01 ve 03BM02 numaralı mezarlara rastlandı. Bu iki mezarın alt, dört yan kenarı ve üzeri plâka mermer bloklardan oluşmaktadır. Plâka mermerler dört yan kenarda birer, üstte üçer ve altta ve 2-4 arasında değişmektedir. Bu mezarların her ikisine de tek gömü yapılmıştı ve tip olarak her ikisi de aynıydı (Resim: 7). Özellikle 03BM02 numaralı mezar içindeki Stratonikeia sikkesi6 (Resim: 8) ve seramiklere
göre bu mezarın M.Ö. 2. yüzyılın 2. yarısına ait olduğu anlaşıldı. Mezarlar arasındaki
yakınlık ve mimarî benzerliklere göre her iki mezar da aynı dönemden olmalıdır.
2.4.2 Örgü Tekne Mezarlar
Börükçü mevkiinde yapılan çalışmalarda farklı şekillerde örgü tekne mezarlara
rastlanmıştır. 2002 yılındaki çalışmalarda, benzerleri daha önce Y. Boysal tarafından
Aldağ mevkiinde yapılan kazılarda bulunmuş olan raflı mezara rastlanmıştı7. Bu yılki
örgü tekne mezarların tipleri ve örgü biçimleri aynı ve derinlikleri 1,17-0,50 m. arasında değişmektedir. Bu tip mezarların tarihleri ise M.Ö. 7. yüzyıl ile M.Ö. 3. yüzyıl arasında değişmektedir. Ancak bazı mezarların daha sonraki dönemlerde de kullanıldığı anlaşılmıştır.
Bu yıl kazısı yapılan en erken gömülerden birisi 03BM09 numaralı mezardır (Resim: 9). Örgü tekne biçiminde yapılmış olan bu mezar içerisinde tek gömü tespit edilmiş ve buluntulara göre M.Ö. 7. yüzyıl sonlarına ait olduğu anlaşılmıştır (Resim: 10,
11). Ayrıca 03BM02 numaralı sandık tipi mezarın alt taban seviyesinden 130 cm. aşağıda, örgü tekne tipinde yapılmış olan 03BM04 No.lu mezar da erken örneklerden birisini oluşturmaktadır. Örgü tekne biçiminde yapılan bu mezar buluntulara göre M.Ö. 6.
yüzyıl başlarına ait olmalıdır. Aynı yerde bulunan ve tek gömülerle kesin tarihleri belirlenen iki mezar sayesinde, M.Ö. 7. yüzyıl sonları ve M.Ö. 2. yüzyılın 2. yarısına ait iki
mezar arasındaki seviye ve mimarî farklılıklar kesin olarak belirlenmiş oldu.
Yukarıdaki örneklerin haricinde bazı mezarlarda uzun süreli kullanımın olduğu
belirlenmiştir. Bu tipteki mezarlardan biri, 1,17 m. derinliğindeki 03BM05 numaralı örnektir. Yüksekliğe bağlı olarak mezar içine iniş ve çıkış için; mezar duvarı içine yerleştirilen bir plâka taş duvar yüzeyinden mezar içine doğru uzatılarak, bir basamak şekli6
7

Sikkenin (03BM02-S01) ön yüzünde; sağa Zeus başı, arka yüzünde; kare inkus içinde sağa kartal betimlemesi, altta
yengeç, üstte WCTGL (..) ve CT lejandı yer almaktadır (Res.8 ). M.Ö. 150-120 yıllarına tarihlenen benzer bir sikke
için bkz. K. Konuk, SNG Turkey I: The Muharrem Kayhan Collection, 2002, No:856, Pl.32.
Y. Boysal, "Stratonikeia Nekropolünün Tarihsel Süreci", Remzi O¤uz Ar›k Arma¤an›, 1987, 54.
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ne dönüştürülmüştür (Resim: 12). Bu mezar içinde bulunan kafataslarına göre en az
10 gömünün yapıldığı anlaşılmıştır. Duvar örgüleri geometrik mezarlara benzemekle
birlikte, buluntular; Klâsik, Hellenistik ve Roma Dönemine aittir. Diğer örneklerden farklı olarak 03BS05 numaralı mezar içerisinde etrafı taşlarla desteklenerek yapılmış bir libasyon yeri bulunmuştur.
Uzun süreli kullanımın olduğu gömü yerlerinden bir diğeri de 03BM08 numaralı
mezardır. Bu mezarın taban seviyesinde bulunan en eski buluntu M.Ö. 392-377 yıllarına ait olan bir sikkedir. Üst seviyelerdeki diğer küçük buluntular Hellenistik ve Roma
Dönemine aittir.
Bazı mezarların taban seviyelerinde iskelete rastlanmasına rağmen, mezar hediyeleri ele geçirilmemiştir. Bu tespitler, M.Ö. 7. ve 6. yüzyıla ait bazı mezarlara; ya mezar hediyesi olmadan gömü yapıldığı ya da daha sonraki gömüler esnasında bu mezar
hediyelerinin alınmış olabileceğini düşündürmektedir. Çok kullanımlı mezarların büyük
bir çoğunluğunda, mezar hediyelerinin tarihleri aynı seviyelerde bulunan sikkelerle
desteklenmiştir. Pişmiş toprak, bronz, cam ve farklı malzemelerden yapılmış değişik
süs eşyalarının yanı sıra, iskeletine göre yetişkin bireylere ait olduğu anlaşılan 03BM10
numaralı mezarda bulunan bir tabak dolusu aşık kemiği, farklı mezar hediyelerinden birisini oluşturmaktadır8.
Börükçüde bulunan mezarlar bu bölge için yabancı değildir. Hem mimarî hem de
buluntu olarak yakın benzerleri Aldağ, Bozukbağ, Emirler ve Koranza yerleşmelerinde
bulunmuş ve yayınlamıştır. Stratonikeia yakınlarındaki Aldağ’da Geç Geometrik ve
sonrasına ait buluntular ele geçirilmiştir9. Bozukbağ’da Geç Geometrik ve Emirler’de
klâsik mezarların benzer örnekleri tespit edilmiştir10. Lagina Hekate Kutsal Alanı ile Koranza arasındaki nekropolde bulunan ve Klâsik Döneme tarihlenen mezarların mimarî,
sikke ve seramik buluntularında da bölgesel etkileşimi ve yakın benzerlikleri görmek
mümkündür11.
2.4.2 Urna Mezarlar
G.E.L.İ. tarafından açılan arazi yollarından birisi üzerinde pithos parçalarına
rastlandığından, bu parçaların bulunduğu alanda 1.5x1.5 m. ölçülerinde bir açma yapıldı. Urna ve kemik kalıntılarından bir mezarın varlığı tespit edilmekle birlikte, 03BM03
numarası verilen mezarın kesin olarak tarihlendirilmesini sağlayacak herhangi bir buluntuya rastlanmadı. Benzer gömülere örgü tekne biçiminde yapılmış olan 03BM05 numaralı mezarların üst seviyesinde kuzey (03BM06) ve kuzeybatı (03BM07) yönlerde
de rastlandı. Bu iki mezarın içinde herhangi bir buluntuya rastlanmadı. Ancak M.Ö. 5.
yüzyıla ait 03BM11 numaralı mezarın üst güneybatısında; M.Ö. 5. yüzyıl 2. yarısından,
mezar hediyeleri arasında siyah figür teknikli sarmaşık dalından karın süslerine sahip
Attika atölyelerinin üretimi olduğu anlaşılan iki lekythos ve bir askosun da yer aldığı urna gömüye (03BM12) rastlandı12. Urna kabı daha önceden kırılmış olmakla birilikte,
03BM12 numaralı mezar; bu tipteki gömüler arasında en zengin örneği oluşturmaktadır. Böylece M.Ö. 5. yüzyılda örgü tekne mezarların yanı sıra, Attika atölyelerinde üretilmiş mezar hediyelerinin konulduğu Urna gömülerin de varlığı kesinleşmiş oldu.

8
9
10
11
12

Bir diğer toplu aşık kemikleri bir kız çocuğuna ait 03BM14 numaralı mezarda da bulunmuştur. Bunun haricinde
03BM15 numaralı çocuk mezarında ise iki adet aşık kemiği bulunmuştur.
Boysal 1987, 54-58, Res.1-6.
Y. Boysal, "Lagina Kazıları", VIII. Türk Tarih Kongresi, 1979, 389. Ayrıca Karia Bölgesi’nde görülen M.Ö. 2. ve 1. binyıl
mezarları için bkz. Y. Boysal, "Karya Bölgesinde Yeni Araştırmalar", Anadolu (Anatolia) 11, 1969, 1 vd.
A.A. Tırpan-B. Söğüt "Lagina Hekate Temenosu 2001 Yılı Çalışmaları", 24. Uluslararas› Kaz›, Araﬂt›rma ve Arkeometri Sempozyumu Bildirisi; Tırpan-Söğüt 2004, 91-94, Çiz.1, Res.11-14.
İthal lekythoslar ve askosun Silifke Müzesi’nde bulunan benzer örnekleri için bkz. L. Zoroğlu, Kelenderis I, 1994, 6162, Res. 64, 69.
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2.4.3 Çocuk Mezarlar›
Çocuk mezarlarından birisi (03BM21) ayrı bir yerde, diğer yedisi (03BM14-20)
ise aynı yerde olmak üzere toplam sekiz mezarın kazısı yapılmıştır. Toplu mezarlar
02BM01 numaralı mezarın kuzey yönündeki alanda birbirlerine yakın aralıklarla bulunmuştur. Çocuk mezarlarının zeminleri toprak, dört yan kenarları ince plâka taşların dik
olarak yerleştirilmesiyle, üst örtüsü de aynı şekilde ince plâka taşların kapatılmasıyla
oluşturulmuştur. Mezarların içinde tek gömüye rastlanmış ve mezarlar genellikle kuzey-güney yönünde inşa edilmiştir. Bunlardan 03BM14 numaralı mezar içinde; pişmiş
toprak kapların ölünün ayakları yanına konduğu, ölünün sağ kolunda bronz bilezik takılı olduğu ve kafatasının her iki yanına gümüş küpelerin düştüğü tespit edilmiştir (Resim: 13). Tek gömünün olduğu bu mezarın buluntulara göre bir kız çocuğuna ait olduğuna karar verilmiştir. Mezar ölçüleri (Resim: 14) ve kemiklerin haricinde çocuk mezarları olduğunu gösteren bir diğer buluntu da, 03BM14 numaralı mezarda bir tabak içerisinde 29 adet, 03BM15 numaralı mezarda bağımsız olarak 2 adet aşık kemiğinin bulunmasıdır. Çocuk mezarlarının üçünde (03BM17, 03BM20, 03BM21) mezar hediyesine rastlanmamıştır.
Mezar hediyesi olan çocuk mezarlarının buluntulara göre M.Ö. 5-4. yüzyıllara ait
oldukları anlaşılmaktadır. Mezar tipi, bulunduğu seviye ve yakınlığa göre; buluntusu olmayan aynı yerdeki diğer çocuk mezarlarının da aynı dönemden olduğu anlaşılmaktadır.
Bu toplu mezarlar bir dönem yoğun bir çocuk ölümünün olduğunu göstermektedir. Özellikle bazı yerlerde çocuk mezarı yapımı için toplu ve hazır bulundurulan gruplar hâlindeki taşlar, anî çocuk ölümlerinin sık olduğunu ve buna bağlı olarak da önceden hazırlıkların yapıldığını göstermektedir.
2.5 TERAS DUVARI
Jeoradar çalışmalarına göre 2002 yılında açılan mezarların bulunduğu alanda iki
anamoli belirlenmişti. Bu anomolilerden birisinin yakınında 03BM01 numaralı mezar
bulunmuştu. Diğer anamoli noktası 02BM03 ve 02BM04 numaralı mezarların güneybatı yönünde yer almakta ve bu nedenle bir mezar olabileceği düşünülmekteydi. Ancak
burada yapılan çalışmalarda bir teras duvarı bulundu.
Çalışmalar sonrasında; kalıntının, 9.5 m. uzunluğunda ve 90-150 cm. genişliğinde bir teras duvarı olduğu ve doğal kaya üzerine inşa edildiği belirlendi. Teras oluşturulan bölüm M.Ö.7. yüzyıl sonu ve M.Ö.6. yüzyıl başlarına ait olan 02BM03 ve 02BM04
numaralı mezarların üst bölümüne gelmekteydi. Duvarın yakın çevresinde yapılan kazılarda M.Ö. 5. yüzyıla ait seramik parçaları ve Hekatomnos Dönemine ait Milas sikkesi bulundu. Teras duvarının bulunduğu alan ve gerisindeki düzlük, burasının mezarların yakınındaki ölü kültü ile ilgili seremonilerin yapıldığı yer olabileceğini düşündürmektedir. Buluntulara göre; bu alanın en azından M.Ö. 7. yüzyıl sonlarından M.Ö. 4. yüzyıl
sonlarına kadar kullanıldığı anlaşılmaktadır. Mezar buluntuları da bu düşünceleri desteklenmektedir. Böylece Börükçü’de Arkaik ve Klasik Dönemlerde mezar ziyaretlerinin
yapıldığı ve bunun için düzlenmiş bir alanın hazırlandığı tespit edilmiş oldu.
4 SONUÇ
Çalışmalar sonucunda dekupaj sahasında yüzeyde inceleme ve araştırmalar yapılarak; 2 yol, 5 su kuyusu, 5 zeytinyağı işliği kalıntısı, 1 Korinth başlığı incelenmiş ve 1
zeytinyağı işliği, 4 kesit, 9 sondaj ve 21 mezarda kazılar yapılmıştır (Resim: 15). Sondaj
kazılarında yerleşmede dokuma atölyeleri ve zeytinyağı işliklerinin yoğunluğu dikkati
çekmiş ve burasının dokuma ve zeytinyağı ticaretini yapacak kadar çok üretim yapan bir
yerleşim olabileceği fikri ağırlık kazanmıştır. Kazı ve araştırmalar, diğer yerleşmelere
olan uzaklığı, yakınında bulunan su kaynağı ve kuyular; Börükçü mevkiinde, aynı bölgedeki diğer yerleşmeler ile çağdaş13, farklı bir yerleşme olduğunu göstermiştir.
13

M.Ç. Şahin, The Political and Religious Structure in the Territory of Stratonikeia in Caria, 1976, 17 vd.
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Y. Boysal, Lagina ve çevresinde 1967-1970 yıllarında yaptığı kazı ve araştırmalarda Eski Tunç Döneminden itibaren bölgenin kesintisiz iskân gördüğünü belgeleyen
malzemeler bulmuştur14. Aldağ ve Bozukbağ’da Geç Geometrik ve Emirler’de klâsik
yerleşme ve mezarlar tespit edilmiştir15. Hacıbayramlar Höyüğü’nde Arkaik Devir yerleşimi tespit edilmiş, pek çok pişmiş toprak eser ele geçirilmiştir16. Koranza’da en azından Klasik Dönemde kullanılmış olan, Apollon ve Artemis’e ait kutsal alan ile mezarların varlığı epigrafik ve arkeolojik buluntularla kesinleştirilmiş ve burada kazılar yapılmıştır17. Buluntular Börükçü’nün de, aynı dönemde var olan yerleşmelerinden birisi olduğunu göstermektedir. İlk tespitlere göre, burada, en azından M.Ö. 7. yüzyıl sonundan M.Ö. 2. yüzyıl sonuna kadar yerleşmenin olduğu düşünülmektedir.

14

15
16
17

Y. Boysal, "Turgut Kazısı 1969 Raporu", Anadolu (Anatolia) 12, 1970, 63 vd. Ayrıca Ahmet A. Tırpan’ın yaptığı çalışmada da, bu tarihi süreci ve Börükçü ile çağdaş buluntuları açık bir şekilde görmek mümkündür. Bkz. Ahmet A. Tırpan, "Buluntular Işığında Lagina ve Yakın Çevresinin Tarihi Süreci", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi 11, 1997, 7598.
Boysal 1979, 389. Ayrıca Karia Bölgesi’nde görülen M.Ö. 2. ve 1. binyıl mezarları için bkz. Boysal 1969, 1 vd.
Burada 1971-1972 yıllarında Ü. Serdaroğlu kazılar yapmıştır. Bkz. Ü. Serdaroğlu, "Hacıbayramlar Höyüğü Kazısı
1971-1972", Anadolu (Anatolia) 16, 1972, 84 vd.
M.Ç. Şahin, "Lagina’dan (Koranza) İki Yeni Yazıt", Anadolu (Anatolia) 17, 1973, 177 vd.; Tırpan-Söğüt 2004, 91-94,
Çiz.1, Res.11-14.
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Resim 1: 03BS04, sondajın son durumu

Resim 2: 03BS04, sondajdaki atölyenin plânı
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Resim 3: 03BS05, sondajın ilk
hâli

Resim 4: 03BS05, sondajın son
durumu

Resim 5: 03BS05, ağırlık ve ağırşakların buluntu şekli
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Resim 6: 03BS05, sondajda bulunan Kassandros sikkesi (M.Ö. 319-297)

Resim 7: 03BM02, mezardaki iskelet ve eserler

Resim 8: 03BM02, mezarda bulunan Stratonikeia sikkesi
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Resim 9: 03BM09, mezarın kapak
taşlarının bulunuş şekli

Resim 10: 03BM09, mezardaki
eserlerin bulunuş şekli

Resim 11: 03BM09, mezarda
bulunan skyphos
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Resim 12: 03BM05, mezarın içi

Resim 13: 03BM14, mezar ve buluntuları

Resim 14: 03BM14, mezarın plân ve kesitleri
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Resim 15: Börükçü, kömür hafriyatı yapılan alan ve kalıntıların bulunduğu yerler
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2003 YILI NYSA KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Vedat ‹D‹L*
Musa KADIO⁄LU

01 Ağustos - 24 Ekim 2003 tarihleri arasında sürdürülen Nysa kazı ve restorasyon çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakanlık Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Nysa Otel, Jantsa ve
Türk Henkel Kimya San. Tic. A.Ş.nin, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin ve ayrıca Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı ile Optronik Optik A.Ş.nin maddî katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Adı geçen bu kurumlara ve ayrıca kazı sırasında manevî desteğini esirgemeyen Aydın Müze Müdürü Emin Yener’e, Sultanhisar Mal Müdürü Mustafa Çetin’e ve Sultanhisar Belediye Başkanı Fazıl Törün’e Nysa kazısı adına teşekkürü
bir borç biliriz.
Yaklaşık 84 gün süren kazı ve restorasyon çalışmalarına geçen yıl olduğu gibi
yerli ve yabancı olmak üzere iki ekip katılmıştır. Türk ekip, Prof. Dr. V. İdil başkanlığında, Epigraf Prof. Dr. W. Blümel, Arkeolog S. İdil, Dr. M. Kadıoğlu, Araş. Gör. Y. Albayrak, Fotoğrafçı M. A. Döğenci, Taş Ustası-Restoratör İ. Çelimli, Arkeolog F. Coşkun, F.
Ansari Meşhur, H. Yiğit, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klâsik Arkeoloji Anabilim Dalı öğrencileri C. Özbil, Ö. Demirtaş, G. Düzdağ, B. Aydoğdu, Trakya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Klâsik Arkeoloji Anabilim Dalı öğrencileri S.
Şahin ve G. Mümin katılmışlardır. Yabancı ekip üyelerini Freiburg Albert-Ludwig Üniversitesi, Arkeoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. V. M. Strocka, Prof. Dr. G. Hiesel, Dr. E. Raming, Arkeolog Ch. A. Gliwitzky, P. Andreou (M.A.), S. Hünewinkel (M.A.), G. Ludwig
(M.A.), I. A. Godbillon (M.A) ve öğrenciler S. Sladek, E. A. Kasubke oluşturmuşlardır.
Kazımıza Bakanlık temsilcisi olarak Aydın Müzesi’nden Mehtap Ateş katılmıştır. Yukarıda isimleri geçen tüm uzmanlara ve öğrencilere, özverili çalışmalarından ve katkılarından ötürü teşekkür ederiz.
2003 yılı çalışmalarının ağırlık noktasını geçen yıllarda olduğu gibi antik kentin
agorası, tiyatrosu, stadyumu ve kentin kutsal alanının bulunduğu Akharaka’daki (Salavatlı) Pluton ve Kore tapınağı oluşturmuştur. Ayrıca 2002 yılından itibaren Prof. Dr. V.
M. Strocka yönetiminde sürdürülen kütüphane kazı çalışmalarına bu yıl da devam edilmiştir. Hem tiyatro da hem de kentin kütüphanesinde koruma ve onarım çalışmaları
sürdürülmüştür.
AGORA ÇALIﬁMALARI
2003 yılı agora kazı ve restorasyon çalışmaları, agoranın doğu portikosunun güneyinde üç açma ile sürdürülmüştür (Plân: 1). Geçen yıl yapılan çalışmalarda doğu por*

Prof. Dr. Vedat İDİL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 06100 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.
e-mail: vedatidil@yahoo.com
Dr. Musa KADIOĞLU, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 06100 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE. e-mail: kadioglu@humanity.ankara.edu.tr
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tikonun güneyindeki A2 açmasına birleşen 23 m. kuzey-güney yönünde ve 7,5 m. doğu-batı doğrultusunda bir açma (A3) açılmıştır. Bu açma doğu portikonun güney portiko ile birleştiği köşede yer almakta ve güney portikoya sınır oluşturmaktadır1. Kuzeygüney doğrultusunda ilk 8 m.den sonra doğu portikonun doğu duvar seviyesinin giderek daha çok tahribata uğramış olduğu görülmüştür. Bu duvarın portikonun güney bitimine kadar devam edip etmediğini tespit etmek için kazılar bu alanda sürdürülmüştür.
Duvarın diğer bölümlerinde görülen ve belirli aralıklarla kullanılmış olan büyük kesme
taş blokların bu alanda açığa çıkarılan harçlı duvarda korunmamış olduğu tespit edilmiştir. A3 açmasını en güneyde 75 cm. kalınlığında harçlı bir taş duvar sınırlamaktadır.
A3 açmasının güney-batı köşesinde 1,30 m. kalınlığında ve kuzey-güney yönlü 6,30 m.
uzunluğunda bir harçlı duvar daha tespit edilmiştir. Bu duvarın, orta sütun sırasına ait
kaidelerle aynı aks (hat) üzerinde olması ve daha alt kotta yer alması nedeniyle, orta
sıra sütun sırasına bir temel oluşturduğu düşünülmektedir. Arazinin güneye doğru eğimli olması ve agoranın kuzeyi ile güneyi arasındaki bu kot farkını gidermek için harçlı bir
alt yapı inşa edilmiş olması bu düşüncemizi destekler (Resim: 1). Önümüzdeki yıllarda
bu alanda yapılacak olan kazılar, alt yapı hakkında daha fazla bilgi ortaya koyacaktır.
Agoradaki diğer bir açma (A4), doğu portiko ile güney portikonun birleştiği köşede ve güney portikonun en doğu ucunda gerçekleştirilmiştir (Plân: 1). Bu açma, kuzeygüney doğrultusunda 6,50 m., doğu-batı doğrultusunda 8 m.lik bir alanı kaplamaktadır.
Bu alanda yapılan çalışmaların amacı kısmen açıkta bulunan mimarî blokları tamamen
açığa çıkararak, 1990 yılından itibaren agora doğu portikoda sürdürülen kazı ve temizlik çalışmalarını sona erdirmekti. Fakat açma içerisinde yoğun mimarî bloklarla karşılaşılması ve bu blokların açma içerisinden çıkarılamamasından dolayı, derinleşme çalışmaları sonuçlandırılamamıştır (Resim: 2). Bu yıl, açma içerisindeki mimarî bloklar
kaldırılarak, açma içerisinde taban seviyesine ulaşılmaya çalışılacaktır.
8x9 m. ölçülerindeki diğer bir açma ise, A4 açmasının batısına birleşen A5 açmasıdır (Plân: 1; Resim: 1). A3 ve A4 açmalarını birbirinden ayıran harçlı taş duvarın A5
açmasında da devam edip etmediğini araştırmak ve güney portikonun doğusundaki
mekânların işlevlerini anlayabilmek amacıyla burada çalışmalara başlanmıştır. Agoranın daha sonraki kullanımı sırasında en çok yapılaşmaya sahne olan ve dolayısıyla
en çok tahrip edilmiş olan bu alanda portikolara ait birçok mimarî öğenin, bir duvar oluşturmak amacıyla devşirme olarak tekrar kullanılmış olduğu görülmektedir. Açma içerisinde yaklaşık 80 cm. derine inildiğinde, açmanın kuzeyinde güney portikonun arka duvarına paralel uzanan harçlı bir duvarın temel kalıntılarına rastlanmıştır. 1,5 m. kalınlığındaki bu duvar, A3 açmasının batı sınırını oluşturan duvara paraleldir ve ön sütun sırası ile aynı hat üzerinde yer almaktadır. Dolayısıyla bu duvarın, ön sütun sırasına bir
temel oluşturduğu söylenebilir. Çünkü bu duvar, A3 açmasının güneybatı sınırını oluşturan ve orta sütun sırasının temeli olabilecek duvarla aynı özellikleri göstermektedir.
STADYUM VE KÖPRÜ ÇALIﬁMALARI
2003 yılı stadyum çalışmaları yapının sadece kuzey kavsinde gerçekleştirilmiştir. Antik coğrafyacı Strabon’un (XIV, I 43 C649) bir çift kent olarak tanımladığı Nysa’yı
birbirine bağlayan üç köprüden biri olan orta köprü ile orta köprünün güneyine birleşen
stadyum arasındaki bağlantı araştırılmaya başlanmıştır. Bu nedenle, köprünün güney
tarafındaki ayaklarında (stadyumun bu alandaki kavsinde) ve köprü üzerinde kısa süreli çalışılmıştır (Resim: 3-4). Köprü üzerindeki dolgu toprağın temizlenmesi sırasında
M.S.5./6. yüzyıla (Erken Bizans) tarihlenen, ağırlığıyla birlikte bir kantar (terazi) gün ışığına çıkarılmıştır2. Önümüzdeki yıllarda bu alanda devam edecek olan kazı çalışmaları, orta köprünün stadyum ile olan bağlantısını ortaya koyacaktır.
1
2

Kazılar için bkz. V. İdil, Nysa ve Akharaka. Nysa and Acharaca (1999) 57 vd.; V. İdil, Nysa Kazısı 1992 Yılı Çalışmaları, KST 15.2, 1993 (1995) 115-120; KST 18.1, 1996 (1997) 555-562; KST 20.2, 1998 (1999) 353-355; KST 23.1,
2001 (2002) 77-86.
Benzer örnekler için bkz. G. Kurkman, Anatolian Weights and Measures (2003) s.34-35; Z. Visy, Römische und
byzantinische Schnellwaagen aus der Türkei, Akten der 10. Internationalen Tagung über antike Bronzen, Freiburf 18.22. Juli 1988 (1994) 435-444.
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T‹YATRO ÇALIﬁMALARI
B2 Açmas›
2003 yılı tiyatro kazı çalışmaları, a) sahne üzerinde, b) hyposkneionda ve c) üst
caveada olmak üzere üç alanda gerçekleştirilmiştir.
Tiyatroda ilk çalışma alanı, sahnesinin batı tarafında sahne binasının beşinci kapısı önünde 5x7,5 m. ölçülerindeki B2 açmasında gerçekleştirilmiştir (Resim: 5-6) Sahne üzeri ve özellikle sahnenin batı tarafı, tiyatronun cephesine (scaenae frons) ait çok
sayıda mimarî bloklarla dolu olduğu için bu alanda kazı çalışmaları daha önce gerçekleştirilememişti. 2001 yılında bu mimarî bloklar bir vinç ile tiyatronun dışarısına taşınabilmiştir. Böylelikle bu yıl, bu alanda çalışmak mümkün olmuştur. 1999 yılında sahnenin doğusunda D1 açmasında, caveadan hyposkeniona geçişi sağlayan bir açıklık (kapı) ortaya çıkarılmıştı. Binanın simetrik yapısından dolayı böyle bir açıklığın sahnenin
batı tarafında da olması gerekliydi. Hem bu kapı açıklığını ortaya çıkarmak hem de
sahne ve hyposkenionda sürdürülen kazıların sona erdirilmesi için bu alanda (B2) kazı çalışmalarına başlanmıştır. Burada yapılan çalışmalarda sahne tabanına ait mermer
kaplama parçaları ve bu kaplama plâkaların oturduğu kalın harç tabakası gün ışığına
çıkarılmıştır. Böylelikle 1999 yılında sahnenin doğusunda belgelenen mermer döşemenin batı tarafta da devam ettiği görülmüştür (Plân: 2).
Ayrıca bu çalışmalarda 72 cm. kalınlığındaki batı analemma duvarının doğu ucu
ve caveanın ilk oturma sıralarına ait bloklar da ortaya çıkarılmıştır. İlk oturma bloklarının sert bir zemin üzerine değil de doğrudan doğruya toprak bir zemin üzerine oturmuş
olduğu görülmüştür. Caveanın doğusunda da (D1) 1999 yılında tespit edilen aynı durum, M.S. 3. yüzyılda orkestranın bir arenaya dönüştürülmesi sırasında ilk iki-üç oturma sırasının yerlerinden sökülerek kaldırılmış olduğunu göstermektedir.
Kazı çalışmalarının ilerlemesiyle, batı tarafta da caveadan hyposkeniona (H6)
geçişi sağlayan bir açıklığın (kapının) varlığı tespit edilmiştir. Bu bölümde saptanan 7
basamaklı merdivenin toplam yüksekliği 2,03 m. olup basamak yükseklikleri 25 ile 31
cm., derinlikleri ise 29 ile 64 cm. arasında değişmektedir. Hyposkeniondan caveaya çıkıştaki ikinci basamak diğerlerine oranla oldukça derindir (64 cm.). 6. basamağın yapımında, mermerden bir diş sırasının devşirme olarak kullanıldığı görülmüştür. Tespit
edilen 137 cm. genişliğindeki bu açıklıktan hyposkenionun altıncı tonozlu odasına geçmek mümkündür. Buradaki çalışmalar sırasında proskenion cephesine ve scaenae
fronsa ait birçok mimarî bloğun yanı sıra çok iyi korunmuş pudicitia3 tipinde bir adet giyimli kadın heykeli başsız olarak bulunmuştur (Resim: 7).
K1 Açmas›
2002 yılında sahne binasının 3. odasının bodrum katı K1 açması olarak adlandırılmış ve 5,80x9,80 m. ölçülerindeki bu odanın bir kısmı açığa çıkarılmıştı. Tonozu
oluşturan tuğlaların nemli olmasından ve dolayısıyla herhangi bir çökme tehlikesini ortadan kaldırmak için geçen yıl burada sürdürülen çalışmalara ara verilmişti. 2003 yılında bu odadaki kazı çalışmalarına devam edilmiştir (Plân: 3). Mekânın batı duvarı dibinde sıra halinde yan yana kireç taşından yivsiz sütun tamburları, bir adet triglif-metop frizi, bir adet Dor sütun başlığı ve iki adet diş sırası köşe kornişi ortaya çıkarılmıştır. Kornişler hem malzemesi hem de profili ile diğer Hadrianus ve Geç Antonin-Erken Severuslar Dönemi kornişlerinden çok farklıdır. Sütunların üzerinde tespit edilen topos (yer)
yazıtları, bu mimarî blokların üst caveada yer alan arkadlara ait olabileceğini düşündürmektedir. Bu konuda kesin sonuç, bloklar üzerinde ayrıntılı çalışma yaptıktan sonra ortaya çıkarılabilecektir.
3

Benzer örnekler için bkz. A. Linfert, Kunstzentren hellenistischer Zeit. Studien an weiblichen Gewandstatuen (1976)
147-156. Res. 23. 43 vd.. 272. 273. 369. 370. 372-380; M. Bieber, Ancient Copies: contributions to the history of Greek and Roman art (1977) 132 vd. Res. 102-103, 611-624; R. Özgan, Späthellenistische Frauenfiguren aus Karien, in:
Akten des XIII. Internationalen Kongresses für klassische Archäologie Berlin 1988 (1990) 153-159. Res. 19-22a-b; R.
Özgan, Die Skulpturen von Stratonikeia, Asia Minor Studien Bd. 32 (1999) 55 vd. Abb. 13c.
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H5, H6, H7, H8 ve H9 Açmalar›
1999 yılında başlanılan hyposkenion kazılarına bu yıl da devam edilmiştir.
Hyposkenionun toplam dokuz mekânı (tonozlu oda) ile scaenae fronsun temelleri ile
hyposkenion tonozları arasında kalan koridor tamamen ortaya çıkarılmıştır (Plân: 3).
40x40x5 cm. ölçülerinde dikdörtgen tuğla ve kireç harcı ile düz bir tonoz olarak inşa
edilen koridorun tavanına ait çok az bir bölüm sağlam olarak günümüze kadar korunagelmiştir. 2002 yılında 5. podyum önünde yaklaşık 1 m. genişliğinde tespit ettiğimiz bu
tonozlu kısma, bu yıl kazısı tamamlanan 2. podyumun doğusundan 1. podyumun doğusuna kadar olan alanda korunan tonoz da eklenmiştir. Bu korunan tonozlar ileriki yıllarda yapılması plânlanan restorasyon çalışmaları için çok büyük önem taşımaktadır.
22 m. yüksekliğinde ve 3 katlı olan cephe (scaenae frons) deprem sonucu yıkılınca,
cepheye ait mimarî blokların aşağıya düşmesi sonucu koridorun düz tonozunun büyük
ölçüde tahribat görmüş olduğu anlaşılmaktadır. 2003 yılı çalışmalarında hyposkenion
orta tonozunun (H1) batısında iki H5 ve H6, doğusunda ise toplam dört mekân H4, H7,
H8 ve H9 temizlenmiştir.
5. podyum önünde (kuzeyinde) yer alan H5 açmasının koridor bölümü, 2002 yılı çalışmalarında temizlenmişti. Bu yıl, 2,70x3,35x2,18 m. ölçülerindeki H5 açmasının
tonoz kısmında yaklaşık 1,20 m. derinliğindeki dolgu toprak temizlenmiştir. Daha sonra bu mekâna batıdan birleşen 3,97x2,93x2,10 m. ölçülerindeki H6 mekânında kazı çalışmalarına başlanmıştır. H6 açmasının koridor bölümü, burada bulunan büyük blokların açma içerisinden çıkarılamaması sebebiyle tamamlanamamıştır. H6 mekânının boşaltılması ve B2 açması ile bağlantının kurulması ile güney-kuzey yönlü 7 basamaklı
bir merdiven ortaya çıkartılmıştır. Her iki açmada scaenae fronsa ait çeşitli mimarî eleman, olasılıkla bir Mousa’ya (esin perisi) ait bir baş (M.S. 2. yüzyıl sonu) ve çok sayıda yongalar halinde küçük heykel parçaları ele geçirilmiştir.
Hyposkenionun doğusunda yer alan H4 mekânı ve bu açmanın devamında H7,
H8 ve H9 mekânları da bu yılki kazılarla tamamen ortaya çıkarılmıştır (Plân: 3). Scaenae fronsun 3. podyumu önünde (kuzeyinde) yer alan H4 açmasının koridor bölümü
2001 yılında kazılmıştır. Bu yıl 3,70x2,80x2,17 m. ölçülerindeki H4 açmasının tonozlu
mekânında kazı çalışmalarına devam edilmiştir. Aynı şekilde koridor ile birlikte 5,25x
2,76x2,20 m. ölçülerindeki H7, 5x2,70x2,20 m. ölçülerindeki H8 ve 3,90x2,15x2,50 m.
ölçülerindeki H9 mekânının kazıları tamamlanmıştır. H6 açmasının koridor kısmında
ortaya çıkan ve H3 açmasında tonoz içine giren ve tonozlar arasındaki geçitlerden geçerek H7 açmasının kuzeydoğu köşesinde sonlanan pişmiş toprak künklerle inşa edilmiş su boru hattı sağlam olarak ortaya çıkarılmıştır. Batıdan doğuya doğru eğimli yapılmış olan bu su boru hattı, hyposkenionun taban seviyesine döşenmiştir ve geç dönem yapılaşmasına işaret etmektedir.
Özellikle bu açmaların koridor kısımlarında yapılan kazılarda, cepheye ait çok
sayıda mimarî eleman ve bir adet giyimli Dionysos ya da Mousa heykeli? (Resim: 8),
bir adet olasılıkla Melpomene heykeli4 (Resim: 9) ve bir adet belden yukarısı korunmuş
giyimli tanrıça heykel torsosu5 (Efes Herası tipli, Resim: 10) gün ışığına çıkarılmış ve
Aydın Müzesi’ne teslim edilmiştir. Bu heykeller orijinalinde podyumlar üzerinde duran
çift sütunlar arasında yer almaktadır. 2003 yılı hyposkenion buluntuları, Dr. Musa Kadıoğlu tarafından önerilen "Nysa Tiyatrosu Cephe Mimarîsi" yeniden kurma denemesini tamamen destekler niteliktedir6.
4
5

6

M. Wegner, Die Musensarkophage (1966) 99; E. Atalay, Weibliche Gewandstatuen des 2. Jahrhunderts n. Chr. aus
ephesischen Werkstätten (1989) 107.
Benzer örnekler için bkz. R. Kabus-Jahn, Studien zu Frauenfiguren des vierten Jahrhunderts v. Chr. (1963) 60 vd.; H.J. Kruse, Römische weibliche Gewandstatuen des zweiten Jahrhunderts n. Chr. (1975) 152 vd. 360 vd. dipnot. 165 Lev.
59; F. Hiller, Formgeschichtliche Untersuchungen zur griechischen Statue des späten 5. Jahrhunderts v. Chr. (1971) 66
vd. Lev. 11 Res. 36; J. İnan, Roman sculpture in Side (1975) 50 vd. Lev. 22,1 No. 11 (Env. A 95) Lev. 22,2-3 No. 12 (Env.
Nr. 97); M. Bieber, Ancient Copies. Contributions to the History of Greek and Roman Art (1977) 175 vd.; E. Atalay, Weibliche Gewandstatuen des 2. Jahrhunderts n. Chr. aus ephesischen Werkstätten (1989) 19 vd. 68 vd. Res. 8-16.
M. Kadıoğlu, Die scaenae frons des Theaters von Nysa am Maeander Diss. in Freiburg (2002) publ. im Internet:
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/531, 1 vd.; M. Kadıoğlu, Nysa Tiyatrosu Sahne Binası Cephe Mimarîsi
(scaenae frons): Rekonstrüksiyon ve Yapı Evreleri, Ayd›n Kültür ve Sanat Dergisi 20, 2003, 29-32.
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Koridor ve tonozlar içerisindeki dolgu toprak içerisinde, podyum frizlerine ait birçok figür parçası ele geçirilmiştir. Bu da podyum frizlerine ait figürlerin Geç Antik Dönemde özellikle tahrip edildiğini ve kırılan parçaların tonoz içlerine atılmış olduğunu
göstermiştir. Yine dolgu içerisinden M.S. 4.-6. yüzyıla tarihlenen çok sayıda seramik
parçası bulunmuştur.
Hyposkenion tonozlarındaki kazıların sona ermesiyle, Nysa Kazısı kapalı dokuz
mekândan oluşan yeni bir malzeme deposuna kavuşmuştur (Resim: 11). Tonoz içlerine ahşap raflar yapılarak, mermer parçaları ve etütlük seramiklerin bulunduğu kasalar
bu alanda muhafaza edilmiştir. Ayrıca kazı malzemeleri de bu alanda depolanmıştır.
G1 AÇMASI
2003 yılı tiyatro çalışmaları, öncelikli olarak üst caveayı kuzeyden sınırlayan bir
koruma duvarının varlığının tespitine yönelik olmuştur (Plân: 4). Yüzyıllardır yamaçtan
akan toprak caveayı ve sahne binasını tamamen kapatmıştı. Aynı şekilde bu koruma
duvarı da toprak altında kalmış olabilirdi. Bu zamana kadar yapılan tiyatro ile ilgili yayınlarda bu koruma duvarının varlığı kesin olarak tespit edilememişti7. Yamaca yaslanan tiyatroyu yamaçtan akacak olan topraktan korumak için yapının orijinalinde böyle
bir koruma duvarı olmalıydı. Bu amaçla caveanın üst batı kesiminde yaklaşık 7x12 m.
ölçülerindeki G1 açmasında çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalarda koruma duvarına (arkad duvarı) ait kalıntılar ve 9 basamaklı bir merdiven açığa çıkarılmıştır. En üst
oturma sırasının yaklaşık 4,60 m. gerisinde, oturma sıralarına paralel kavisli uzanan bir
duvarın, sadece sahneye bakan cephesi açığa çıkarılmıştır. Harçlı örgü duvar teknikli,
üst kısmı ve yer yer yüzeyi tahribat görmüş duvarın kalınlığı 86 cm. ile 105 cm. arasında değişmektedir. Henüz taban seviyesine ulaşılamadığından duvarın toplam yüksekliği tespit edilememiştir. Duvar yüzeyinde farklı aralıklarla yapılmış, 16x16x19 cm. arasında değişen ölçülerde dört adet niş bulunmaktadır. Bu nişlerden bir tanesinin derinliği açılabildiği kadarıyla 76 cm.dir. Duvar kalınlığının 86 cm. olduğu göz önüne alındığında niş derinliklerinin de duvar kalınlığıyla eşit olduğu ve bu nişlerin inşaat iskelesi
için açıldığı anlaşılmaktadır.
Harçlı bir yapı gösteren merdiven, üst caveanın batı ucundan itibaren 5. merdiven ile (klimakes) ile aynı istikamettedir. Yukarıya doğru çıkan merdivenin, korunduğu
kadarıyla 9 basamağı açığa çıkarılmıştır. Taş ve harçla örüldükten sonra, basma düzlemi yassı tuğlalarla kaplanan basamakların derinliği 30 ile 35 cm., yükseklikleri ise 30
ile 33 cm. arasında değişmektedir. En üstteki ve en alttaki basamak derinliği diğerlerinden daha fazladır. Merdivenin güney tarafında, diğer duvardan 60 cm. içeride bağımsız gibi duran ve yükseldikçe içe doğru kavis alan, 40 cm. kalınlığındaki merdiven yan
duvarı, merdivenli girişin üst yapısı hakkında bilgi vermektedir. Bu yan duvarın yüzeyi
harçla sıvanmıştır. Üst yapı ve merdiven basma düzlemleri tahribata uğramıştır.
Kavisli devam eden koruma duvarının güney bitimi, aynı duvar örgüsüne sahip
apsidal bir duvarda son bulmaktadır. Kazısı tamamlanabildiği kadarıyla G1 açmasındaki bu dairesel duvar, tiyatoya birleşen başka bir yapının varlığına işaret etmektedir (Resim: 11). Bu yapı kalıntısı, büyük olasılıkla tiyatroya batıdan birleşen yamaç evlerle
bağlantılı olmalıdır. Önümüzdeki yıllarda yapılacak olan çalışmalara bu yapının işlevi
konusunda bilgiler verecektir.
Tiyatro Restorasyon Çal›ﬂmalar›
2003 yılı tiyatro restorasyon çalışmalarında öncelikli olarak, sahne binasının doğu duvarı ele alınmıştır. 1980’li yıllarda Aydın Müzesi ve Sultanhisar Belediyesi tarafın7

D. de Bernardi Ferrero, Teatri classici in Asia Minore 3. Città della Troade alla Pamfilia (1970) 118 vd. Res. 115; D.
de Bernardi Ferrero, Teatri classici in Asia Minore 4. Deduzioni e proposte (1974) 117 vd.; L. de Laborde, Voyage de
l´Asie Mineure (1838) 88-89 Lev. 41; L. Robert, Documents d´Asie Mineure (1987) 22 vd. Abb.12; aynısı: BCH 101,
1977, 64 vd. Res. 12; H. Pringsheim, içinde: W. von Diest, Nysa ad Maeandrum. Nach Forschungen und Aufnahmen
in den Jahren 1907 und 1909 JdI, Ergh.10 (1913) 40 vd. Lev.3.
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dan yaptırılan kazılardan sonra, tiyatronun caveasında ve sahne binasının bazı bölümlerinde, taş, tuğla ve harç kullanılarak koruma amaçlı bazı duvarlar yapılmıştır. Sahne
binasının doğu duvarının da bu çalışmalar sırasında yapılmış olduğu anlaşılmaktadır.
2002 yılının kış aylarında fazla yağan yağmurdan dolayı sağlam bir zemine oturtulmayan bu duvar tamamen yıkılmıştır. Öncelikli olarak bu yıkılan duvarın oturması gerekli
temeli kazılarak tespit edilmiş ve yıkılan kısım, koruma amaçlı olarak moloz-taş duvar
örgüsüyle yeniden örülmüştür.
Ayrıca hyposkenion tonozlarının (H4-H9) tamamen kazılması ile tahribata uğrayan tonoz alınları, açma içerisinde bulunan orijinal yapı taşları ile kireç harcı kullanılarak restore edilmiştir. Özellikle sahnenin en batısında bulunan H6 mekânının kuzey tonoz alnı ile H7 ve H8 mekânlarının güney tonoz alınları aynı şekilde restore edilmiştir.
Yer yer tahribata uğradığı görülen proskenion ön duvarı, hem bu duvarın daha fazla
tahribini engellemek hem de güvenlik için örülerek yükseltilmiştir. Bu duvarın yaklaşık
50 cm. yükseltilmesi ile sahne üzeri düz bir platforma kavuşmuştur. Sahne üzerindeki
mermer kaplama kalıntılarının tahribini önlemek ve kenti ziyarete gelen turistlerin tiyatroyu daha rahat dolaşabilmeleri amacıyla sahne üzeri kumla kapatılarak koruma altına
alınmıştır.
Hyposkenion mekânlarında (H1-H9) kazıların tamamlanması ile podyum frizlerine ait birçok figür ve bordür parçası ele geçirilmiş ve bu parçaların, ait oldukları podyumlar bulunmuştur. Bu kırık parçalar, 1. podyumdan 5. podyuma kadar farklı figür ve
köşe bordürlerine aittir. 2003 yılı restorasyon çalışmalarında yerleri bulunan kırık parçalar yerlerine yapıştırılmıştır. Ayrıca çalışmalarımız, Ekim ayı sonlarına kadar devam
ettirilerek scaenae fronsun 3. podyumu, temelinden friz plâkalarına kadar restore edilmiştir. Özellikle deprem sonucu yerlerinden kaymış ve kırılmış plinthos ve kaide blokları, paslanmaz çelik dübel ve araldite yardımıyla yapıştırılmıştır. Ayrıca yan yana birleşen bloklar U-formlu paslanmaz krom çelik dübellerle kurşun akıtılarak birbirleriyle
birleştirilmiştir.
KÜTÜPHANE
Freiburg Albert-Ludwig Üniversitesi, Arkeoloji Enstitüsü öğretim üyeleri Prof. Dr.
V.M. Strocka, Prof. Dr. Gerhard Hiesel ve ekibi tarafından geçen yıl başlatılan kazı ve
restorasyon çalışmalarına bu yıl da devam edilmiştir. Yapı içerisinde ve dışarısında
toplam üç sondaj açılarak yapı ile ilgili sorunlara cevap aranmıştır. Ayrıca yapının üç
boyutlu yeni bir plânı çıkarılmıştır. Yapılan bu çalışmalarda elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir:
İlk olarak bina içerisinde ve güney kesiminde döküntü toprak ve sonradan yığılmış taşlar kaldırılarak alan temizlenmiştir. Bu temizlik sırasında taşlar arasında küçük
boyutlu mermer bir adet torso ele geçirilmiştir. Binanın içinde yapılan kazılarda, yapının doğu bölümü tamamen kazılarak mermer döşemeli zemine ulaşılmıştır. Binanın üst
yapısına ait büyük kare formlu tuğlalardan oluşan enkazın altında Bizans Dönemide
kullanılan ve tuğlalardan yapılan döşeme ile segment formlu (tam bir apsis yapmayan)
duvar açığa çıkarılmıştır. Bu bulgulara dayanarak binanın daha sonra bir Bizans kilisesine dönüştürüldüğü düşünülmektedir. Tuğla döşemenin altında küçük taşlardan oluşturulmuş zemin, üstteki tuğla döşemeyi güçlendirmek için yapılmış olmalıdır. Bunun da
altında kütüphanenin asıl zemini olan mermer plâkalardan yapılmış döşeme kısmen
açığa çıkarılmıştır.
Yapının içerisinde kuzeydoğu tarafta ortaya çıkarılan podyum, yapının iç kısmının değiştirilmiş olduğunu açık bir şekilde göstermektedir. Bu değişiklikler sırasında
nişler kapatılmış ve cephe önünde kavisli bir duvar inşa edilmiş olmalıdır.
Kütüphane iç mekânının kuzeyinde, temelleri hâlâ korunagelmiş çift katlı bir eksedranın varlığı açığa çıkarılmıştır. Fakat bu bölüm de değişikliğe uğratılmıştır. Bu değişiklik, M.S. 4. yüzyıl içerisinde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Kütüphane ise M.S. 4. yüzyıldan önce yıkılmış ve kullanım dışı kalmış olmalıdır. Yapının hangi amaca hizmet et392

tiğini kesin olarak belirlemek şu an mümkün değildir. Fakat birçok buluntu yapının bir
yerel kiliseye dönüştürülmüş olabileceğini göstermektedir.
Yapının güneyinde yapılan çalışmalarda birbirini takip eden birçok ev kalıntıları
ortaya çıkarılmıştır. En alt katmanda sarmaşık yaprak motifli bir mozaik tabana rastlanmıştır. Bu mozaikli alan, kütüphanenin önünde yer alan bir avlu olarak adlandırılabilir.
Mozaik bir kaç kez tamirat görmüş, mermer ve tuğla plâkalarla tamamlanmıştır.
Güney duvara paralel olan, ön avluya temel oluşturan ve doğu-batı yönlü caddeye sınır oluşturan başka bir duvar ikinci evreyi oluşturmaktadır. Bu evreden sonra
kütüphane alanı, mezarlık olarak kullanıldığı için bu alanda inşa faaliyetleri görülmemektedir. Bu alanda dört mezar tespit edilmiş ve kazıları tamamlanmıştır. Bütün mezarlarda iki ya da üç çocuğa ait iskelet kalıntıları bulunmuştur. Çok az ölü hediyesinin
olduğu mezarlarda bir adet bronz haç, birkaç tane cam boncuk ve bir kolyeye ait kolye
ucu ele geçirilmiştir. Geç dönemde (M.S. 6./7. yüzyıl) sütun tamburları, başlıklar ve kaideler iki katlı evlerde yapı malzemesi olarak kullanılmış olmalıdır.
Nysa Kütüphanesi’nde Yap›lan Onar›m Çal›ﬂmalar›
Her geçen gün çökme tehlikesi gösteren yapının kuzey ve batı duvarları göçme
tehlikesine karşı ahşap kalaslarla desteklenmiştir. Ayrıca yapının kuzey-doğu köşesinde yer alan tonoz restore edilmiştir.
AKHARAKA PLUTON VE KORE TAPINA⁄I
Akharaka Pluton ve Kore tapınağındaki 2001-2002 yılı kazı çalışmaları tapınağın batısında ve güneyinde yapılmıştı. 2003 yılında ise çalışmalara tapınağın doğu, kuzey-doğu ve güney doğusunda devam edilmiştir. Tapınağın doğusunda yüzeyde, kuzey-güney yönünde bulunan 8 adet in situ sütun yer almaktadır. En kuzeydeki 8. sütundan kuzeye doğru 2x2 m. ölçülerinde bir açma (K1) yapılmıştır. Açma daha sonra
kuzey ve batı yönünde genişletilerek 2,50x5 m. ölçülerine getirilmiştir. Açma sonucunda, harçlı ve devşirme malzeme kullanılarak üst üste yerleştirilmiş bloklardan oluşan
bir temel kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Bu temel bloklarının hemen üstünde sanduka tipli bir mezarla karşılaşılmıştır.
K1 açmasının batısında, 3x2 m. ölçülerinde yeni bir açma (K2) açılmıştır. Bu açma içerisinde tapınağa ait bir adet Attik-‹on kaide ve bir adet diş sırası-korniş gün ışığına çıkarılmıştır. Ayrıca tapınak içerisindeki çalışmalar genişletilerek doğuda yer alan
sütunlar arasındaki moloz yığın kaldırılmıştır. Tapınağın batı tarafında da önceki yıllarda tespit edilen harçlı duvarın doğu tarafta da devam ettiği ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmalar sırasında yine tapınağın üst yapısına ait bir adet diş sırası korniş ve bir adet
bronz haç ele geçirilmiştir.
2003 yılı çalışmalarında ayrıca tapınağın güney-doğu ucunda, tapınağı doğu taraftan çevreleyen duvarın kalınlığını tespit etmek ve üst yapı ile ilgili sorunları çözmek
amacıyla D1 açması da gerçekleştirilmiştir. Açma içerisinde çok sayıda küçük heykel
parçalarının geçmesi nedeniyle D1 açması, 8x4 m. ölçülerine genişletilmiştir. Burada
geç dönemde yapıldığı anlaşılan ve tapınağa ait blokların devşirme malzeme olarak
kullanıldığı harçlı bir örgü ile inşa edilen su kanalı tespit edilmiştir. Açma içerisinde bir
adet ranke friz bloğu, friz bloğunun altında ise İonik yivli mermer sütun gövdeleri açığa
çıkarılmıştır.
Pluton ve Kore tapınağında yapılan 2003 yılı kazı çalışmalarının, üst yapıyla ilgili olarak yeni mimarî blokları ortaya çıkarması (İon sütun tamburları, diş sırası-korniş
blokları ve ranke friz bloğu) bu zamana kadar Dor olarak kabul edilen tapınak düzeninin Korinth olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca ranke friz bloğunun stilistik olarak incelenmesi tapınağın büyük olasılıkla M.S. 2. yüzyılın ikinci çeyreğinde, yani İmparator
Hadrianus Döneminde inşa edilmiş olduğunu göstermektedir.
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Plân 1: Agora 2003, A3, A4 ve A5 açmaları

Plân 2: 2003 Nysa Tiyatrosu, scaenae frons ve sahne plânı
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Plân 3: Nysa Tiyatrosu, hyposkenion plânı 2003

Plân 4: Nysa Tiyatrosu plânı 2003
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HALIKARNASSOS 2003

Maria BERG BRIESE*
Poul PEDERSEN

In 2003 Danish archaeologists, conservators and students once again joined
colleagues from Bodrum Museum in archaeological investigations and excavations inside the Castle of Bodrum under the direction of Oğuz Alpözen.
This report covers the work carried out by the Bodrum Museum of Underwater
Archaeology and the Danish Halikarnassos project from the University of Southern
Denmark, during the period August 2nd to October 17th. The work was carried out under the direction of Oğuz Alpözen, assisted by Bahadır Berkaya and the staff of Bodrum Museum. The Danish group was directed by myself. We are extremely grateful to
the General Directorate in Ankara for again providing us with this opportunity to work
on the very special site of ancient Halikarnassos. The present project is sponsored by
the Carlsberg Foundation and the University of Southern Denmark.
Work in 2003 was a continuation of the search for the Palace of Maussollos,
which started in 2002, and it was concentrated on the same areas that were investigated in 2002. The site is the small rocky peninsula which in Antiquity was called Zephyrion, and which now bears the magnificent Castle from the 15th century and the popular archaeological Museum of Bodrum. The walls of the Castle, as well as numerous
ruins of walls and simple buildings from the Middle Ages make excavations difficult and
slow, but very rewarding.
As in 2002, the excavations were carried out under the general supervision of
Christoph Briese, and the finds, which mainly consist of thousand of sherds of pottery
and roof-tiles, were documented and studied by Maria Berg Briese and her team. Benni Berg and his team (Maj Rygaard and Helle Strehle) were in charge of the conservation of excavation material and the restoration of a Late-Roman mosaic from Bodrum,
and they played a vital part in the creation of an exhibition of objects believed to come
from an early Sanctuary of Apollo.
The 2003-Campaign Consisted of Four Elements
1. Investigations and excavations of presumed remains from the Palace of Maussollos on the Zephyrion Peninsula.
2. The exhibition of architectural and epigraphical objects believed to come from
a temple and sanctuary of Apollo on the Zephyrion Peninsula.
*
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3. The restoration and conservation of a Late-Roman mosaic in Bodrum Museum.
4. The study and documentation of pottery and other small finds from the excavations.
1. Remains of the Presumed Palace of Maussollos
The investigations were concentrated on the west side of the Zephyrion Peninsula, along the "Great Terrace Wall" which runs northwards from the Crusader chapel
(Fig. 1). We have divided the area into three sectors: Sector 1 is the area above the
terrace wall to the north-east. Sector 2 is the area east of the terrace wall further south, and sector 3 is the area below the Great Terrace wall to the west.
Apart from the large terrace wall itself, the most significant feature so far is a great platform in sector 2. The entire superstructure of the building that once stood on the
platform has gone, and most of the foundations were dismantled at the time of the Crusaders or perhaps even later. Enough remains in situ, however, to show the extent of
the structure and the strong construction technique of the foundations. The foundations were built of large green andesite ashlars, using the same technique as the solid
podium of the Maussolleion, which speaks in favour of a similar date.
In 2003 we attempted to establish the dimensions of the platform.
To the north we have already found the wall constituting the border in this direction, and here we know that a narrow double staircase had existed north of the platform, leading to the higher level in sector 1 (Fig. 2). The border of the platform is constituted by a wall of ashlars of brownish andesite, clamped together with iron clamps in
lead. The face of this andesite wall has rusticated treatment, and the single building
blocks meet in a characteristic bevelled joint.
The platform is situated on steeply sloping rock, and its eastern side must be situated on a much higher level, where no blocks remain in situ. Most probably the platform ended just in front of the modern wall on the east side, but as the beddings on the
surface do not give any proof of this, we decided to search on the higher ground east
of this wall. Just below the surface we met with medieval or later ruins of simple houses, which made investigations difficult, but we did manage to ascertain that the rock
had probably not been levelled for large blocks like those of the platform. Therefore we
hold to the theory that the platform ended just in front of the existing modern terrace
wall on this side. Somewhat surprisingly, the primitive houses are built almost exclusively of uncut field stones, and include extremely few spolia. There was, however, one
exception to this. In one place a piece of an ancient draped statue had been utilized in
the foundation (Fig. 3). The craftsmanship of the sculpture is not of very good quality,
perhaps because the piece was originally intended to be inserted in the back of a statue. The insertion in the original sculpture, however, seems to have been quite carefully prepared, with two dowels and very fine treatment of the marble surface.
The western side of the platform was evidently either constituted by the Great
Terrace Wall itself or situated close to this terrace wall. As I had a suspicion that the
present ramp along the chapel might indicate the position of an ancient entrance, we
decided to take up three slabs of the ramp in order to settle these questions. We had
only excavated to a depth of about one meter along the front of the Great Terrace Wall
before we could ascertain that the wall continued unchanged under the modern ramp,
thereby indicating that there probably had not been any major entrance to the palace
at this point (Fig. 4). We did find, however, that there was another wall only about one
meter behind the face of the great Terrace Wall, with a fine rusticated wall face and bevelled joints exactly like the wall terminating the Great platform to the north. So the
western border of the platform was situated at a distance of 1 metre from the front of
the Great Terrace wall. The narrow interval between the two walls seems to be an ori402

ginal construction-fill of reddish clay with small stone chippings and containing no findings, which suggests that the two walls were built at the same time.
The search for the southern limit of the platform was difficult, due to the narrow
space available between the Ottoman aqueduct to the east and the modern paved passage to the west and south behind the chapel. The southern limit was met at a considerable depth, due to the steeply sloping surface of the natural rock in this area. On
the south side of the platform, a few steps of a staircase turned up, leading further
down in the direction of the apse of the chapel (Fig. 5). In order to follow this staircase
it would have been necessary to remove the important modern pathway, which we could not do in the time available.
The stair is well-built and anathyrosis has been used on the side of the platform
in order to secure a tight connection between the two structures. It could be seen, however, that some of the green-stone ashlars of the platform also had remains of an
anathyrosis, which indicates that the platform may at some time have continued further west and that the staircase was not part of the original plan.
According to the results of the 2003- campaign, the dimensions of the Great
Platform were about 11 x 13 metres. No remains of the superstructure have yet been
identified, but it is possible that some marble blocks re-used in the walls of the chapel
were taken from the area. They were previously believed to come from the Maussolleion, but in my opinion, it seems more probable that they originate from a structure in
the neighbourhood of the chapel. Several carry Arabic inscriptions that were probably
incised in the 8th century (Fig. 6), when the blocks were still in their original position,
and nothing similar is known from the Maussolleion site.
The second main purpose of the 2003-campaign was to investigate the northern
and southern limits of the Great Terrace wall. The trench in the modern ramp on the
north side of the chapel showed that the wall continued thus far. However, a small excavation made inside the chapel in 1994 by the Turkish-American team exposed traces of a fortification wall approximately in line with or slightly in front of the Great Terrace wall. A trench was opened here in order to investigate this fortification wall and to
see if it continues south of the chapel. In the upper levels of the trench there were many
remains of late walls as well as a fine cobblestone pavement (Fig. 7). Very little room
was left between the late walls, but we managed to expose a small section of the fortification wall at a relatively deep level. Enough could be seen to determine that this
was one side of a strong double-faced fortification wall of large brownish andesite ashlars similar to those that had been unearthed inside the chapel 8 years ago (Fig. 8).
East of the wall there was a hard-beaten earthen floor, separated from the wall by a
shallow water channel hollowed out in blocks of whitish, soft andesite. This type of andesite is frequently used in the Maussolleion area and elsewhere in Halikarnassos, but
not normally seen on the Zephyrion Peninsula. The strongly built fortification wall runs
from the coastline in a north-south direction towards the interior of the Castle peninsula, and its purpose is not clear. In my opinion it may be related to the small bay and some underwater foundations just outside the castle wall to the south, which I believe could be the remains of a ship-shed and possibly to be identified with the "secret Harbour" of Maussollos.
We searched for the northernmost part of the Great Terrace wall by excavating
a trench along a recent wall on the line of the terrace wall in Sector 1, - just east of the
north-east corner of the "Glass-Wreck Exhibition Hall". But ruins of houses of the period of the Crusades turned up everywhere. They continued to a great depth, preventing
us from excavating to bedrock. If the Great Terrace wall ever continued this far north,
it must have been almost completely dismantled after Antiquity, which is of course quite possible. Recent buildings and the huge walls of the Crusader period leave very little hope that we can ever know how the ancient structures ran in the northernmost part
of sector 1.
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The third main purpose of the excavations was to clear the remains of walls and
foundations in Sector 1, which were excavated by the Museum about 15 years ago during the construction of the "Glass-Wreck exhibition Hall" and which we studied briefly
10 years ago. In 2003 these remains were cleared of bushes and soil accumulated in
recent times, so that a detailed measuring and documentation can be made in 2004
(Fig. 9). Despite their somewhat irregular look, these remains belong to a single, original building structure arranged according to the orientation of the Great Terrace Wall
on its west side. It is uniformly constructed, with foundations mainly of brownish andesite, a strong euthynteria course of large and well-cut ashlars of the same green stone
(andesite) used in the platform further south, while the superstructure of this building
was built of fine, grey limestone. We presently estimate that it may be part of the Palace of Maussollos. It has, however, been subject to some later repairs, and Maria Berg
Briese could demonstrate that the pottery sherds that had accumulated on the cemented floor of the long corridor were mainly from the 1st century B.C. and the 1st century
A.D. The walls and beddings show the plan of several rooms and a corridor, but a description of these will have to await further study.
The earlier excavators of this area had left a shallow layer of soil on the rock surface adjoining these remains on a higher level to the east. We cleared this soil to ascertain whether there were any beddings left on the rock surface that could inform us
of the continuation of the structure. No clear traces were left on the rock, which has a
very irregular surface at this point. Much to our surprise, however, the mixed earth fill
contained some sherds of Mycenaean and Geometric date. These will later be described in more detail in the chapter prepared by Maria Berg Briese. These pottery fragments are the oldest remains from Halikarnassos yet known to us. As none of the
sherds belonged together, and as there were no architectural structures in this soil, this
pottery probably comes from the area higher up to the east.
To sum up, it may be concluded that the search for remains of the Palace of Maussollos is much impeded by walls and ruins of houses from post-antique times. On
the other hand, this has contributed much to our knowledge of the history of Halikarnassos. Until the present excavations began, we had worked exclusively in the city
area, and apart from the most recent times, remains have covered only the period approximately from 600 B.C. to 600 A.D. We have now discovered that Halikarnassos was
probably inhabited continuously from Mycenaean times until today. The pottery and other remains from medieval times will be published by Christopher Briese. There are
very few Mycenaean remains as yet, but they do constitute valuable evidence of the
area in the Late Bronze Age. Some have assumed that Halikarnassos was in fact mentioned on tablets in linear B script under the name of Zephyrion, and now we actually
have Mycenean pottery from the place called Zephyrion in the Classical Period. We do
not know what the relation may have been to the famous Mycenaean necropolis which
was excavated and studied by Y. Boysal1 and C. Özgünel2 at Müsgebi. It is about 10
kilometres west of Halikarnassos, and if it was the cemetery of another Mycenaean
settlement, we must imagine considerable activity here as early as Mycenaean times.
2.The creation of an exhibition of objects possibly belonging to a temple and
sanctuary of Apollo
In the walls of the Italian Tower, and in the area spreading from the top of the
castle rock down across the excavation area, we have observed several architectural
elements from a fine, early Classical building. In addition to these architectural pieces
there are two previously published inscriptions relating to the sanctuary of Apollo, - one
being a border stone of the sanctuary, the other a base for a bronze statue, with inte1
2

Y. Boysal, New Excavations in Caria. In: Anadolu 11, 1967, 31-56.
C. Özgünel, Mykenische Keramik in Anatolien (Asia Minor Studien 23) Bonn 1996.
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resting information about the altar and the paved yard of the sanctuary. It seems most
likely that most or all of these objects belong together and originate in a Late Archaic
or early Classical sanctuary of Apollo. The most important were therefore brought together and exhibited in a room below the French Tower, where they can now be studied in context (Fig. 10).
Danish and Turkish conservators and archaeologists took part in both the planning and the practical work in relation to this exhibition. An inscription, the speira of a
column base, and an ornamented column neck were placed on new bases of black andesite. The inscribed border stone to the sanctuary of Apollo and a marble pantile were fastened in a stand made of stainless steel, designed by Benni Berg and his team.
Very valuable assistance was given by Salih Cengiz and Sena Sin.
3. The Restoration and Conservation of a Late-Roman Mosaic in Bodrum Museum
The main job of the conservators in 2003, however, was the continuation of the
restoration of a Late Roman mosaic. The central motif has now been assembled, and
it shows two panther-like animals symmetrically arranged around a central crater or
kantharos. We hope that it will be possible to finish this mosaic in 2004.
4. The study and Documentation of Pottery and Other Small Finds Originating
from the Excavations
The following report of the pottery finds from the excavation on the Zephyrion
Peninsula was prepared by Maria Berg Briese:
Preliminary Results of the Pottery Finds of the 2003-Campaign
In connection with last year’s investigation inside the Crusaders Castle approximately 46,000 small finds were collected. Together with the 21,500 finds from the 2002
campaign, the total sum of small finds thus amounts to just below 70,000 items. The
large number of finds in a rather restricted space clearly indicates the high rate of activity on the Zephyrion Peninsula over a long period of time. And ceramic finds from
2003 even extend the archaeological evidence for activity in this area of Halikarnassos
much further back than our prior ceramic fix-point-the 6th century B.C.
A group of locally produced terracotta horsemen datable to the 6th century B.C.
were first detected at the Mausoleum site by Newton and later by Jeppesen3. They are
thought to have a votive function, and a fragmented horseman from the Myndos Gate
excavations conducted in 1998 is so far the first recognised in Halikarnassos outside
the cultic context underneath the Mausoleum4.
Turning to the new ceramic evidence, a homogeneous collection consisting of
12 fragments dating to the proto-geometric period was found (Fig. 11). A few of the
samples could be a little earlier than the rest, but they are all of the same general type
-the so-called Bird-Kotyle. On the basis of decoration, wall-profile and colour, I believe
that the finds must originate from a collection of at least 10 different complete vessels.
The preliminary study of the clay shows that the Halikarnassian finds belong to
one of two fabrics that are discriminated purely on the basis of the matrix-structure.
One of the fabrics is very sponge-like, the other firm. The range of particles, on the other hand, has so far been found to be identical, with a matrix that is finely levigated and
contains only a few tiny black particles and silver mica, besides the significant presence of tiny yellowish lime-particles and lime-eruptions. This indicates that only two (or
3
4

Jan Zahle in: Zahle (ed), in press. Jan Zahle very kindly introduced me to this group of terra cotta.
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Danish Halikarnassos Project’ excavation at the Myndos Gate will be fully published by Mette Hvelplund.
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maybe one) centres supplied this specific type of vessel to the city. Turning to the decoration, the rudimentary results of my preliminary investigations favour a southern Aegean, as opposed to a northern Aegean, origin for the bowls. Rhodos is a well-known
producer of Bird-kotyle, and the decoration-scheme of the Halikarnassian samples are
more connected to the Rhodian centre than to northern centres like that of Teos5. But
it is still not possible to say whether Halikarnassos imported its Bird-kotyle from Rhodos, or from another still unknown Southern Aegean centre of production. And whether
Halikarnassos itself could be one of these unknown centres, and the bowls thus a local product and not a regional import, is also too early to tell, though import seems
most probable, due to differences in both the composition and treatment of the clay of
these fragments, compared to locally produced material of the later periods.
Secondly, a handful of fragments dating to the Late Mycenaean period were excavated6. In contrast to the geometric group, the few Mycenaean finds show a wide
range of shapes. A body-fragment from a kylix decorated with whorl-shells in a reddish
slip was the first find (Fig. 12). A second find is a body-fragment, maybe from a closed
shape, considering the difference in surface-treatment between exterior and interior
surfaces (Fig. 13). The motif on the exterior is the well-known running spiral. A very
small body-fragment slightly thicker than the kylix was also found. On the exterior wall
a tiny part of a red slipped line is preserved. A fourth sample is a rim fragment. The rim
protrudes upwards into what seems to be a handle. The interior of the fragment is white slipped, whereas the fragment is red-slipped on the "handle-attachment" and on the
top of the rim. Considering the surface-treatment on the interior, it is most likely that the
fragment originates from an open shape. In spite of the differences in decoration and
shape, one feature of the clay combines the four fragments, and that is the presence
of golden mica in the matrix. This, combined with the general range of particles as well
as the clay-colour, favours a local or near-regional origin for all four pieces.
In contrast, the fabric of the fifth sample in the preliminary examination turned
out to be without golden or silver mica, and the colour of both clay and slip also separate it from the first four mentioned (Fig. 14). So at this point, I would suggest a longdistance import for this fragment. The clay colour is a light brownish buff, and the exterior surface is decorated with brownish-black slip in a heavy panelled style. This type
of decoration has previously been, to quote Dr. Mountjoy, "…found on Kos and Chios
and at Miletus and Troy."7 The curve of the fragment – though impossible to see on a
photograph – could suggest it to be a shoulder-fragment of a large open shape like the
amphoroid krater.
Finally, fragments of an odd, spouted bowl with a burnished surface were found
in the same trench as the Late Mycenaean fragments (Fig. 15). The largest fragment
is a long thin spout, completely preserved, apart from the tip, which has broken off. The
transition between spout and bowl is preserved, as well as a small part of the rim and
wall of the bowl.
The five first-mentioned fragments could well date to LHIIIA, placing them within
the peak-period of the Müskebi cemetery situated 12 kilometres from Halikarnassos at
an in-land site near the modern village of Ortakent. Also the spouted bowl, though the
surface-treatment is typical for the Minoan period, I suggest, with some apprehension,
placed within the large boundaries of the Mycenaean period.
To conclude, it is possible with this small group of sherds to prolong the archaeologically proven existence of activity at the site of Halikarnassos with at least 800 years, and thus add valuable new knowledge to the history of Halikarnassos, which will
also bear implications for the understanding of the history of the entire region.
5
6
7

On the Teos-centre see: Kerchner, 2002.
I am most grateful to E. Hallager, P. A. Mountjoy and W.-D. Niemeier for valuable comments and suggestions on both
the geometric and mycenaean pottery.
Mountjoy, 1998, 54 and fig. 14.
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SOLİ/POMPEİOPOLİS ANTİK LİMAN KENTİ
KAZILARI 2003

Remzi YA⁄CI*

1999 yılından beri Mersin Müzesi ile katılımlı olarak bilimsel başkanlığımda sürdürülmekte olan Soli/Pompeiopolis kazıları, 2003 yılı kazı sezonu, 26.6.2003-17.7.
2003 tarihleri arasında 4 arkeolog, 1 restoratör, 1 harita mühendisi ve arkeoloji öğrencilerinden (3) oluşan bir ekip ile sürdürülmüştür. Kazılar, geçen yıllarda olduğu gibi:
A.Sütunlu Cadde
B.Soli Höyük’te
gerçekleştirilmiştir.
A. Pompeiopolis antik liman kentine ait Sütunlu Cadde’de 2003 kazı çalışmaları, daha önce 2000 yılında kazılmış olan Bizans Dönemi kireç ocağı çevresinde bulunan Hygieia (Salus) ve asker-imparator Balbinus (238) olduğu saptanan1 III. yüzyıl
heykellerinin bulunduğu plân karenin (B 43) yanındaki sektörlerde sürdürüldü.
Bizans kireç ocağının güneyinde yer alan C43 plân karesinin kuzeydoğu köşesinde, mimarî parçaların yoğun olduğu stylobat çevresinde 5.40 m. seviyesinde açığa
çıkarılan mermer bloğun niteliğinin araştırılması amacıyla derinleşilmiştir. Bu sektörde
Dionysos-Pan ve panterden oluşan üçlü bir heykel grubu açığa çıkarılmıştır (Resim: 13). Dionysos kuzeybatı-güneydoğu; Pan ise kuzey-güney olarak farklı yönlerde 4.93 m
seviyesindeki tahrip edilmiş taban ile paralel olarak gömülmüş görünümündedirler.
C43’ün güneyindeki C42 plân karesinde sürdürülen kazı çalışmalarında da
omuz hizasından kırılmış ve tahribat görmüş bir erkek heykeli (Asklepios)(Resim: 4) ile
onun sol bacağı hizasında küçük başsız bir figür (Telesphoros) (Resim: 5), ikili bir grup
olarak (kuzey-güney) ortaya çıkmıştır2. Bu heykel grubunun yanında ona yöndeş olarak uzanmış, arkasındaki dübel deliği nedeniyle bir konsola ait olduğu belirlenen başsız bir kadın heykeli (Nemesis?) (Resim: 6) ve çevreye dağılmış olarak; bir heykel kaidesi, yüzünün yarısı kırık başında defne çelengi olan bir erkek ile yine yüzünün üst yarısı kırık ve kayıp, sakallı bir erkek büstü (Asklepios başı?)3 (Resim: 7-8) bulunmuştur.
Aynı sektörde yazıtından Hadrianus’a adandığı anlaşılan bir konsol açığa çıkarılmıştır.
Heykellerin mimarî konteksti üzerindeki çalışmalar gelecek yıllarda tamamlanacaktır. Ancak Dionysos-Pan heykel grubu; portre işleniş, genel üslup özelliklerine göre
*
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Doç. Dr. Remzi YAĞCI, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü. Kaynaklar Yerleşkesi, Buca-İzmir/TÜRKİYE.
Tulunay, E., 2004: "Soloi Pompeiopolis Heykelleri" Türk Eskiça¤ Bilimleri Enstitüsü, Haberler 17, Ocak 2004: 13.
Prof. Dr. Tulunay bildirisinde bu gruba ayrıntılı biçimde yer vermiştir. 2000 yılında açığa çıkarılan Hygieia’yı da ekleyerek Asklepios, Hygieia ve Telesphoros üçlü heykel grubu olarak tümlenebileceğini örnekleriyle karşılaştırarak göstermektedir. Bkz. Tulunay 2004: XXVI. Kaz› Sonuçlar› Toplant›s› (bu say›da) "Soloi/Pompeiopolis Heykelleri"
Tulunay XXVI. Kazı Sempozyumu’ndaki bildirisinde bu iki parçanın birleşebileceği ve bütünlendiğinde Asklepios’un
başını oluşturabileceğine dikkati çekmektedir (bkz. not 2).
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ve Praksiteles tipi (Woburn Abbey, Grimani, Cirene Dionysosları4) örneklerle karşılaştırıldığında Severuslar (193-235) dönemine tarihlenebilir. Ayrıca Pan’ın sakalının işlenişi
de tipik bir Severus stilizasyonudur5. Bu durumda: C42 ve C43 plân karelerinde açığa
çıkarılan heykeller dikkate alındığında; Sütunlu Cadde’nin bu bölümündeki heykeller için
"Severuslar Dönemi" terminus post quem olarak verilebilir6. Bu dönemde Sütunlu Cadde’de Dionysos, Asklepios, Hygieia gibi heykel gruplarının imparator heykelleri ile yan
yana bulunmasının simgesel anlamı imparatorluk kültünde yar alan bu tanrıların, yeniden canlanışı, uzun, sağlıklı, sonsuz bir yaşamı temsil etmeleriyle ilişkili olmalıdır.
B. Soli Höyük’te 2003 kazı çalışmaları, G7, G9 yamaç açmalarında sürdürülmüştür. 5X5 m. lik bu iki plân karede Hellenistik Dönemden Hitit İmparatorluk Çağına
değin mimarî, keramik ve küçük buluntular açığa çıkarılmıştır:
G7 plân karesinde, 21.05-20.60 seviyeleri arasında ağırlıklı olarak Hellenistik
keramik (unguentaria ve bat› yamac›) 19.50-19.39 arasında Klâsik Dönem (k›rm›z› figür), 19.39-18.25 arasında ise Arkaik Dönem keramik örnekleri tahribata uğramış bir
mimarî içinden gelmektedir. Bunlar: Korinth ve Doğu Grek keramik parçaları ile tüme
yakın bir hydria (Resim: 9), İon khimation kabartmalı ve boyalı arkaik mimarî levha parçaları (İ.Ö. VI. yüzyıl), Tarsus Gözlükule "Assur Dönemi" ile parellelik gösteren (‹.Ö. VIIVI. yüzy›l) keramikler ve yine "Cypro-Archaic I Period" (İ.Ö. 750-600) "Bichrome IV" tipi keramik parçaları vb. olarak sıralanabilir7.
G9 plân karesi, geçen yıl stratigrafisi araştırılan ve yayınlanan8 F9’un süreciydi.
Burada açığa çıkarılan "A duvarı" (15.11 m.) F9 açmasındaki Hitit Erken İmparatorluk
duvarı (15.15 m.) ile çağdaştır (Resim: 10). Birbirine paralel uzanan (kuzey batı-güney
doğu) A ve B duvarları göz önüne alınacak olursa, her ikisinin de F9’da 2002 yılında
açığa çıkarılmış olan Hitit Erken İmparatorluk Duvarı ile aynı döneme ait ve içinde batı
duvarına yakın iki ocak bulunan dikdörtgen biçimli anıtsal bir mimarînin uzantısı oldukları anlaşılmaktadır. Bu yapı, yukarıda dikdörtgen biçimli olup, doğu-batı doğrultusunda
uzanmaktadır ve doğu duvarı halen kesit altında devam etmektedir. B duvarı F9 açmasındaki büyük yapının G9’daki devamıdır. Daha alt seviyedeki (13.91 m.) D duvarı, Mersin Yumuktepe VII. kattan başlayarak VIA, VIB ve V. katta varlığı belirlenen sur duvarlarıyla paralellik göstermektedir9. Her iki duvar çevresinde ele geçirilen açık kap, yonca
ağızlı testi parçaları, E9 ve F9 plân karelerinde Hitit İmparatorluk kontekstinin tipik örnekleri olarak bulunan karın kısmı basık, ovoid gövdeli matara biçimli kap parçaları ile
karşılaştırılabilir. Ayrıca 14.36-14.20 m. seviyesinde daha önce yayınlanan10 Kıbrıs tipi
süt kaplarının lades kemiği biçimindeki bir WS II kulpu (Resim:11), bu dönemde Soli’nin
Kıbrıs ile olan deniz ticaretinin varlığına ilişkin önemli bir arkeolojik kanıttır.
Soli Höyük ve Sütunlu Cadde’ de yukarıda adı geçen açmalardaki stratigrafik çalışmalar önümüzdeki yıllarda da sürecektir.
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Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC) III,1-2 1986: No. 119a, 120a (München) ;Corso, A., 2000: Eulimene (EULIMENH) I: 2-53; fig. 10, 14; ayrıca karşılaştırınız: A Catalogue of the Sculptures Preserved in the Municipal Collections Rome. The Sculptures of the Palazzo dei Conservatori (ed. H. S. Jones):Pl. 46, No. 8. (Oxford) 1926.
Krş. Örn. Septimius Severus portresi; Angelicoussis, E., 1992: The Woburn Abbey Collection of Classical Antiquities
(Monumenta Artis Romanae XX): 201-204 (Mainz am Rhein).
Bu dönemde Kilikia’da büyük imar girişimleri göze çarpmaktadır. Örn. Olba akropolülünün doğusundaki aquaductlar.
Bunlar başlıca"lotuslu ve lotus koklayan tanrıça" figürü bezemeli tipik amphora örnekleridir. Bkz. Gjerstad, E., 1948:
The Swedish Cyprus Expedition IV, 2: 291 (Stockholm); La Céramique Chypriote de Style Figuré Age du fer (1050500 Av. J.C.) (eds. V. Karageorghis&J.des Gagniers) 1974: 84 vd. ; Dierich, A., 1997: Erotik in der Kunst Griechenlands (Zabern Bildbände zur Archäologie 9): 24, fig. 23, (Mainz am Rhein); Karageorghis, V., 2002: Early Cyprus,
Crossroads of Mediterranean: 181, No. 373. Getty Publications. Los Angeles-California.
Yağcı, R., 2003: "The Stratigraphy of Cyprus WS II&Mycenaean Cups in Soli Höyük Excavations" Identifying Changes:
The Transition from Bronze to Iron Ages in Anatolia and Its Neighbouring Regions: Proceedings of the International
Workshop, Istanbul November 8-9, 2002 (Ed. B. Fischer vd.): 93-106. Türk Eskiçağ Bilimleri Yayınları. İstanbul.
Bu sur sistemi Boğazköy ile karşılaştırılmaktadır Garstang , J., 1938-39: Explorations in Cilicia, The Neilson Expedition: Fifth Interim Report, Excavations at Mersin: 1938-39: 91-96, pl. XLIV-XLV; Liverpool Annals of Archaeology and
Anthropology XXVI: No.3-4 (Eds. J. P. Droop&A. M. Blackman): 91-96 pl. XLIV-XLV. Liverpool (1940).
Yağcı, R., 2003: "Beyaz Astarlı (White Slip) II Kapları ve İ.Ö. II. Binde Kıbrıs-Soli İlişkileri" Adalya VI: 1-19. İstanbul.
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REPORT ON THE 2003 EXCAVATION AND
RESTORATION CAMPAIGN AT SAGALASSOS

Marc WAELKENS*

I. The Northeast Corner of the Upper Agora
M.WAELKENS
P.TALLOEN
In 1996 and 2001 excavations of the street giving access to the northeast corner of the Upper Agora exposed a mid 2nd century A.D. gateway and a building of early
Imperial date, the so-called ‘Northeast Building’ flanking it to the south. In 2002, excavations were initiated inside this building and they exposed the late Roman to early
Byzantine occupation phases of the structure. In late Roman times (after the A.D. 500
earthquake?) it contained a row of (work) shops preceded by a corridor (?) along a probably colonnaded street to the south of it. Stratigraphical analysis indicated that the building may have seen substantial damage as a result of the 7th century earthquake, but
that there may have been an attempt at partial reconstruction, upon which the building
was abandoned and eventually covered with erosion material.
During the 2003 season the excavation was extended inside the ‘Northeast Building’, in order to uncover the continuation of the shops and to reach the lower occupation levels. Inside the complex, the early Byzantine structures were composed of 1)
a row of vaulted rooms arranged against the north wall, accessible through brick arches supported by plain columns and ashlars serving as capitals, 2) a continuous ‘corridor’ in front of them, originally accessible through a number of doors in its south wall,
and 3) a colonnaded street in front of the latter.
The excavation during the 2003 season focussed on three spaces already partially unearthed and identified in 2002, namely the second room in the row of shops at
the back (northern) part of the complex (room 2), the preceding corridor (room 3) and
the colonnaded street (Fig. 1)
Although none of the rooms within the shop-complex were entirely excavated,
this campaign provided more information on their nature and additional information on
their occupation history. The lowest levels could not be reached yet, but the excavated
portion indicated that building elements of the early imperial building were re-used in
the southern wall of the complex. This suggests that the former had been partly dismantled for the construction of the latter, leaving only the northwest corner of the building standing. The currently visible structure was certainly not the first transformation
*

Prof. Dr. Marc WAELKENS, Department of Archaeology, Blijde Inkomststraat 21, B-3000, Leuven/BELGIUM.
P.TALLOEN, Sagalassos Project, Blijde Inkomstraat 21, 3000 Leuven/BELGIUM.
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of the whole structure, as indicated by beam holes in the back wall, once carrying a second storey. When the row of arches was constructed in front of the row of rooms, this
second floor was given up, as there were no corresponding beam holes in the arches.
During its final occupation phase dated to the 7th century A.D., room 2 was apparently used as a dump. To that extent it was sealed off with a wall of mortared rubble in order to allow waste material to accumulate (see Fig. 1). The position of this dumping area, right in the heart of the city, also reflected by a similar situation in the east
portico along the Lower Agora, may indicate that during the early Byzantine period, the
removal of waste from the city was no longer taken care of and that parts of it had become abandoned.
Probably the construction of a rectangular structure in the colonnaded street has
to be situated in the same period. Both its shape and position in relation to the adjacent floor level suggest an identification as a cistern, encroaching upon the alleged colonnaded street running to the south of the shop complex (see Fig. 1). At Sagalassos
cisterns seem to be characteristic for the early Byzantine period, when after a series of
earthquakes the normal water supply had been damaged or even interrupted.
It was on top of this 7th century A.D. material that earthquake debris was found
including one of the four middle Augustan honorific columns embellishing the corners
of the Upper Agora (Fig. 2). Like the Northeast building itself, this honorific monument
was related to the layout of the Upper Agora during the early Imperial period. As its
components were present within the destruction layer, which undoubtedly resulted
from the 7th century earthquake destroying the city, the monument must have been
present in the cityscape until the abandonment of Sagalassos.
II. The Domestic Area Excavation
I. UYTTERHOEVEN*
M.WAELKENS
Since 1995, excavations have been conducted in the Domestic Area, located
east of a street connecting the central and the upper parts of Sagalassos (Fig. 3). During previous campaigns since 1995, a large urban mansion was identified, built on
three successive terraces. Pottery indicated that at least part of the dwelling remained
in use until the 7th century A.D. (Fig. 4). In the southwest part of the excavation area,
eight rooms (Fig. 4, I-VIII) were identified as the utilitarian zone of the house, based on
numerous water supply systems found here. A private bath complex with an apodyterium (Fig. 4, IX), a caldarium (Fig. 4, X), a tepidarium (?) (Fig. 4, XV) and another room, originally provided with a hypocaust system (Fig. 4, XVI), was identified. North of
this bath complex some other rooms were defined on the basis of the presence of door openings (XIV, IX and X). East of the bath complex, at an intermediary floor level, a
system of three vaulted corridors situated under the damaged vault of rooms on the
first floor were partially unearthed in 2000-2002 (Room XX). South of the bath complex a small corridor with water basin (Fig.4, XII) was unearthed. Further eastwards a
paved courtyard (Fig. 4, XIII) partially excavated in 1998-2000 and provided with an
exedra (Fig. 4, XI), was connected with Room XVI by means of a small staircase. An
arched fountain with a double apse (Fig. 4, XIX) and a small, only partially cleared room (Fig.4, XXI) located south of this nymphaeum bordered it on the east side. In the
southeast of the domestic area a second, probably more private courtyard (Fig. 4,
XXV) provided with an arcaded gallery on its eastern side (XXXIII) was partly investigated in 2001-2002. From this courtyard a vaulted chamber, used as a storage facility
during its last occupation phase (Room XXVIII) was accessible. East of these spaces
two other new rooms (Fig. 4, XXXII and XXXIV) were partly excavated.
*

I. UYTTERHOEVEN, Same address as in note 1. I.Uytterhoeven is a postdoctoral fellow of the Fund for Scientific
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Apart from the units at floor level, four utilitarian rooms with restricted dimensions were unearthed in 2001 in the area above Room XXVIII, in between the bath section and a natural rock outcrop: rooms XXIII, XXIV (waste deposition place), XXVI (staircase with cellar) and XXVII (provided with a settling tank and a water channel).
At a still higher level the residential rooms of the mansion, all heavily damaged
by earthquakes, were located, as was revealed during the campaigns of 2001-2002. A
monumental staircase in purple schist slabs (Fig. 4, XXXVI) partly excavated in the
north last year, led to rooms XXXV and XVII, which were both paved with a mosaic floor. These rooms functioned as a vestibule for a large reception hall (Fig. 4, XXII), which
had been stripped of its previously certain rich wall and floor decoration. From Room
XVII, another residential chamber with mosaic floor (Fig. 4, XVIII) was reached. Additionally, two other rooms with a still unknown function (Fig.4, XXVII and XXXVIII) were
investigated west of XXXV and XVII.
In line with the previous campaigns, the archaeological research at the Domestic Area intended to document in detail the building history of the large mansion under
investigation, with its various functional zones transformed many times during the long
occupation history (probably 2nd-7th century A.D.). In this research the study of pottery, small finds, animal bones, macrobotanical remains and residue analysis plays an
important role. During the campaign of 2003 ten new sectors of 5 by 5 metres were excavated in the south. In five already partly excavated grids of previous campaigns, the
floor level was reached and the excavation completed. During the campaign, it became clear that the main part of the southern zone of the Domestic Area originally consisted of one large courtyard complex, which was later subdivided into smaller units. In
the east, courtyard XXV with its cobbled floor was excavated further, as well as the arcaded gallery that bordered it on its western, eastern and southern sides (Fig. 4, XXXIII). In the west, courtyard XIII paved with large limestone slabs was completely excavated (Fig. 5). In between these two courtyards, two smaller rooms (Fig. 4, XXI and
XXXIX) already identified in 2000 and 2002 respectively, were recognized as later subdivisions of a central north-south running arcaded gallery in between the eastern and
western courts. South of courtyard XIII, a new space with a staircase leading to the
now disappeared first floor was discovered (Fig.4, XLII), as well as a corridor (Fig. 4,
XLI) connecting courtyard XIII with room XXXIX. Both transition spaces revealed information on the circulation patterns from the ground floor to the residential rooms on the
first floor that were previously investigated (Rooms XVIII, XVII, XXXV, XXXVI, XXII).
Further southwards, two new chambers were found (Fig. 4, XL and XLIII), of which the
most eastern one (XL) was identified as a large dining room. The latter was used into
early Byzantine times, as shown by a Christian fresco in one the wall niches. After eight
excavation campaigns, a total of 43 rooms have now been identified in the urban mansion, arranged on three successive or terraced levels. In particular, a picture was obtained of the arrangement and re-organization possibilities of a rich mansion, based on
observations made in its large-scale courtyard complex which originally may have formed the centre of the house, and in two new large rooms in the south (XL and XLIII),
of which one (XL) probably functioned as a dining room. The original courtyard complex, with its brick arcades (see Fig.5) and double apsidal nymphaeum, may go back to
the 2nd century A.D. In later Roman times, the dimensions of the building and the occurrence of impressive rooms, such as the monumental staircase (XXXVI), the vestibule (XVII and XXXV), the large reception hall in the north and the impressive dining
room in the south, sustained the identification of the complex as the palatial dwelling
of one of the proteuontes, a provincial aristocracy, which intermarried constantly and
kept good contacts with both clergy and governors during the 4th and 5th centuries
A.D. Many of the walls in mortared rubble alternating with bricklayers may go back to
this period. By then, this class ruled the cities from their palatial mansions. The earthquake that struck Sagalassos around 500 A.D. combined with the plague from 541 A.D.
onward, put an end to their good fortunes. It is clear that during the 6th century A.D.,
the palatial mansion was subdivided into smaller units. Room XLIII was no longer accessible from XLII and the door between rooms XL and XLIII was closed off as well.
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Both levels of the subdivided mansion remained occupied into the later 6th and 7th
century A.D. Yet, there is clear evidence of a ‘ruralisation’ of the lower part of the house around courtyard XXV, henceforth used for storing amphorae and inside room
XXVIII, in which dried cattle dung cakes were stored. Around the same period, the ‘service rooms’ XXIII-XXIV, XXVI-XXVII were also disconnected from courtyard XXV and
their floor level raised to match that of reception hall XXII. When the latter became a
dining hall, they were eventually used for dumping kitchen and table refuse, whereas
room XXVI already had been turned in a cellar for storing table wares and local amphorae. The fact that the last occupants still imported fish and glass from Egypt, wine
from Gaza and oil from Cyprus, indicate that one is not dealing here with ‘squatters’.
The large dwelling was eventually destroyed during the 7th century A.D., but before or
after this catastrophic event the original functional content of the house seems to have been drastically depleted, before further collapse occurred. There are growing indicators that the house was no longer occupied during the last seismic event.
III. The Roman Baths
J.CLAEYS
M.CORREMANS
M.WAELKENS
The Roman Baths at Sagalassos are under excavation since 1995, thanks to a
generous grant made available by the family L. Lamberts Van Assche. The complex
was built on a natural hill located to the east of the Lower Agora, as part of a general
reorganisation of the Lower Agora and its surroundings. Early in the 2nd century A.D.,
most probably during the reign of Hadrian (117 –138 A.D.), the top of the hill was levelled and all previous construction dismantled. At the same time, its surface was enlarged considerably by constructing an artificial terrace composed of at least five ca. 100
m2 large vaulted rooms. Four of them and the connecting corridors have already been
investigated. One room served as a kind of vestibule, giving access from the Lower
Agora to the upper part of the building with the actual bathing section. The latter was
installed on the top floor of the whole complex (Fig. 6).
The uncovered, western part of the actual bath complex comprised a caldarium
(caldarium 1, Fig. 6, C 1) and, to the north of it, a tepidarium (Fig. 6, T 1), partially excavated in 2000. Marble pilaster capitals point towards a partial repair during the 4th
century A.D. A large central hall to the east of caldarium I, originally may have acted as
a ‘Kaisersaal’ inaugurated in A.D. 165. In late antiquity it was transformed into a second caldarium (Fig. 6, C 2). To the east of Caldarium I, a large, possibly open-air shaft
(Fig., Sh) provided circulation within this part of the building, connecting the upper and
lower bath levels. In 2002, east of this central shaft, a dressing room or apodyterium
(Fig. 6, A 1) was identified. Various features indicated that the actual condition of the
room was a later re-arrangement. Nonetheless, the room proved crucial in understanding the circulation within the Roman Baths. The room remained in use into the last
days of occupation at Sagalassos. Along its north side caldarium 2 gave access to
another room, partially excavated in 2002, which was also heated and at first identified as a secluded bathing zone (Fig. 6, Co 1). Graffiti on the parapets of the pools indicate that caldarium 2 remained in use until at least the 6th century A.D. and that a
predominantly Christian population frequented it then. To the east of this second caldarium, a double row of service rooms was already partially excavated. The western
one consisted of two parts, separated by a vaulted passage (Fig. 6, P3 and S). East of
this room the excavation of a corridor was already initiated, uncovering the upper part
of a stairway probably leading down to the vaulted rooms in the lower part of the Roman Baths (Fig. 6, Co 3). The northern end of this corridor also connected a sequence of other service rooms and corridors (Fig. 6, Co 2). Part of these facilities (Fig. 6,
Co 4) possibly provided water to the northeast pool in caldarium 2. In 2001, a large frigidarium (Fig. 6, F 1) was partially exposed to the east of caldarium 2. Towards the
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east, the room may extend beyond a double row of huge ashlar piers as far as the east
wall of the bath complex. Another large-scale public space was identified northeast of
Corridor 2, laid out with a semi-circular niche in its western wall. In 2003, excavations
continued in the following areas of the upper floor level:
1.The room with the semi-circular niche mentioned above (Fig. 7). At the start of
the campaign, it was believed that the room with the semi-circular niche formed part of
the apodyterium (Fig. 6, A 2) identified in 2003 (see 2 below), because the niches found in both rooms seemed to have similar dimensions and to interconnect. The discovery of a central pool, however, indicated that the room should be identified as a frigidarium. This was sustained by the absence of a hypocaustum system. The baths’ large frigidarium already exposed in 2002 (Fig. 6, F 1), as well as the new frigidarium (Fig.
6, F 2) with its white marble floor, its coloured and imported marble veneer and statuary, may belong to the older still preserved parts of the building (middle and 2nd half
of the 2nd century A.D.), when walls composed of brick throughout were popular at Sagalassos. In the eastern section of the new frigidarium the floor level was reached,
composed of white marble slabs in both the rectangular niche of the south wall and the
curved niche in the room's east wall. In the central part a cold-water pool (piscine) surrounded by a brick wall covered with green marble veneer was found (Fig. 7).
2. The east half of the apodyterium and the connecting service areas. Clearly,
the apodyterium continued in an eastern direction. This season made it clear that, while in the western part a heated corridor (Fig. 6, Co 1) had been spared out south of the
already exposed undressing room (Fig. 6, A 1), its eastern half reached a width of nearly 12,5 m(Fig.6, ‘A 2). Most of the eastern floor section in the larger apodyterium was
still covered with panels of opus sectile showing later repairs. Whereas the solid brick
walls may suggest a 2nd century A.D. date for the room, its original function as a dressing room or apodyterium from that period onwards could not yet be established. The
oldest parts of the opus sectile floor may date back to the 4th century A.D. at the latest, when the whole western part of the baths was refurbished with new and reused
veneer. According to coins and ceramics found inside the benches, the latter were built a generation later, towards the beginning of the 5th century A.D., possibly in connection with the transformation of the 'Kaisersaal' into a second caldarium (Fig.6, C 2).
Finds made on top of the floor, with ceramics dating between the 5th and 7th centuries A.D. and a coin of the emperor Heraclius (610-640 A.D.) found close to the floor level, suggest that the dressing room was still in use until the early 7th century A.D.
3. The eastern half of the ‘private bath’ area (Fig. 6, Co 1), accessible through
caldarium 2. The eastern part of the northern extension of caldarium 2 was also excavated to its floor level and proved to be a heated hall or passageway. The floor completely covered with large white marble slabs, was well preserved in this part of the corridor. The latter must have been built at the time of the transformation of the ‘Kaisersaal’ into a second caldarium (Fig. 6, C2) to connect it to the dressing room.
IV. The Lower Agora and the Hadrianic Nymphaeum
T.PUTZEYS*
B.VAN DAELE
M.WAELKENS
The original layout of the Lower Agora may find its origin in the late Hellenistic
period, but its actual shape was most probably conceived in early Imperial times. At least the back wall of the west portico may go back to these days. Shortly afterwards,
under Tiberius, a U-shaped gateway was constructed over the stairway giving access
*
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from the southwest corner of the square to the colonnaded street continuing to the
city’s South Gate. According to the results of this campaign, the Lower Agora was further furnished during the 2nd half of the 1st century A.D., at the earliest under the Flavians, with its eastern, Ionic portico and shops. Possibly the west portico was (newly)
laid out at the same time. The north side of the Lower Agora was the last to be arranged, when, most probably under Trajan, a nymphaeum with a back wall made of brick
facing concrete and containing nine arched statue niches was constructed. The building of this nymphaeum may have triggered the re-arrangement of the semi-circular
terrace along the northeast access to the agora. In this arrangement, the old rusticated terrace wall was hidden by a raised street level with adjoining stairway towards the
south, and raised itself by means of a smooth terrace wall incorporating six relief busts
of the local pantheon. In the past, two rooms had been partially excavated inside the
east portico of the Lower Agora (Fig. 9, 3, 7-9), showing a late Roman transformation
of the structure, but most of the agora's occupation history along its eastern extremity
remained unclear. In Severan times, a new nymphaeum with eight statue niches, preceded by an aediculated façade was erected immediately in front of the early 2nd century A.D. fountain.
IV.a. The Lower Agora
The aims of the 2003 campaign at the Lower Agora were multiple:
1. To finish the excavation of the northeast entrance to the Lower Agora in order
to study the early Byzantine construction encroached upon the street in front of the semicircular terrace wall. In this area, two small guards’ houses policing respectively the
street between the east portico and the Roman Baths and the stairway giving access
to the square (Fig. 9, rooms 1,2), together with a cistern (Fig. 9, room 5) were exposed. Before the middle of the 7th century A.D. the area had become ‘ruralised’: the Trajanic street fountain for instance was used as a dump for slaughtered cattle remains.
2. To resume the examination of the so-called shops in the eastern portico.
Three of these shops were already partially studied in 1993 (Fig.9, 3,8,7), in which 3
major building phases were distinguished. The aim of this year was to examine whether the original row of shops extended further north- and southwards, to try dating the
various building phases more exactly and to investigate the relation between the shops
and the installation of a larger complex in the area during the late Roman to early
Byzantine period. The latter proved to be a restaurant (thermopolion) composed of five rooms (Fig.9, 3-4, 6-8) occupying from the 6h century A.D. onwards the northern
and central part of the former east portico. It was also abandoned before the 7th century. Only one of its rooms still had a 7th century A.D. floor deposit (Fig.9, 4). The southern extremity of the portico seems to have maintained its original function, but one
of the shops (Fig.9, 9) eventually was used as a dump. Contextual analysis allowed
identifying the function of most rooms inside the eatery
3. To study the connection between the Lower Agora and the bath complex east
of it and to study especially the road which runs just behind of the back wall of the portico’s shops (see Fig.9). The NE access to the Lower Agora connected to an intersection further to the northeast, from which the main east-west street sprang, which continued to the west on a terrace above the north side of the Lower Agora. Another street branched off this main thoroughfare, near the NW corner of the Roman Baths and
continued southwards between the back side of the east portico and the Roman Baths
It must have been laid out towards the middle of the 2nd century A.D., along with the
bath building itself, but the corresponding water supply systems were repaired until the
early 7th century A.D. In late Roman times, the level of the street was raised and the
former pavement covered by an earth beaten walking level that remained in use until
the 7th century A.D.
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IV.c. The Hadrianic Nymphaeum
On the terrace behind and above the Trajanic nymphaeum and west of the curved northeast access to the Lower Agora, according to its architectural decoration, a
third nymphaeum two storeys high was built during the second half of the reign of Hadrian. Its purpose was to hide the rather plain facade of the late 1st-early 2nd century
A.D. Odeon behind it and to form a nice background along the street running above the
Lower Agora towards the Apollo Klarios Sanctuary.
Last summer the eastern extremity of the building was excavated (Fig.10, left).
The building was at least 21.30 m. long and possessed an aediculated façade over two
stories. It was made of limestone, but it had columns in pavonazetto and in granite from
the Troad. The building stood on a platform, to be reached by a flight of 8 steps and
was flanked by two 2.35 m. wide, 2.80 m. projecting side wings. The latter bordered on
a 0.90 m. deep paved water basin surrounded by a parapet on the south and by a podium on all other sides. The back wall of the fountain's lowest floor still stands to a height of 2.30 m. above the podium’s upper moulding and was interrupted by nichhes located at intervals of 0.40 m. from one another. Rectangular niches seem to have alternated with curved ones. The podium at the back of the basin was also interrupted
every 2 m. by slightly projecting pilasters decorated with reliefs of women, at least the
central ones representing Muses (twice Klio?, Terpsichore, the right corner one representing a woman with a reversed vessel).
The collapsed structure produced masses of statue pieces, which once filled the
niches, most of them still belonging to the original layout. Among them figured a satyr,
a Poseidon, belonging to the original layout and a reused Aphrodite (early 3rd century
A.D.: see Fig. 11). A bronze statue of the founder, Ti.Claudius Piso, the first Roman
knight of Sagalassos, apparently occupied one of the niches in the upper floor. A colossal marble head of a nearly 4.50 m. (if seated) to 6 m. high (if standing) female statue seems to have occupied one of the lower rectangular niches (see Fig. 1O, right).
Fragments suggest the presence of at least 8 other statues.
V.

Sondages near the Temple of Hadrian and Antoninus Pius
P. TALLOEN
J. POBLOME*

The large commanding terrace to the southeast of the lower city carried the remains of a sanctuary, which was already studied by count Karl von Lanckoronski in the
late 19th century. It had an east-west orientation and was bordered at its west side by
the north-south colonnaded street. The sacred precinct consisted of a courtyard (measuring 68.80 by 46.00 m.) surrounded on all four sides by a portico and accessible
through a propylon in the west temenos wall. In the axis of the courtyard stood a Corinthian peripteros of 6 by 11 columns, measuring 26.80 by 13.80 m. facing west. The
temple was dedicated to Antoninus Pius, the imperial house and the ancestral deities,
as determined by the building inscription. Although it was eventually dedicated to his
successor Antoninus Pius, the architectural ornamentation of the sanctuary dated the
beginning of construction to the second half of the reign of Hadrian. In the early Byzantine period, inhabitants of the city started dismantling the sanctuary for re-use in new
buildings, such as Basilica E1 in the former stadium where several frieze blocks of the
temple were identified.
In later times, the promontory became enclosed by a fortification wall and was
provided with regular structures inside (Fig. 12). In view of its strategic location, these
possibly represented the remnants of a refugee place. The archaeological survey of
*
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the promontory carried out during the 2002 campaign yielded ceramic material mainly
dating from the mid Imperial period until late Roman - early Byzantine times, but also
included late Hellenistic as well as mid Byzantine sherds.
This year a program of soundings was carried out in order to obtain stratified information on the occupation of the promontory. Three parallel trenches of 5 by 10 m.
with a north-south orientation were laid out in the northwestern part of the sanctuary.
The following occupation phases were identified:
- Early Imperial period: a wall almost parallel to the orientation of the later shrine. The wall may belong to the extension of the city in that direction, beyond the Hellenistic city walls, as is also manifested by the construction of the South Gate of the
city, a few hundred meters further southwest, during the reign of Tiberius.
- The construction of the Imperial sanctuary. A newly discovered part of the dedicatory inscription of the temple established the dedication of the temple to both the
‘divine’ Hadrian and Antoninus Pius, confirming our former date. Various parts of the
northern Ionic portico were documented, both in situ as well as inserted in later walls.
The portico was 7.74 m. deep, with an intercolumnar space of 2.40 m. The fill of its foundation trenches confirmed our date. No traces of slabs were found inside the courtyard, but its original presence was suggested by a floor substrate with mid to second
half of the 2nd century A.D. material. North of the back wall of the portico ins of a furnace used during the construction of the temple for producing iron clamps, dowels and
nails (?) was found.
- There is a gap in the occupation history of the promontory until the 5th century
A.D., when a first encroachment phase started inside the North Portico. It was probably
destroyed by the earthquake of the early 6th century A.D.
- A second encroachment phase of the courtyard and portico could be dated to
the early 6th century and mainly consisted of wide rectangular spaces belonging to a
series of rooms along the line of the former portico, reusing a lot of spolia from the
temple and the portico.
- Layer 1 in all trenches represented the early Byzantine (6th century A.D.) walking level, which continued to be used into the mid Byzantine period (8/9th – 10/11th
century A.D.). This together with coins attributed to the same period and two associated wall alignments confirmed the occupation of the hill after the abandonment of the
city centre during the 7th century. Considering the general plan consisting of a series
of long rectangular structures, a systematic planning effort is suggested, possibly initiated by some type of central authority. A military initiative may fit with the available source material (De thematibus) mentioning such a presence at Sagalassos during the
9th - 10th century A.D., but conclusive evidence is still lacking. One could think about
a settlement of the early Byzantine kastron type.
VI. Sondages on Alexander’s Hill
J. POBLOME
P. TALLOEN
Excavations on Alexander’s Hill started in 2000 with the intent of discovering the
hiatus in the sequence of occupation at Sagalassos, more specifically the pre-Hellenistic and post-7th century A.D. periods. Test soundings along the northern edge of the
summit revealed imperial funerary monuments, as well as a mid Byzantine occupation
on the hill. As the latter period was not yet documented in the settlement history of the
city, further excavation was required to establish the duration of the occupation and the
nature of the contemporary structures.
In 2001, across the northern part of the summit scanty remains of a ca. 19.40 m.
long and ca. 9.10 m. wide building with an east-west orientation were uncovered. It was
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provided with a rectangular niche at its east end, which served as an apse to the building. This construction was preceded in the west by a 2.52 m. wide stretch paved with
tile fragments. Inside the building two mortared floor levels were identified. The upper
floor originally carried a mosaic floor, as indicated by a small patch of mosaic stones
set in situ, as well as large amounts of tesserae retrieved from all excavated areas. The
building was identified as an early Byzantine basilica.
To the north- and southwest of the building the remains of a circuit wall were cut,
tentatively dated to the 6th century A.D. on the basis of ceramics retrieved from its foundation trench. Additionally, at the southwest edge of the hilltop, rock cut structures
were uncovered as well as numerous sherds of storage vessels. The presence of a large church within a walled complex, which also comprised storage facilities, situated on
an isolated location in the periphery of Sagalassos, suggested a monastery as identification. Numerous traces of fire found all over the site and the fact that the church was
disassembled to the level of its foundations suggest that the building was intentionally
destroyed at some time in the late 12th - early 13th century A.D., as was indicated by
the associated pottery. In order to check this hypothesis, 3 new trenches were planned
along the northern and a 4th one along the southwest side of the hilltop.
Several remnants of funerary monuments confirmed the original function of the
hill top, while numerous architectural elements as well as altars identified the presence of a mid 2nd century A.D. shrine dedicated to a goddess. This year’s soundings also provided a definite construction date for the church in the early 6th century on the
basis of the ceramic assemblage found with the fill of the construction platform exposed within trench 2, confirmed by the architectural decoration of a limestone door lintel and a marble ambo plate found in trench 4 (Fig. 13). It places the basilica in a series of churches constructed throughout the urban landscape at that time.
The fact that no building elements of the church were found in the northern
trenches, and as these were also rather limited in number on the west suggested, together with the ambo pieces found in the foundation trench of the cistern (Fig. 13), that
the early Byzantine basilica was already largely dismantled at the time of the last occupation phase. This phase could now be more firmly dated, by ceramics retrieved
from the foundation trench of a cistern, to the 12th century. The absence of material
dating to the intermediate period suggests that the hill had been abandoned together
with most of the city at some time during the 7th century, probably due to the mid-7th
century A.D. earthquake, only to be reoccupied during the 12th century. At that time a
cistern and perhaps also the circuit wall appear to have been constructed in order to
house a community. The remnants of this last occupation phase were found dumped
on top of the bedrock, in secondary position, on the inside of the circuit wall along the
northern part of the hill top. The intentional fill of the cistern in trench 4, the only possible water-supply system on the hill, with building remains, putting the latter out of use
for further occupation, can be considered a single event. Although this material was
markedly different in composition from layer 3 in the northern trenches, it may represent the same clearing of the 12th century occupation during the late 12th - early 13th
century A.D. This was possibly the result of Seljuk activity in the region, which left few
material traces in form of sherds, and may very well account for the thorough destruction and forced abandonment of the site. Considering the strategic location of the hill,
the presence of a circuit wall and cistern, along with a rich ceramic assemblage suggested that the mid Byzantine occupation was of military nature, providing a stronghold
in the region. This could also be suggested by the faunal remains found inside the cistern, which point towards hunting of deer and the consumption of large quantities of
cattle (see the article in the Archaeometry volume of this symposium).
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VII. Restoration activities
VII.a. The Antonine Nymphaeum
S. ERCAN*
The Antonine nymphaeum, a richly decorated 10 m. high and 30 m. long monumental fountain, was constructed along the north side of the Upper Agora between
161-180 A.D. The study of the building revealed that in late antiquity, possibly after the
earthquake around 500 A.D., the fountain was restored, partly re-arranged and rebuilt.
Finally, the building collapsed completely as a result of the severe earthquake, which
struck the city during the 7th century. The fact that the podium of the building is still in
situ and that most of the building elements still exist and are very well preserved, made it possible to restore and re-erect the monument by using anastylosis techniques.
The whole project is financed by the L.Baert-Hofman Fund and by KBC Banking Company. The main restoration activity during the 2003 campaign was the completion of
the missing parts of the column bases and columns, and trials to re-erect them in their original place in the building. The following restoration activities were executed:
completing missing parts of building elements in original stone by means of a pantograph; restoring blocks (joining by means of an epoxy mix, sometimes combined with fiber-glass reinforcing rods embedded in an epoxy grout; filling up cracks by a liquid
epoxy mix; carving completely new blocks; partial re-erection of the back wall; completing the 3rd and a temporary rebuilding of the 4th arch of the back wall; partial reerecting column bases, columns and some capitals; a temporary reassembling of the
architraves of the aediculae on the ground; partially re-erecting one aedicula of the building (Fig. 14)
VIII. The Northwest Heroon
E.TORUN*
The anastylosis project of the Augustan Northwest Heroon started in 2000
thanks to the support of the Group Arco (Belgium). The 2003 season lasted for four weeks, shorter than planned, due to the pregnancy of the architect responsible for the project. During this campaign, the in fill of the monument was raised and the area to the
northwest of the monument was filled to create a high platform (Fig. 15), which will facilitate the work of the crane for the coming seasons. This season, an intense study of
the stylobate blocks revealed that the naiskos had a prostyle plan instead of an in-antis arrangement.

*
*
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Fig. 1: View of the ‘Northeast Building’
from the south, with in the front
the cistern and the closed off
entrance to room 3. The dumping
area in room 2 is indicated by
arrow nr.2

Fig. 2: The NE honorific column of the
Upper Agora (mid-Augustan period) found inside the ‘Northeast
Building’
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Fig. 3: View of the large urban villa from the southwest

Fig. 4: Plan of the palatial mansion during its final
phase of occupation.
The various tones of
grey indicate different
building techniques and
phases
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Fig. 5: View from central courtyard XIII towards the south. The arrows indicate the original brick piers of the southern arcaded gallery

Fig. 6: Plan of the Roman Baths, with the identification of the various roos mentioned in the text
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Fig. 7: The newly exposed frigidarium 2
with its pool (see arrow)

Fig. 8: The opus sectile floor in apodyterium 2 (foreground) and 1 (back,
right). The heated corridor leading to caldarium 2 can be seen in the
upper left part of the picture
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Fig. 9: Aerial view of the Lower Agora
with the indication of the various rooms installed in the East
Portico

Fig. 10: View of the eastern extremity of the late Hadrianic nymphaeum and
of the colossal female head
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Fig. 11: Statues from the late Hadrianic nymphaeum. From left to right: the satyr, the
Poseidon and the reused Aphrodite statue

Fig. 12: Plan of the shrine for the divine Hadrian and for Antoninus Pius with the
encroachment phases and the mid-Byzantine occupation in the upper part of the
North Portico
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Fig. 13: Ambo plate of the early 6th century
A.D. church on Alexander’s Hill

Fig. 14: View of the Antonine Nymphaeum towards the end of the 2004
campaign
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Fig. 15: The NW Heroon at the end of the season (south façade)
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EPHESOS 2003

Friedrich KRINZINGER*

Die Grabungskampagne des Österreichischen Archäologischen Instituts in Ephesos dauerte im Jahr 2003 vom 30. Mai bis 11. Oktober, im November 2003 fand ein
zweiwöchiger Survey statt. Die Unternehmung wurde wie bisher gemeinsam mit dem
Institut für Kulturgeschichte der Antike der Österreichischen Akademie der Wissenschaften durchgeführt. Als Regierungsvertreter/innen waren für die Arbeiten in Ephesos
die Damen und Herren Gökhan Bozkurtlar, Şebnem Özkaya, Nil Koçak, Şeyhmus Menekşe (Generaldirektion für Antiken und Museen, Ankara), Cengiz İçten, Pervin Büyükkolancı (Efes Museum, Selçuk), für die Arbeiten in Belevi Herr Ömer Özden (Museum
Çannakale) zugeteilt. Für die ausgezeichnete Zusammenarbeit Unterstützung gilt den
Genannten und dem Ephesos Museum in Selçuk unser herzlichster Dank.
Im angegebenen Zeitraum wurde an insgesamt 17 Projekten gearbeitet; beschäftigt waren 162 Wissenschafter/innen sowie 64 Arbeiter. Über die Ergebnisse kann
hier aufgrund der Vorgaben nur kursorisch und ausschnitthaft berichtet werden, zur Ergänzung sei auf die Bibliographie in der Anlage verwiesen. Ausführliche Berichte erscheinen jährlich in den Jahresheften des Österreichischen Archäologischen Instituts
(ÖJH). Abschließende Publikationen sind den FORSCHUNGEN IN EPHESOS (FiE)
vorbehalten, welche im Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben werden.
1. Belevi (Fig. 1)
1.1 Archäologie und Projektleitung vor Ort: Peter Ruggendorfer
Eine der wesentlichen Aufgaben der Grabungen am Mausoleum stellte die Untersuchung des Terrains entlang der Südseite und vor der Grabkammer dar. In diesem
Areal, bei dem es sich teilweise um den letzten erhaltenen originalen Versturz- und Abbauhorizont nach dem Abschluß der Altgrabungen von 1930–35 handelt, wurden daher drei Sondagen geöffnet. Besonders das Ostprofil von Sondage 13, das den Südhang vom Stufenunterbau bis auf die rund 6 m. höher liegende Felsterrasse durchgehend schneidet, ermöglicht klare Aussagen zur Anlage des Mausoleums, dem Bau der
Wasserleitung sowie zur Zerstörung bzw. Abbaugeschichte der beiden Monumente:
Der Stufenunterbau des Monuments ist zu großen Teilen direkt auf dem Fels aufgesetzt, wo dies nicht möglich war, dienen einzelne Blöcke zum Niveauausgleich, Hinweise auf einen Bothros vor der Grabkammer fehlen.
Überraschend schmal ist der Abstand zwischen der südlichen Außenwand des
Monuments und dem Südhang, der nur knapp 3 m. beträgt. In der Kaiserzeit wurde in
diesen Zwischenraum die nach Ephesos führende Wasserleitung eingebaut; ihre Nordwand ist auf den Stufenunterbau aufgesetzt, ihre Sohle verlief etwa auf dem Niveau
der Trittfläche der untersten Stufe. Eine rund 0,50 m. dicke Erdpackung schützte das
*
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Gewölbe der Leitung vor herabstürzenden Architekturteilen. Über der Packung liegt zusätzliches, von Hangrutschungen stammendes Material: die Schichten erreichen eine
Dicke von ca. 2 m. An ihrer Oberkante fanden sich zahlreiche große Wandverputzplatten mit dicken Sinterresten, die während einer Reparatur der Wasserleitung in der 2.
Hälfte des 3. Jhs. n. Chr. abgeschlagen und aus dem Kanal entfernt wurden.
Oberhalb dieser Platten lagen in dichtem Verband die Reste eines mächtigen
Architekturversturzes, der sich aus Teilen des Obergeschosses zusammensetzt. An
seiner Unterkante, die etwa 4 m. über der Oberkante der Euthynterie liegt, fanden sich
über mehrere Meter verstreut die Fragmente zweier Kassettenreliefs, welche die Kentauromachie über der Grabkammer ergänzen (Fig. 2).
Ein zweiter Forschungsschwerpunkt lag an der Westseite: Hier wurden vier Sondagen geöffnet und dabei Straten aus der Entstehungszeit des Monuments angetroffen.
1.2 Bauforschung: Reinhard Heinz
Das Team der Bauforschung führte die zeichnerische Dokumentation des in situBestandes des Sockels und die Aufnahme des verstreuten Steinmaterials nach technischen Kriterien fort. Die Arbeiten konzentrierten sich auf die steingerechte Rekonstruktion der Gesimsblöcke des Obergeschosses. Die theoretischen Zuordnungen der
einzelnen Blöcke wurden durch zahlreiche Architekturproben direkt am Stein überprüft.
Mit Hilfe eines Autokrans wurde das schwer zu erreichende Steinmaterial vor
und um die Südwestecke auf die Auslegeterrassen verlagert und aufgenommen. Die
Gebälkzone dieser Ecke konnte steingerecht rekonstruiert, die Ergebnisse durch Architekturprobe bestätigt werden (Fig. 3).
Durch die Grabung wurden neue Dachplatten aufgedeckt, wobei ein Ichsenblock einen weiteren Beleg für die nach innen geneigten Dachflächen der Peristasisüberdeckung darstellt. Im Anschluß an die Ichsenblöcke sind zwei weitere Dachplatten
zu rekonstruieren, die die Ecklösung des Daches näher definieren.
Weiter wurde die steingerechte Rekonstruktion der Grabkammer überarbeitet,
und die verschleppten Bodenplatten und Wandblöcke der untersten Schicht wurden in
ihre ursprüngliche Lage versetzt.
2. Hanghaus 2
Die Arbeiten im Hanghaus 2 sind im wesentlichen auf die abschließende Publikation der einzelnen Wohneinheiten konzentriert.
2.1 Archäologie
Die beiden Wohneinheiten (im Folgenden: WE) 4 und 6 waren nach tiefgreifenden Umbauten eng aufeinander bezogen und standen beide im Besitz des C. Flavius
Furius Aptus (Fig. 4–6). Ihre Erforschung und Publikation, welche auch die Malerei-,
Mosaik- und Marmorausstattung umfaßt, steht unter der Leitung von Hilke Thür.
Nach der erfolgreichen Vorlage der WE 4 zum Druck in den »Forschungen in
Ephesos« bei der Österreichischen Akademie der Wissenschaften wurde der Schwerpunkt auf die Untersuchung des Baubefundes und der Ausstattung der WE 6 gelegt.
Die Bearbeitung der Malerei- und Marmorausstattung des Hanghauses 2 und die Erarbeitung von Phasenplänen und Rekonstruktionen wurde durch den Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung mit dem Projekt Nr. P 15242 gefördert.
H. Thür hat den Baubefund der Nordräume der WE 6, die an die WE 4 angrenzen
und deren Erweiterung bzw. Neuerrichtung die massiven Umbauten der WE 4 verursachten, analysiert. Dafür wurde der Baubefund des Marmorsaales 31, der Basilika 8, des
Stuckzimmers 8a, der Nebenräume 8b und 8c sowie der Räume 36 und 36a in einem Katalog erfaßt und für die beiden Haupträume 31 und 8 der Baubefund konzipiert. Ein wichtiges Bauelement ist der Frischwasserkanal, der in vier Bauphasen die Hanghäuser quert, seine erforderliche Überbrückung hat die Baumaßnahmen wesentlich beeinflußt.
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Eine Diskussion über die Orientierung und damit Zugehörigkeit des Raumes
36c.1 im Obergeschoß führte zu einer Beschäftigung mit den Räumen 32b–d und 37.
Dieser auf dem Niveau der Obergeschosse der WE 6 und 7 gelegene Bereich hatte
über dem tonnengewölbten Raum 38c der WE 7 einen offenen Hof, dessen Marmorstylobate an der Süd- und Ostseite erhalten blieben. Die Hoffläche wurde sekundär verkleinert und war mit stuckierten Ziegelsäulen ausgestattet, die Räume 32c und
38a.1 bildeten den Süd- und Westumgang. Die Räume 36c.1 und 36d.1 gehörten primär zu diesem Hof, sekundär jedoch zum Obergeschoß der WE 6. Genauere Nutzungsverhältnisse bedürfen noch der näheren Klärung.
Ingrid Adenstedt hat für die Publikationsvorbereitungen der WE 1 und 2 die vorhandenen Bauphasenpläne überarbeitet und durch einen Obergeschoß-Plan und ein
3-D-Rekonstruktionsmodell ergänzt. Hauptziel ihrer Forschungen waren die WE 3 und
5, deren Baubefund sie bearbeitet; dies inkludiert auch die Bauphasenerstellung sowie
die Klärung der Wasserver- und -entsorgung.
Karin Koller konzentrierte ihre Arbeiten an den Marmorausstattungen von Wänden und Böden auf die in situ-Befunde der WE 6. Hier wurden weiße und graue kristalline Marmore aus der Umgebung von Ephesos, bevorzugt aber farbige Dekorgesteine, importiert aus den bekanntesten Steinbrüchen des Reiches, für die repräsentative
Ausstattung der Räume verwendet. Die Marmorausstattungen aller Räume mit
Wandsystemen, dekorativen Plattenböden sowie die Brunnenauskleidungen wurden
ebenfalls dokumentiert.
Für Norbert Zimmermann standen-nachdem die Datierungsdiskussion der
Wandmalereien als prinzipiell abgeschlossen betrachtet werden kann-die Ausarbeitung der Malereiphasen der einzelnen Wohneinheiten und die Publikation zu den WE
1, 2 und 4 im Vordergrund. Außerdem wurde vor Ort die Dokumentation der Malereifragmente aus den WE 3, 5 und 6 vervollständigt. Die Malereien lassen in der Regel in
jeder Wohneinheit eine Entwicklung vom frühen 2. bis in das mittlere 3. Jh. erkennen,
die zumeist einen Rückgang figürlicher Bildthemen mit sich bringt.
2.2 Restaurierung
Aufwendig waren die Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten im Hanghaus 2, die unter der bewährten Leitung von Karl Herold standen.
2.2.1 Konservierung der Bausubstanz
2003 konnte mit der Sicherung von Ziegelmauerwerk begonnen werden, welches durch Erdbebenschäden große statische Probleme zeigte. So wurden am östlichen Tonnenrestbogen des Raumes H2/36c alle Risse abgedichtet und mit Injektionsmörtel ausgespritzt und verfüllt, größere Fehlstellen mußten zugemauert werden. Mit
den hier gewonnenen Erfahrungen soll in Zukunft versucht werden, auch kompliziertere statische Mängel an der Ziegelarchitektur durch Rißverpressungen zu beheben.
Schwierig war die Korrektur der schiefstehenden Nordmauer in 32e der WE 7
(Fig. 7). Der beidseitige Wandmalereischmuck wurde dazu mit Gewebe gesichert, die
Wandmalereifläche von der Mauerseite im Raum 32f abgenommen, die Ziegelmauer
abgetragen, die Wandmalereifläche im Raum 32e senkrecht gestellt, die Ziegelmauer
wieder aufgemauert und gleichzeitig die senkrecht gestellte Wandmalerei mit Mörtel
verbunden. Abschließend wurde die abgenommene Wandmalereifläche auf einem Aluwabenelement appliziert und an ihrer ursprünglichen Stelle wieder montiert.
Die Arbeiten an den Sockelplattenfragmenten des Marmorsaals 31 in der WE 6
konnten erfolgreich fortgesetzt werden. Die aneinanderpassenden Fragmente wurden
geklebt und probeweise mit der Montage an der Nord-, Süd- und Westwand begonnen.
In der antiken Versatztechnik waren die Platten mit Haken aus Bronze oder Eisen befestigt und mit Ziegelsplittmörtel als Hohlraumfüllung hinterfüllt. Bei der modernen Applizierung wird nach eingehender Überlegung auf die antike Mörtelhinterfüllung verzichtet. Der Festigkeitsverlust des Mörtelpakets und die Haftungsmängel zum Mauerträger
441

wären kaum zu beheben: der Konsolidierungsaufwand bei letztlich ineffizientem Ergebnis und dem Risiko, daß das Mörtelpaket doch wieder auf die aus vielen Teilen geklebte Marmorplatte drücken würde, begründen zusammenfassend diesen zerstörenden Eingriff. An jener Stelle, wo gesichert eine Sockelplatte montiert werden kann, wird
der Ziegelsplittmörtel abgeschlagen und auf historische Aussageträger untersucht. Die
freigelegte Mauer wird photographiert und eine zeichnerische Dokumentation durch
die Bauforschung angefertigt; die Platte wird in ursprünglichem Abstand vor die Mauer
gestellt und mit Epoxidharz verklebten Haken fixiert. Die abschließende Verfüllung
zwischen Plattenrückseite und Mauer erfolgt mit Polyurethanschaum.
Im Nordumgang des großen Hofes 31a wurde im Frühjahr 2003 der stark zerbrochene und nur mehr lose aufliegende Plattenboden abgenommen, während der
Kampagne erfolgte die Klebung der Fragmente, nach Abschluß der archäologischen
Untersuchung soll der Boden wiederverlegt werden. Die 2002 begonnenen Arbeiten an
den Säulen dieses Peristylhofes wurden fortgesetzt, die Säulen der Nord- und Westseite präsentieren sich jetzt, ergänzt und retuschiert, als einheitliche Monolithe.
2.2.2 Wandmalerei
Die Restaurierungsarbeiten-Oberflächenreinigung, Fehlstellensicherung und
Retusche-konnten heuer im Musenzimmer abgeschlossen werden (Fig. 8). Wie wiederholt berichtet, wurde die Reinigung mit einem Mikrowirbelsandstrahlverfahren,
naß unterstützt, durchgeführt, die Fehlstellen wurden originalniveaugleich mit Kalkmörtel geschlossen und in rekonstruierbaren Bereichen in Strichtechnik ergänzt. Entgegen
einer puristischen Befundkonservierung, die ein entstandenes Verfallsbild einzufrieren
versucht, ist damit die Wandmalerei im Aussehen ihrem ursprünglichen angenähert,
präsentiert sich diese Raumausstattung als ein im möglichen Ausmaß authentisches
Dokument antiker Wohnkultur.
Die Arbeiten an den einst abgenommenen Wandmalereien des Sokrateszimmers der WE 4 wurden fortgesetzt: drei Plattenabschnitte wurden vom Gipsbett befreit und mit einem Kalkmörtelbett versehen. Das Aufbringen des Aluwabenträgers mußte jedoch verschoben werden, weil sich die Lieferung benötigter Elemente verzögerte.
3. Insula M/1
Die Bauuntersuchungen wurden von Dimitrios Boulasikis fortgeführt und vorläufig abgeschlossen. Sie umfaßten die an der Akademiegasse liegenden Reste des
Obergeschosses, wobei sich deutliche Hinweise auf eine reiche Ausstattung auch dieser Räume fanden. In spätantiker Zeit wurde das Obergeschoß im Nordosten um eine Latrine erweitert, die Teile der Akademiegasse überbaute. Eine derartig ausgreifende Hauserweiterung ist auch bei den Häusern nördlich des Variusbades auf der gegenüberliegenden Seite zu erkennen. Im Süd-, Mittel- und Nordteil der Insula wurden
Mörtelproben entnommen, um die Unterscheidung der Bauphasen technologisch abzusichern.
4. Vediusgymnasium
Das Vediusgymnasium wird von uns seit mehreren Jahren untersucht, was mit
der geplanten Verlegung des Touristeneinganges zusammenhängt (Fig. 9).
2003 wurden in den Grabungen bedeutsame Aufschlüsse zur Bau- und Zerstörungsgeschichte erarbeitet (Fig. 10) und der Anschluß an die große Säulenstraße, die
zwischen Stadion und Gymnasium vom Osten her das Stadtgebiet erschließt, nachgewiesen. Zwei besondere Grabungssituationen haben sensationelle Neufunde gebracht: Im großen Abwasserkanal an der Nordfront des Gebäudes wurden neben Lampen und Keramik die Fragmente eines hervorragend gearbeiteten Elfenbeinfrieses angetroffen, der einen Krieger im Kampf gegen Barbaren zeigt (Fig. 11), und unter dem
späteren Pflaster des Kaisersaales fanden sich zahlreiche Fragmente sorgfältig gearbeiteter Marmorstatuen (s. u.).
442

4.1 Archäologie und Projektleitung vor Ort: Martin Steskal
2003 wurden insgesamt vier Schnitte zur Klärung der Baugeschichte und grundrißtypologischer Fragen angelegt. Von besonderer Bedeutung war Schnitt 2/03 im Kaisersaal: Unter einer rezenten Schicht aus humoser Erde befand sich das bereits in
den 20er Jahren des 20. Jhs. freigelegte, überaus schlecht erhaltene opus sectile-Paviment, welches sich schließlich als sekundäre Baumaßnahme erwies. Der darunter
befindliche Estrich bedeckte eine etwa 15 cm. dicke Planierschicht, in welche zahlreiche Elemente der figürlichen Originalausstattung des Saales eingebracht worden waren. Bei den Statuenfragmenten handelt es sich ausnahmslos um zurechtgehauene
Köpfe (Fig. 12) und Extremitäten; sie zählen zu den besten Beispielen ephesischer
Skulptur. Die fehlenden Rümpfe scheinen teilweise als Bausteine in Mauern verbaut
worden zu sein, wie der Fund des Torsos einer Aphroditestatue in der Nordmauer der
Palästra im Sommer 2002 belegt. Unter der Planierschicht befand sich ein Estrich, der
unmittelbar über einem Steinfundament aufgetragen wurde und zu dem Aufbau des
ursprünglichen Bodens zu gehören scheint.
Durch die Untersuchungen, welche 2004 abgeschlossen werden sollen, konnte
für die einzelnen Nutzungsphasen eine Periodisierung erstellt werden.
4.2 Bauforschung: Martino La Torre
Im Thermengeschoß und in den Substruktionen wurde die Bauaufnahme weitergeführt, Grundrisse und Schnittansichten angefertigt, an den bereits 2002 aufgenommenen Räumen Ergänzungen vorgenommen. Durch Berücksichtigung der Planaufnahmen und Detailzeichnungen Max Theuers wird die Dokumentation wertvoll ergänzt, Bau- und Grabungsbefunde verdichten sich, zumal sich in manchen Fällen der
Kontext am Bau heute nicht mehr erschließt.
Ein erhebliches Problem für die Sicherung des Baubestandes stellt der wuchernde Baumbewuchs dar, der durch verschiedene Maßnahmen dezimiert werden
konnte. Auch die üppige Vegetation vor der Nordfassade konnte weiter zurückgedrängt
werden, so daß die schon in den zwanziger Jahren des 20. Jhs. bekannten drei Säulenbasen vor der bossierten Terrassenmauer wiedergefunden werden konnten.
Forschungsbegleitende Sicherungen wurden im Rahmen eines denkmalpflegerischen Konzepts für akut in ihrer Erhaltung gefährdete Bereiche sowie zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit durchgeführt.
5. Theater
Das große Theater von Ephesos war in der Vergangenheit wiederholt Objekt archäologischer und bauhistorischer Untersuchungen, die sich in den letzten Jahren in erster Linie auf das Bühnengebäude bezogen (Fig. 13). Bezüglich des Koilons hatten sich
die bisherigen Analysen auf die ‘Randbereiche’, d. h. auf die Analemata und auf den oberen Abschluß der summa cavea konzentriert. Im westlichen Bereich der Orchestra, der
Kontaktstelle zwischen Bühnengebäude und Cavea, wurden in den letzten Jahren erste
Sondagen geöffnet. Der eigentlich raumbildende Teil des Theaters, die Sitzstufenanlage
mit ihren drei Rängen, war zwar in den geodätischen Vermessungen erfaßt worden, in
der bauhistorischen Untersuchung jedoch weitgehend unberücksichtigt geblieben.
5.1 Das Bühnengebäude: Projektleitung: Arzu Öztürk (Mimar Sinan Universität Istanbul)
Am Bühnengebäude des Theaters in Ephesos wurden neben Ausgrabung und
Dokumentation auch Aufräumungs-, Reinigungs- und Konservierungsarbeiten sowie
epigraphische Untersuchungen durchgeführt.
5.1.1 Archäologische Forschung: Verantwortlich: Martin Hofbauer
Zielsetzung war die weitere Untersuchung des römischen Bühnenbereichs. Die
Grabungen 2001 und 2002 haben gezeigt, daß vom Bühnengebäude des frühhellenis443

tischen Theaters, welches in den Fundamenten der westlichen Kammern nachgewiesen wurde, kaum weitere Reste vorhanden sind, daß aber mit einer komplexen Abfolge von Bauphasen zwischen der domitianischen Neugestaltung und der spätantiken
Nutzung zu rechnen ist. Hauptaugenmerk wurde auf den südlichen Teil der römischen
Theaterbühne gelegt, wo mehrere Sondagen angelegt wurden.
5.1.2 Dokumentation
Die Dokumentation der Architektur des Bühnengebäudes konzentrierte sich auf
die Bauaufnahme des Längs- und Querschnittes sowie der Westansicht der in situ erhaltenen Ruine. Die zeichnerische Aufnahme der aus dem Verband gelösten Architekturteile wurde abgeschlossen, die Architekturteile des dritten Geschosses der scaenae
frons bis zu den Gesimsblöcken katalogisiert.
5.1.3 Aufräumungsarbeiten
Seit 1997 werden die Bauglieder des Bühnengebäudes in der Palästra des Theatergymnasiums ausgelegt. Die zur scaenae frons gehörenden Architekturteile wurden
in den Steingarten transportiert und aufgestellt, die Aufräumungsarbeiten konnten damit abgeschlossen werden.
5.1.4 Inschriften
Die Untersuchungen zu den im Theater sowie in der Nähe des Theaters gefundenen Inschriften, soweit sie schon publiziert sind, wurden von Filiz Dönmez-Öztürk
unter Einbeziehung der Theaterinschriften im Domitians-Depot abgeschlossen.
5.2 Das Koilon: Projektleitung: Marina Döring-Williams (Technische Universität Wien)
Das dem Koilon gewidmete Projekt verfolgt mehrere Ziele: In einem ersten
Schritt entsteht in Kombination von Instrumenten- und Handaufmaß ein formtreues Bauaufmaß. Das Ergebnis bildet die Grundlage für die bauanalytische Untersuchung zur
Rekonstruktion der Baugeschichte und der Bauabläufe der Cavea. Zugleich dient das
Aufmaß der Gewinnung hochpräzisen Datenmaterials als Basis für den in einem zweiten Schritt einzusetzenden Raumscanner. Das Gesamtergebnis von Dokumentation
und Analyse wird schließlich in die Entwicklung eines dauerhaften Restaurierungs- und
Nutzungskonzepts einfließen. Hauptgegenstand von Dokumentation und Analyse war
in der Kampagne 2003 die prima cavea.
5.2.1 Baudokumentation
Die Bauaufnahme des Koilons stellt aufgrund der speziellen Geometrie des Theaterhalbrundes eine besondere Herausforderung dar. Es bietet sich hier die dreidimensionale Dokumentation für die Präsentation als optimale Lösung an: Die prima cavea
wurde mit einem TCRM von Leica aufgenommen und die so erstellten Scans als dreidimensional verwertbares Datenmaterial in AutoCAD-Dateien umgewandelt. Die Dateien wurden ihrerseits in zweidimensionale Medien, in Grundrisse, Schnitte oder Ansichten, umgesetzt, die als hochpräzise zeichnerische Vorlagen für die Vor-Ort-Ergänzung per Hand dienten. Das Ergebnis ist ein Handaufmaß auf Basis eines komplexen
und extrem dichten 3-D-Instrumentenaufmaßes.
Weiter wurde ein Bauteilkatalog angelegt, berücksichtigt wurden auch technische
Details wie Hinweise auf die nur noch in Spuren erhaltenen Niederschlagsableitungsund Absperrsysteme als Grundlage für Einsichten in das antike Verständnis der Wegeführung, der Sitzordnungen und Sicherheitsvorkehrungen in öffentlichen Gebäuden.
5.2.2 Bauanalyse
Ziel der Bauanalyse ist die Rekonstruktion der Baugeschichte des Theaters von
der Antike bis heute. Eine der wichtigsten Aufgaben stellt dabei die Identifikation der in
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situ verbliebenen Bauteile dar, die Individualisierung der verschiedenen antiken und
nachantiken Bauphasen und ihrer Nutzungsaspekte und nicht zuletzt die Dokumentation sowie zeitliche Zuordnung der verschiedenen Restaurierungs- und Sicherungsmaßnahmen des 20. Jhs. (Geschichte der Restaurierung, verschiedene Methoden der
Sichtbarmachung bzw. ‘Verschleierung’ der Eingriffe).
5.2.3 Meßtechnik
Seine konvexe Muschelform prädestiniert das Theater als Objekt für den Einsatz
eines Raumscanners, da hierbei sichttote Bereiche nahezu völlig ausgeschlossen werden können. Die gewonnenen Meßdaten der prima cavea dienen auch der Entwicklung eines allgemein anwendbaren Konzepts für den Einsatz hochpräzise messender
Laser-Tachymeter in der Bauaufnahme, in Kombination mit optimierten, kompatiblen
Raumscannern. Ziel ist der künftige Einsatz eines solchen Image-Scanners als Meßinstrument für media und summa cavea des Theaters.
5.2.4 Entwicklung eines dauerhaften Restaurierungs-/Sanierungskonzepts
Die Ergebnisse von Baudokumentation und -analyse werden zudem der Lösung
eines aktuellen Problems dienen: der Entwicklung eines Restaurierungkonzepts, das
die substanzschonende Nutzung der Anlage unter besonderer Berücksichtigung der
antiken Vorgaben in Material und Bautechnik, aber auch bezüglich architekturtheoretischer Aspekte wie Akustik in Zukunft ermöglichen wird.
6. Sogenanntes Lukasgrab
Für die Kontrolle der zu publizierenden Baubeschreibung wurden am Lukasgrab
(Projektleitung: Andreas Pülz) partielle Reinigungsarbeiten durchgeführt. Der Katalog
der Architekturfragmente des kaiserzeitlichen sowie des byzantinischen Baus wurde
im Steindepot des Grabungshauses überprüft und vervollständigt.
7. Forschungen in der Oberstadt von Ephesos
Im Februar 2003 wurde das Plateau der Oberstadt als Vorbereitung für den ersten systematischen Keramiksurveys mit ‘linewalking’ begangen (Stefan Groh in Kooperation mit Sabine Ladstätter), um einerseits erste Verteilungsmuster von Oberflächenmaterial in das GIS einfließen zu lassen und andererseits die Untersuchungsflächen
für die Herbstkampagne auszuwählen.
In der bislang vierten GPS-Kampagne wurde im Herbst die Geländetätigkeit des
Jahres 2002 fortgesetzt, wobei 4 000 Punkte eingemessen wurden. Der archäologische Survey umfaßte die südlichen Abhänge des Panyırdağ vom Staatsmarkt bis zum
Theater. Am Kamm und Plateau des Panayırdağ wurden die Stadtmauern dokumentiert und Teile des südlichen Plateaus vermessen. In den steilen Südhängen konnten in
den Felsen zahlreiche Abarbeitungen, Steinbrüche, Terrassierungen und die oberste
Verbauungsgrenze festgestellt werden.
Im November 2003 fand auf zwei frisch gepflügten Feldern der Oberstadt der intensive Keramiksurvey statt. Im Zuge der Feldarbeiten wurden 10 _ 10 m. große Quadranten ausgesteckt und das gesamte Oberflächenfundmaterial aufgelesen, daneben
wurden naturräumliche Daten (topographische Situation, gegenwärtige Nutzung, Bodenart) sowie ortsfremdes Material (Ziegelbruch, Steine, Architekturteile) quantitativ erfaßt
und aufgenommen. Insgesamt konnten mit dieser Methode 243 Quadranten (etwa 2,5
ha) untersucht und ca. 150 000 Objekte geborgen werden. Das dabei gewonnene
Fundmaterial wurde quantitativ erfaßt, diagnostische Stücke wurden im Detail aufgenommen. Erste Ergebnisse sind der Nachweis einer unterschiedlich intensiven Nutzung
des Areals vom 4. Jh. v. Chr. bis in das 7. Jh. n. Chr. Auch konnten eine Reihe von im
oberflächennahen Bereich liegenden Baustrukturen räumlich eingegrenzt werden.
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8. Bouleuterion
Die Feldarbeit zur Neubearbeitung des Bouleuterions wurde von Lionel Bier (†),
ehemals Brooklyn College of the City University of New York, erfolgreich abgeschlossen und das Rohmanuskript erstellt, so daß die geplante Publikation nach seinem viel
zu frühen Ableben aus seinem Nachlaß möglich sein wird.
9. Sogenannte Paulusgrotte
Projektleitung: Renate Pillinger (Institut für Klassische Archäologie der Universität Wien)
2003 konnten die Restaurierungsarbeiten weitergeführt werden. Es gelang, den
gesamten hinteren Teil der Grotte von dem alles bedeckenden Kalkanstrich zu befreien. Dabei kamen an der Ostwand fünf Malschichten zutage. Die älteste ist eine direkt
auf den Fels aufgebrachte rosafarbene Putzschicht. Darüber folgt ein gelbumrandeter
blauer Kreis und eine auf einem Viergespann in den Himmel fahrende Figur. Darüber
blieb von der drittältesten Schicht ein fruchttragender Baum erhalten, in der vierten Lage folgt-mit Fortsetzung an der Süd- und Westwand-eine Reihe überlebensgroßer Heiligenfiguren mit dem sitzenden Christus in der Mitte in bester künstlerischer Qualität.
Von der fünften Malschicht hat sich an der Ostwand ein größerer Teil mit einem Soldatenheiligen samt Lanze erhalten; der Beischrift zufolge dürfte es sich um Georg handeln. Mit Ausnahme dieser Malereischicht, die der Ikonographie entsprechend in das
11.–13. Jh. zu setzen ist, haben wir es durchweg mit antiken, d. h. vorikonoklastischen
Fresken zu tun, für die kaum Vergleichbares bekannt ist.
10. Der Prunkbrunnen des C. Laecanius Bassus
Projektleitung: Maria Aurenhammer; Leitung vor Ort: Klaus Jung (Architektur),
Martin Hofbauer (Grabung).
Ziel dieses neuen vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
unterstützten Projekts ist die Publikation des an der Schnittstelle von ‘Domitiansgasse’
und ‘Südstraße’ an der Südwestecke des Staatsmarktes gelegenen Prunkbrunnens
(Fig. 14). Die Vorlage des Bauwerks vom Typus ‘Fassadennymphaeum’ ist ein Desiderat der Forschung, zumal es einerseits durch die Ehreninschrift gut datiert ist, andererseits Architektur und Plastik so umfangreich erhalten sind, daß eine fundierte Rekonstruktion möglich ist.
10.1 Archäologie
Die Ruine und die angrenzenden Bereiche der Südstraße, der Domitiansgasse
und des Staatsmarktes wurden mit Ausnahme des hinter der Rückwand des Bauwerks
gelegenen ‘Technikraums’ gereinigt; rezenten Verschüttungen wurden entfernt. Die
Fundamente an der Südostecke und der Nordwestecke wurden freigelegt und dokumentiert. An der Südseite konnte im mittleren Bereich der Anschluß an das originale
Straßenniveau der Südstraße freigelegt werden.
10.2 Bauforschung
Im Bereich der Sondagen wurden die Wasserzu- und -abläufe, die Fundamente
der Tabernakelfassade, des Hauptbeckens und des Schöpfbeckens sowie des vorgelagerten Ablaufbeckens (Viehtränke) untersucht. Im Anschlußbereich an die Südhalle
und an das Westtor des Staatsmarkts sowie an die Domitiansgasse und die Südstraße konnte die bauliche Situation vor der Erbauung des Nymphäums abgeklärt werden.
Weiter wurde die Situierung des Gebäudes innerhalb der umgebenden Bebauung und
des zur Erbauungszeit bestehenden Straßensystems untersucht.
Systematisches Auflegen der Architekturblöcke erfolgte auf dem Staatsmarkt, so
daß der originale bauliche Zusammenhang überprüft und teilweise nachgestellt werden konnte, wodurch wiederum neue Erkenntnisse bezüglich bautechnischer Details
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(Anschlußtechnik, Bautoleranzen etc.) gewonnen wurden. Im Zuge dieser Arbeiten
wurden auch einzelne Blöcke des Unterbaus an originaler Stelle wiederaufgestellt.
10.3 Architekturdekoration
Der Brunnenbau stellt eine der frühesten Architekturfassaden im kleinasiatischen
Raum dar, womit Bauform und Syntax der Ornamentik besondere Beachtung verdienen.
Die dekorierten Architekturblöcke wurden gesichtet, spezielles Augenmerk liegt
auf für den Dekor aussagekräftigen Bauteilen wie Kapitellen, Rankenfriesen und -pfeilern. Parallelen sind in Ephesos selbst zu finden, weisen aber auch über es hinaus; direkte Einflüsse stadtrömischer Ornamente am Brunnen sind wohl durch die Person
des Bauherrn selbst zu erklären. Damit ist ein Themenkreis angerissen, der-zumal in
der durch Neuerungen reichen flavischen Epoche-in seiner Bedeutung weit über das
Einzelmonument hinausführt und einen aktuellen Schwerpunkt verschiedener archäologischer Disziplinen darstellt.
11. Ayasoluk
Projektleitung: Şule Pfeiffer-Taş, Bauaufnahme: Alfons Krickl
Alle Feldarbeiten an den Bauwerken wurden im Einvernehmen mit dem Eigentümer dieser Monumente, der Generaldirektion für Stiftungen, gemäß einem Protokoll
vom 8. 9. 2000 geleistet.
11.1 ‹sa Bey Hamam›
Die Arbeiten am İsa Bey Hamamı konzentrierten sich auf die Überprüfung der
Bauaufnahme sowie die Abklärung abschließender Fragen im Hinblick auf die geplante Publikation. In diesem Zusammenhang konnten Ergebnisse zu den Bauphasen, zur
Haustechnik und zur Ausstattung der Innenräume erzielt werden (Fig. 15). Durch die
Abhebung einer Bodenplatte unmittelbar vor dem Durchgangsbereich von Raum 1 zu
Raum 2 konnte nachgewiesen werden, daß Raum 1 mindestens zwei unterschiedlich
angelegte Bodenniveaus hatte, was auch durch mehrere Beobachtungen in den Innenräumen bestätigt werden konnte.
Zu den architektonischen und historischen Untersuchungen kam die Fortsetzung der technische Vorsorge für die notwendigen statischen Sicherungsmaßnahmen,
die vor allem im Bereich der Kuppelkonstruktionen notwendig waren.
11.2 Anonymer Hamam westlich der ‹sa Bey Moschee (Hamam III)
Nach den entsprechenden Reinigungen der Ruine konnte die intensive Bauaufnahme fortgesetzt und in bezug auf die sichtbar anstehenden Mauern vorerst abgeschlossen
werden; auch eine photographische Aufnahme des gesamten Gebäudes erfolgte.
Um erste Informationen über die Baugeschichte, die Raumfunktionen sowie die
Ausstattung der umgebenden Räume zu bekommen, wurden drei Sondagen angelegt,
welche die Nutzungsphasen, das Bodenniveau, Funktion und Ausstattung der Räume
4 und 14 klären sollten.
11.3 Kale Dibi Hamam› (Hamam IV)
Die ersten Untersuchungen zu bau- und kunstgeschichtlichen Aspekten des
sog. Kale Dibi Hamamı im Bereich des Campingplatzes »Garden« westlich des Burgberges wurden durchgeführt und die Vermessung des Jahres 2002 überprüft. Die von
der Gemeinde zugesagte Einzäunung der Ruine mußte auf 2004 verschoben werden,
so daß weitere Arbeiten im Berichtsjahr nicht möglich waren.
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12. Artemision
Die Feldarbeit im Artemision beschränkte sich auf die Reinigung der Ruine und
die Überprüfung der Baubeschreibung der archaischen Architektur des Tempels durch
Aenne Ohnesorg für die abzuschließende Publikation.
13. Meryemana
Auf Veranlassung der türkischen Behörden wurde unter der örtlichen Leitung
von Andreas Pülz ca. 80 m. westlich der Marienkirche von Meryemana eine archäologische Untersuchung durchgeführt, um Gerüchte über die Auffindung des Grabes der
Jungfrau Maria zu überprüfen. Der Grabungsplatz lag an der Außenseite der östlichen
Peristylhalle einer antiken Villenanlage und folgte den Angaben einer geophysikalischen Prospektion durch die Universität Izmir, die hier zwei ca. 2 _ 2 m. große Anomalien in etwa 80–100 cm. unter dem heutigen Laufniveau festgestellt hatte.
Zur Untersuchung der beiden Stellen wurden zwei Sondagen angelegt. Erwartungsgemäß kam im nördlichen Schnitt bereits nach 30 cm der gewachsene Fels sowie eine postbyzantinische, Ost-West verlaufende Mauer ans Tageslicht. Sie endet direkt an der Außenschale der Ostwand des Peristyls. Im Norden dieser Sondage konnte eine bereits 1898 untersuchte Wasserleitung partiell wieder freigelegt werden, deren Kanalführung in den gewachsenen Fels geschlagen ist. Über eine Falleitung direkt
vor der Peristylwand wurde das Wasser weiter in ein Becken im Zentrum des Peristyls
geführt. Dieses ist Teil einer späthellenistisch-frührömischen Villa, die auf mehreren
Ebenen errichtet worden war und die man ebenfalls bereits im ausgehenden 19. Jh.
partiell untersucht hatte.
In der südlich angelegten Sondage 2 wurden unter einer lediglich 35 cm. starken rezenten Schuttschicht (Funde: Dachziegel- und Porzellanfragmente, eine Bratpfanne, Patronenhülsen, Flaschenfragmente, Konservenöffner etc.) vier Stufen einer
Ost-West orientierten Treppe samt den beiden Wandungen freigelegt. Über diese ehemals siebenstufige Anlage konnte man noch bis in die 1. Hälfte des 20. Jhs. das Peristyl der Villa in Richtung Osten verlassen, wie alte Ansichten belegen.
Die Untersuchung konnte also lediglich die schon bekannten Fakten bestätigen,
von einem Grab fanden sich keine Spuren.
Schlußbemerkung
Aus Platzgründen wird auf die Berichte zur Fundbearbeitung und Publikationsarbeit verzichtet. Bezüglich der Keramikforschung sei aber hervorgehoben, daß im September 2003 der Survey zur Erfassung von Keramikrohstoffen in der unmittelbaren
Umgebung von Ephesos (Team: Sabine Ladstätter, Bernhard Pichler, Roman Sauer)
vorläufig abgeschlossen werden konnte. Die Probenentnahmestellen konzentrierten
sich auf die Region nordwestlich des Stadtgebietes bis zur Einmündung in das kleine
Kaystros-Tal. Die Probenserie erfaßt ca. 230 Stück, die sich derzeit in Präparation bzw.
wissenschaftlicher Bearbeitung befinden. Durch Schwermineral- und Dünnschliffanalysen, Brenn- und Magerungsversuche sowie durch die Herstellung von Mischtonen soll
eine möglichst breite Basis von Gruppen geschaffen werden, die den ephesischen
Töpfern der Antike als verwendbare Keramikrohstoffe verfügbar gewesen sein konnten. Um eine Konkordanz der chemischen und petrographischen Herkunftsgruppen zu
erstellen, wurden ausgewählte Beispiele der durch Neutronenaktivierungsanalyse festgestellten Herkunftsgruppen nun auch für Dünnschliff- und Schwermineralanalysen
beprobt. Durch diese Parallelbeprobung sollen jene lokalen und regionalen Herkunftsgruppen, für die bisher noch kein geeignetes Referenzmaterial gefunden werden
konnte, mit den Ergebnissen des Rohstoffsurveys verglichen und dadurch eventuell lokalisiert werden. Ergänzend zur bereits erstellten Probenserie aus Ephesos wurde ein
fruchtbarer Methoden- und Probenaustausch mit Nachbargrabungen etabliert.
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Fig. 1: Belevi, Mausoleum, rekonstruierter Schnitt durch den
Baukörper

Fig. 2: Belevi, Kassettenreliefs Süd 3 (links) und Süd 2 (rechts) mit
Kentaurenkampf
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Fig. 3: Belevi, Architekturprobe der Eckkonstruktion des Gebälkes

Fig. 4: Ephesos, Hanghaus 2, Plan und Blick in die Wohneinheit 4
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Fig. 5: Ephesos, Hanghaus 2, Wohneinheit 4, Phasenplan

Fig. 6: Ephesos, Hanghaus 2, Wohneinheit 4, virtuelle Rekonstruktion des Innenhofes
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Fig. 7: Ephesos, Hanghaus 2, Wohneinheit 7, wiederaufgerichtete Mauer
mit Fresko

Fig. 8: Ephesos, Hanghaus 2, Wohneinheit 3, Musenzimmer nach dem Abschluss der
Restaurierung der Malereien
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Fig. 9: Ephesos, Vediusgymnasium, Übersichtsplan mit Eintragung der
Sondagen 2001 bis 2003

Fig. 10: Ephesos, Vediusgymnasium, Schnitt 1/03 mit Nordprofil
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Fig. 11: Ephesos, Vediusgymnasium, Fragmente eines Elfenbeinfrieses aus dem
Abwasserkanal

Fig. 12: Ephesos, Vediusgymnasium, Skulpturenfragment aus der Planierung
des Kaisersaales, vor und nach der Reinigung
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Fig. 13: Ephesos, Theater, Übersichtsplan mit Eintragung der
Sondagen 1969 bis 2003

Fig. 14: Ephesos, Prankbrunnen des C. Laecanius Bassus, Überblick der Ruine
gegen Süden
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Fig. 15: Selcuk, İsa Bey Hamam, Grundriss
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