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Kültür
ve Müzeler Genel
ve Ankara Üniver1980
beri yürütülmekte olan
geçen
maddi ve manevi
kamu
destek ile 12 Temmuz- 5 Eylül 1996 tarihleri
devam
1996
uzun kenar
çevresi
restorasyon ve koruma
olmak üzere
ana
toplamak mümkün-

dür.

1)
1995

Uzun Kenar

restorasyon-çevre düzenleme
uzun
bir üst kotundaki düzenlemeyle bu
me
(Plan: 1). Bu yönde yine
sezonunda
bir sondajla
bir tek iç
ortaya
duvar
ve taban
özelliklerinden
suyla ilgili
bu
(Resim: 1)
daha önce
sondaj
lerek ve söz konusu
iki yeni sondajla ikinci bir iç mekana
(Çizim: 1).
duvar ve taban
yabüyük iç
üstten
bir
yine
su depolamak
destekler.
Beldesi de günü-

*
(1)

ÖZGÜNEL,A.Ü.Dil ve TarihANKARA
GÜRDAL, A.Ü.Dil ve TarihKültür

Fakültesi K.Arkeoloji Anabilim

06100

Fakültesi K.Arkeoloji Anabilim

06100

ve Müzeler Genel
Kültür ve Tabiat
Koruma Genel
Özel
Md., Türk Tarih Kurumu,Ankara Üniversitesi'ne 1996
maddi ve manevi
ederiz.
i 996
Kültür
temsilen Samsun Müzesi'nden
Atalar kayürütülen
belirtilen ekiple
...
Yük. Mimar Restorasyon
Fuat Gökçe (OD.T.U.
Fakültesi
Uyesi),
Erhan Oztepe (A.U. DT.C.E K.Arkeoloji Anabilim
Tayyar Gürdal (A.U.
D.T.C.E K.Arkeoloji Anabilim
Yurdakul Biçer Muhasebe Sorumlusu (Bilkent. Universitesi),
Mimar Ataner Koçak, Arkeolog Burak Tüzün, Baki
Hakan Oztaner, A.U. K.Arkeoloji
olarak Sultan Soner,
Nihan Erkan, Erbil Koç.
Anabilim
Çanakkale
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müzde su
üç metre daha üst kotunda
olan su deposundan
su deposunun suyunu toplaolan ve içerisinde ele geçen M.S. yüzyan, anakayaya oyularak
ikinci
tarihlenebilecek kandilden (Resim: 2)
söz konusu taantik su iletim sisteminin
rihlerden beri
da destekleyicidir.
üç alanda da küçük buluntu olarak
dolgu
Bizans, geç dönem terra
topraktan hiçbir kültür
seramik,
sigillata, yine geç dönem kaba günlük
sütun yivi
friz parçalamermer mimari süsleme
geç dönem
kiremiti
ele geçirildi.
ve temizlenen pardeposunda korumaya
Ancak
çalar etütlük malzeme olarak
çok büyük
ve tüm
uzun
boyunca
zaman içerisinde öncelik
verilince bu alandaki
lar önümüzdeki
devam edilmek üzere bu noktada
Küzamansal bir
göstermemesi de
ara verilmesinçük
de etkendir.
2)
Çevresi
ilk olarak 1994
sezonunda
ön cephesinin
üç metre
erken özellikler gösteren ve 1995 sezonunda
yönünde 100 metre kadar
duvar
bizi
son noktada,
bulmak
küçük sondajlar
ortaya
toprak- mermer
plakalardan
geç dö52 cm. daha alt kotunda
varnem
bizleri bu alanda
yönlendiren en önemli etkendi (Resim: 3). Bu
sondajla
yönde
oldu (Plan: 1,96/3,4,5,6, 7nolu sondajlar).
bu
sondajdan sayönlenmesi ve
takip
dece bir tanesinde
özellikler gösteren bir yolla
edilen duvar ile
eder (Resim: 4). Bu sondajlarda (96/3-4) maalesef küçük buluntulara dabahsetmek mümkün
Çünkü
üzeyanan bir
toprak malzemeyle
su iletim
bu
rine daha geç dönemde
tamamen tahrip
Yolun 10 cm. üst kotuna kadar haralandaki
olarak Geç Hellenistik Dönem'den,
kadar seramik bujilet, fare
gibi objeler ele geçirilluntu, sikke, cam ve mozaik
Yolun birkaç santimetre üzerinde kesitte de takip edilebilen 1-2 cm. kabir
mevcuttur. Yolu takip edebilmek
lan
üç sondajda (96/5-6-7)
nak temenos kotuna göre -434 cm.
olan bu sondajlarda 2 m.
sonra küçük buluntulara
stratigrafi ile
dolgu toprak
, bundan sonraki
yön göstermesi
oldukça önemlisiyah firnisli Attica
Bizans
dir. Bu sondajlardan
kadar yer alan yelpaze içerisinde
formlarda seramik parçalaele
Ancak yolun
ve sonuna
Gerek az save buna
olarak yetersiz gücü, gerekse
arazisi
ilerlemesine,
ve kesin bir sonuca
ya engelolan etkenlerdir. Buna
daha erken
ve sestatigrafi
olumlu
olarak
112

3) Restorasyon ve Koruma
öncesi bu
iki amaç
Amaçlardan biri, tahribata çok
olan tüf temel
her
bir
temizlik ve
bir
restorasyon
imitasyon
mermer
dökümü ve yerlerine
Amaçlardan ilki,
bir
tüf temel
içlerine nüfuz edebilecek
püskürtülmesi ile
Tüm tüf basamak temeller ince ince temizlendikten
istenilen
Ancak ana amaçsonra tatbik edilen
bir
olan imitasyon mermer
ve yerlerine konBu
için gerekli olan malzeme,
Kültür ve Tabiat
Koruma Genel
ÇaII Ozel Idare
ödenekten istenmesine
nakkale
malzemenin tümü türlü bahanelerle ancak
bitimine dört gün kala
Böylelikle bu yönde sadece iki tane imitasyon mermer blok
elimize
dökülebildi. Onlar da bir önceki sezondan kalan malzemelerle.
4) Çevre Düzenlemesi
Depo-Müze
yönünde ilk projede de yer alan ancak zaman
bekçi kulübesiyle
hizmet bive finans
Böylelikle Depo-Müze projesi
olsözü edilen ödenekten zor da olsa, bidu. Bu projenin tüm
raz da mücadeleyle
5)
Depo-Müze
1994
sezonunda
eski depo
kalan
rölövesi
genel plana geçirildi, bu
eksiksiz
oldu.
ait mimari bloklardan
mimarisinin detay çözümlemeleçizimleri
bu detaylar için restiri için oldukça önemli olan
tüsyon
ve bu
birçok mimari detaçözümlerine
Bu yöndeki
doktora tezi olarak
1997
1997
devam
1997
ve koruma
üzere üç ana
(2)

14 Temmuz- 18
ve

1997 tarihleri
çevresi

restorasyon
olmak

toplamak mümkündür.

Kültür

ve Muzeler Genel
Kültür ve Tabiat
Koruma Genel
Çanakkale
II Ozel Idare Md., Türk Tarih Kurumu,
Holding, Çankaya Romaddi ve manevi
tary Kulübü ve Ankara Universitesi 'ne 1997
lardan
ederiz.
Kültür
temsilen Çanakkale Müzesi'nden
Ömer Özden ka1997
yürütülen
belirtilen ekiple
..
Yük. Mimar Restorasyon
Fuat Gökçe (O.DT.U.
Fakültesi
Uyesi),
Erhan Oztepe (A.U. D.T.C.P. K.Arkeoloji Anabilim
,
Tayyar Gürdal (A.U.
DT.C.P. K.Arkeoloji Anabilim
Yurdakul Biçer Muhasebe Sorumlusu (Bilkent Universitesi),
Mimar Ataner Koçak, Arkeolog Baki
Hakan Oztaner, A.U. K.Arkeoloji Anabilim Daolarak Sultan Soner,
Taylan
M. Burcu Bilir.
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1)

ve
Çevresi
çevresi
iki alanda
alan içerisindeki
açmalar
ön cephesinden
devam eden
da ;
uzun
bir üst kotunda geçen
güneyinde yer alan
arkalan tarlada,
Behramkale ve Çanakkale'ye
karayolunun hemen alt kotunda olmak üzere belirlendi.
ise opisthodomos içerisinde ve
uzun ile
da
( Plan: 1).
i Nolu Sondaj
olarak 1994
sezonunda
ön cephesinin
üç metre
erken özellikler gösteren ve 1995
sezonunda
yönünde 100 metre kadar
duvar
yönünde devam edip
devam ediyorsa
ve
saptamaya yönelik olarak 1995/1
2 metre güney3x4 m.
temenos kotuna göre -20 cm. kotta ça(Plan: 1). -70 cm seviyesine kadar herhangi bir mimari kaküçük buluntu olarak herhangi bir
göstermeyen terra sigil1ata
kaba günlük
kap parçalaBizans Dönemi kap
günümüz malzemesi ele geçti. Eldeki malzeme
seviyeye kadar
gelen bir dolgu
göstermektedir.
bitimiyle birlikte
ilk
üst yüzeyi de görülmeye
-70 cm. -140 cm.
küçük
buluntular yine
olarak;
kase
siyah firnisli skyphos ve kantharos
gri monokrom tab ak
tabaele geçti. Bu
M.O.V.
tarihlenebilecek
siyah firnisli
kapama kiremiti,
erken evreleri için ipucu vermesi
önemlidir. -140 cm. -160 cm.
olarak, Hellenistik Dötarihlenen ve unguentarium
kantharos makara
dudak ve kaide
siyah firnisli skyphos ve kantharos parçalabir tabakaya
Bu seviyeden -190 cm. seviyesine kadar moloz
çok az seramik buluntu veren nispeten sert bir zeminie
- 190 seviyesinden itibaren toprak iyice çamur
moloz
ancak bu
yine küçük
artmaya
-220 seviyesine kadar
söz edilen dönem, form ve tip
parçalar ele geçti. Yine M.O. v.
tarihlenen çok kaliteli siyah astar boyaüzerinde rozet-kutu meander motifi bulunan, sima
veya saçak kiremiti olarak
toprak mimari eleman
erken dönemdeki
destekler niteliktedir. Bu seviyeden itibaren
temel çukurunu
20 cm.
alan
anakaya
nülen sert bir zeminle
Bu seviye
zamanda taban suyunun
seviyedir. Suyun içerisinde temel çukurunun
alanda -270 cm.
kadar sürdürülen
herhangi bir dönem
göstermeyen küçük busona ermesi ve taban suyunun
iyice
ötürü bu noktada sona erdirildi. Takip
ile Geç Klasik-Erken
Hellenistik
tarihlenen
duvar; -70 cm.-245 cm.
üç
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görünen yüzey, iki
temelolmak üzere toplam
Ancak
deprem sebebiyle yerinden oynayan temel
duvaçökmesine sebeb
(Resim: 5).
2 Nolu Sonda)
1
sondajda
devam
görülmesiyle yine
yönünde
kontrolü
,5xlO,5 metre boyutladuvar
ve lnolu sondajla
50 cm. kesit görebilmek için
(Plan: 1).
temenos kotuna göre -33cm. seviyesine kadar dolgu toprak
Ele geçen küçük buluntular; Bizans seramikleri, geç dönem tena sigiIlata
mimari süsleme
ibaretti. Bu seviyede takip etkorunagelen en üst
199511 nolu sondaj
ortaya
en üst kotuyla ayseviyede olan bu tek duvar
sondaj içerisinde bu
ait konmabilen duvar
görüldü. Duvar, sondaj içerisinde -167 temel
üst kotundan önce -125 temel üst kotuna daha sonrada -97 temel üst kotuna olmak üzere bir
gösterir. Bu durum antik dönemlerdeki
gözler önüne sermesiyle önemlidir. 97/1 nolu sondaj içerisinde
iki
temel bu sondajda yerini tek
temele
Temel üzerinde yer
gereken duvar
büyük bölümü tahrip
(Çizim: 2). Küçük bustratigrafisi, tipleri, tarihlernesi ve
9711 nolu sondajla benzerdir. Ancak
temenos kotuna göre
edilmesine de neden olan dönemin
göre yapmak gerekir. Bu
yüzden
temel
97/1
karve
benzer
yükselerek devam etmesinin
bir
da;
97/2
nolu sondaj içerisinde kalan
temel çukurunun temel
ancak 3-5 cm. daha
ve tamamen anakayaya
Bu
sondaj da duvar
sona ermesi ve anakayaya
sona erdi-

3 Nolu Sonda)
1997/ 1 nolu sondajlarda takip
yönde devam edip
görebilmek
97/ 1 nolu
son noktadan 30
metre daha
ve duvar
3x4 metre
sondajda
temenos kotuna göre +273 cm. kotunda
(Plan: 1). 1993
merdivenlerinin
hemen önünde yer alan sondajda + 170 cm. seviyesinde geç dönem oldukça niBu seviyeye kadar
olarak gelen
ve
teliksiz temellere
Bizans seramikleri yerini tabaka
biçimde, niteliksiz mimari
da uyumlu olarak
+4 cm. seviyesine
(3)

Bu sondajda sürdürülen
restorasyonda
malzemelerin
kadar
yolunun
için, 3 ve 4
sondajlardaki
sona ermesi ile ve restorasyon malzemelerin elimize
sonra
Uzun
sondajda kot
ve
sondaj içerisinde hafif bir
saptanBu
eski aksta
3 ve 4
sondajlarda niye duvara
lar niteliktedir.
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kadar sürdürülen
sonucunda + 54 cm. kotunda, daha önceki
ki buluntular
M.S. 2.
ve günümüzde de
Beldesi 'nin su
için, büyük bir bölümü
men
su iletim sistemine ait
kapak
lar takip edilen duvara aittir ve
malzeme olarak
Kanal sondaj içerisinde kalan bölümüyle 190 cm. devam eder ve üst kotu + 147 cm.
sahiptir (Resim: 6).
de bulunan bir
yerde, hem su iletim sisteminin
hem de
'nin
ötürü taban suyunun yüksek
+4 cm seviyesinde itibaren çaBu
takip edilen
in-situ olmayan
hiçbir ize
4 Nolu Sondaj
1997/3 nolu
20 metre
yine takip edilen bosaj+447cm. kotunda
+400 cm.
kadar dolgu toprak içerisinden
Bizans,
seviyesine
geç dönem terra sigillata seramik
seyrek olarak takip
Bu
seviyeden itibaren toprak
Sert, killi
l x l metrelik alanda
toprak +200 seviyesine kadar açma içerisinde
devam
kültür izine
ve bu noktada alandaki
5-6-8 Nolu Sondajlar
çevresi
ikinci
olarak belirlenen 5-6-8
uzun
bir üst kotunda geçen
nolu sondajlar
güneyinde yer alan
kalan tarlada,
Behramkale ve Çanakkale'ye
karayolunun hemen alt
hiçbir kültür izine rastlankotunda olmak üzere belirlendi. 1997/4
'da günümüze kadar ki
ilk defa
bir
belirlenmesine yönelik olarak söz
durumdu. Bu yönde ören yerinin üst
Her üç sondajda da arazinin
ilintili
konusu
50- 100 cm. dolgu toprak
anakaya ile
olmak
ve dolgu topraktan
olarak
olmak üzere döküntü seyrek seramik
ele geçti. Bu
hiçbir mimari

7 Nolu Sondaj
opisthodomosunda, tüf temel
dolgunun stratigrafisinin
yönelik
2,5x2,5 metre
bir sondajla
Apolion Smintheus
temelleri ile Bergama Zeus
temel
paralellik dolgu
olabilir mi sorusuna cevap arayan
Bergastratigrafisinde
üzerine toprak düzeninde devam eden
yerima'daki bir
ve
bir dolgu
hatta
ne Smintheion' da
temel
olan tüf
da bu dolgu içerisinde
görüldü.
2) Restorasyon ve Koruma
1997
sezonunun restorasyon
için temel hedef, geçen seson
zon
116

olan imitasyon mermer basamak
dökümü ve yerlerine
Restorasyon
1989
tamamen tahrip olan
sinde
(Resim: 7). Bu yönde yüz adet mermer basamak
dökümü ve yerlerine
(Resim: 8).
krepisi de
hale
oldu.
Böylelikle onbir
ön cephedeki
son
Basamak
na
uzun kenar için bu yöndeki
hem
malzemenin
süresi nedeniyle önümüzdeki
sezonuna
tükenmesi hem de

3)
ait mimari bloklardan
mimarisinin detay çözümlemeleçizimleri
bu detaylar için restiri için oldukça önemli olan
ve bu
birçok mimari detatüsyon
çözümlerine
Bu yöndeki
doktora tezi olarak
tarihlendirilmesinde ve erken evreler için önemli
verebilecek olan,
ve
çevresi seramik
toprak mimari
üzere tüm belgelerne
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