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SMiNTHEioN 1999-2000

ÖZGÜNEL *
Tayyar GÜRDAL

1999
Kültür
ve Müzeler Genel
ve Ankara Üniversitesi
na 1980
beri yürütülmekte olan Smintheion
geçen
maddi ve manevi
kamu
destek ile 12 Temmuz - 20
1999 tarihlerinde devam
Devlet bütçesinin
nedeniyle ödeneklerin geç
sadece 26
Temmuz-15
1999 tarihlerinde
ile
yol
belirtilen nedenin de etkisiyle 1999
bölümünü, restorasyon
ve
yönelik
1999
kadar restorasyon
malzeme ve araç gerecin
yolu olarak
için
ancak, bu
yeni bir çevre
düzenlemesi
ile
alanda
1)

Depo-müze
günden bu yana defalarca
yönünde
bulunulan ve köy içerisinden geçen ana yol ile
ki
yolun
1999
Beldesi Belediyesi
betonarme kara
Ilk
bizleri
çok sevindiren bu
daha önceden
ve
mesi planlanan
yol açan bir durum
Çünkü yol
özellikle depo-müze
ve
malzeme-araç
için kullanyol
1 m.ye
bir yükselme
Böylelik/e hem depo- müze
çevresinde daha önce
çevre
hem de
nak kotuna inmemizi
yol
Prof. Dr.
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih
Slhhiye-AnkaralTURKIYE.
Tayyar ..G Ü8DAL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih
Slhhiye-AnkararrURKIYE.
ve Müzeler Genel
Çanakkale
Kültür
Holding ve Ankara Universitesi'ne 1999
Pilsen Içecek Grubu,
ederiz.
1999

Fakütlesi, Klasik Arkeoloji Anabilim
Fakütlesi, Klasik Arkeoloji Anabilim
Kültür

Türk Tarih Kurumu, Efes
maddi ve manevi

Kültür
temsilen
Müzesi'nden
Mehmet Katkat
yürütülen
belirtilen ekiple
Yük. M.imar Restorasyon
Fuat Gökçe (O.D.T.Ü.
Fakültesi
Üyesi), Yrd. Doç. Dr. inan
(M.S.U. Seramik Anasanat
Tayyar Gürdal (A.U. D.T.C.F. K. Arkeoloji Anabilim
Yurdakul Biçer
Arkeolog Sultan soner; Restoratör Sebahattin
Muhasebe Sorumlusu (Bilkent Universitesi), Arkeolog Baki
Aylin Selet ve
Alpay (M.S.U. SeramikAnasanat
A.U. K.Arkeoloji Anabilim DaKüçük, seramik
olarak
Gökalp, Seçll Dönmez.
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1999

sezonuna kadar yololarak
bu yükselti hem daha önce hiç
nedeniyle hem de çevçerçevesinde
olarak
re düzenlemesi
5x5 m.
bir sondaj ile
temenos kotuna göre +110 cm. kadar günümüzde de
koruyan
i
tahliye künkleri
hiçbir
ve küçük
ve Bizans seramiklerinin ele
dolgu topbuluntu olarak çok az
+110 cm.- +9 cm.
oldukça niteliksiz,
rak
bu
hiçbir
malzemenin
bu
bitiminde de
toprak künkler ve Bizans Dönemine tarihlenebilecek amphoile
kalitede bir su sistemi ile
ralar
Bu seviyeye kadar küçük buluntular,
az da olsa, Bizans Dönemiederler.
ne
temenos kotuna göre +9 cm. seviyesinde
ile
yönlenmede iki büyük andezit bloktan
bir
köait temele
Oldukça kaliteli
bu andezit blokteraziye getirilmelerinin moloz
kalitesi ile çel
mektedir. Bu
seviyesinden itibaren küçük
artar.
temenos kotuna göre -30 cm. kadar sürdürülen
1.0. 2.
ile
tarihlendirilebilecek küçük buluntulara
Bu buluntula1.8. 3.
terra sigillatalar ve Hellenistik
içerisinde
kantharos kaideleri, tabak, kase
Tarihsel bir
söz etmek mümkün
Andezit
için
devam ettirilmesi gerekmektedir. 1999
için zaman
ve
yüzünden
Onumuzdeki
bu alandaki yükseltinin
temenos kotuna kadar tamamen indirilmesi
saptanarak alandaki
malar sona
Bu alandan
tümü,
için yeri belirlenen yeni yolun dolgusu olarak

2) Restorasyon
Restorasyon projesi
1990-1993
tahrip
güneybaimitasyon andezit
1994
stylobat mermer
yine imitasyon olarak
1995
üç sütun dizisinin
özelliklerini koruyan parçalardan
bir bölümü orijinal malzeme ile
kal1997
ise andezit basamak
bir bölümü imitasyon mermer baile
Bu noktadan itibaren restorasyon
temel
samak
hedefi, üç sütunun
friz
seviyesine kadar
kadar orijinal bloklarla, kimi bölümlerde daha hafif imitasyon malzeme ile

1999
restorasyon
ana
orijinalleri yerine, hem
özelliklerinin yeterli
hem de
hava
tahribata
ile,
karar verilen
ve
friz
alma
ile
Oncelikle iki blok için
modeller, daha önceki
birikim ve
da
ile
de
modellerin
sonra
yüzeyler,
lama malzemesi olarak
olan silikon
istenen
kaBunun üzerinden
gömlek uygun
dar seramik çamuru ile
ve parça
göre
sonra gömlek
aradan seramik çamuru
yeniden
modele giydirilen gömlek ve model
kalan
yatani seramik çamurunun yerine silikon kauçuk malzeme dökülerek
Önümüzdeki
nün

sezonunda
planlanarak 1999

imitasyon
restorasyon
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dökümüsona

3) Belgelerne ve
1999
sezonunda bir dönem
daha sonra da az
ile
ve arazideki
restorasyon
na yönelik
1980-1998
ve
dirmeleri ile ünik friz
mitolojik ve ikonografik özelliklerini içeren kitapla ilgili
Kültür
Smintheion HeyEserleri'ni inceleyen doktora tezi, Smintheion Hellenistik Dönem
ve Smintheion
inceleyen yüksek lisans tezleri
Apollan
Mirnarlsi'ni inceleyen doktora tezi ise tamamlanma
Smintheus

2000
6 Eylül- 19 Ekim 2000 tarihlerinde sürdürülen 2000
ve
l(evresi
çevre düzenlemesi ve restorasyon
ma-degerlendirme
olmak üzere üç ana
toplamak mümkündür.
1)

ve
Çevresi
ve
çevresi
iki temel sorun
Bu sorunlardan biri,
birçok kutsal alanda da görülen sunak
Smintheion'daki
ile ilgilidir. Ilk
yönelik
olarak
ön cephesinde ve orta
içine alacak bir
Ikinci sorun kutsal
Hellenistik
ve
düzenile ilgilidir. Bu yönde toprak üzerinde
takip edilebilen ve
lemeierin
teknikleri ile Roma
özellikleri gösteren
Bu
uzun
yakla30 m.
ile
yönlenmede uzanan ve teras
izlenimi veren
olarak
duvarlar,

a)
cm.
bölümünde
Alanda
bir

Ön Cephe-Orta
Boyunca Sürdürülen
ön cephe ve orta aksta sürdürülen
ilk basamak
30 m.
ve
temenos taban seviyesine göre 30-170
gösteren yükseltinin,
orta
da içerisine alan 15 m.lik

temenostaban seviyesine göre + 20 cm.ye kadar sürdürülen çaolarak takip edilebilen içi
küçük bir
ve
malzeme ile
ve
Bizans
seramikleri ele
Bu durum
ait
ancak daha sonra
yitirerek terk
gösterir.
bu seviyeye kadar in situ olmayan
ait, mermer sütun tamburu
iki adet kaset bloku
buluntular
+20 cm. seviyesinden itibaren
Bizans seramiklerinin
artar. Ancak
ve kireç harçla
bir toprak,
+10 cm. seviyesinden itibaren Bizans
tümünde takip edilmeye
tümünde
temizlik sonucunda bu
2

Kültür

ve Müzeler Genel
Efes içecek Grubu(Efes Pilsen) ve Ankara Üniversitesi'ne 2000
maddi ve manevi
ederiz. 2000
Kültür
temsilen Çanakkala Müzesi'nden
Reyhan Körpe
yürütülen
Yrd. Doç. Dr.
( M.S.U. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü),
Tayyar Gürd;;!1 (A.U. D.T.C.F.
Taylan
(A.U. D.T.C.F. K.Arkeoloji Anabilim
Yüksek Lisans
Asena ÇaK.Arkeolojl Anabilim
(Arkeolog), Sebahattin Küçük ( Arkeolog- Restoratör), Yurdakul Biçer'in ( Muhasebe Sorumlusu - Bilkent Unibir ekiple
versitesi)
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çok az bir bölümü
olarak
bir taban
ve moloz
harçla birbirine
taban alt
olabilecek bir
düzenleme ile
Bu düzenlemenin
için biri bu dolgunun
üzerinde,
ise dolgunun bir bölümünü içine alacak biçimde dolgunun bitim yerinde olmak üzere
ile
yönlenmede iki küçük sondaj
Dolgunun üzerinde 3x3 m.
00/1
sondajda -59 cm. seviyesine kadar
sürdürülen
bir tabaka
mermer yongalara ve yongalahemen
iri moloz
ve harçtan
bir
betonla
Küçük buluntunun hiç ele
sondajda
bu seviyede
tur.
bölümün sona
daha
olarak
ikinci
(00/2)
bu dolgunun
ve varsa bitimindeki düzenlemeyi anlayabilmektir.
Sondajda -69 cm. seviyesine kadar sürdürülen
sonucunda;
bölümün
bitiminde hiçbir düzenlemenin
ve 00/1
sondajdaki
toprak
ana kaya üzerine
Bu sondajda da küçük buluntuya rastlanmaz.
Söz konusu
sürdürülen bu
sonucunda
ile
hiçbir
Bizans
seramikleri
küçük buluntu
ele
bu döneme ait
gereken taban,
daha erken düzenlemeleri tamamen tahrip
Ele
mermer yongalara
bu
belki de
geç dönem bir
atölyesinin
platformu
söylenebilir. Ancak bunun
kesin bir
bulunmak da mümkün
araç
ve
yol
sonra orta aks üzerindeki
devam
Aks üzerindeki bu ikinci
5 m.,
ise araç yolu bir
ve
bahçe
olmak
üzere
10 m.dir. -70 ila -110 cm. seviyesinde ana kayaya rastlanan seviyeye
kadar sürdürülen
sonucunda
küçük buluntular ise
malzeme ile birlikte ele geçirilen Bizans
öteye
tir. Ancak bu
ele geçirilen 76 cm.
58 cm.
çak
yivli andezit sütun tamburu ve andezit, mutulus veya regulaya ait olabilecek
guttae
Dor düzeninde bir
etmeleri ile önemlidirler.
ait izlere
için
ön cephesinde ve orta aks boyunca
sürdürülen
kadar
ancak suhiçbir ize
olan
ile sunak için daha uygun
olarak görülen
bahçe içerisinde,
cak
ile ilgili sorunun çözümüne yönelik
tamam-

b) Kutsal Alandaki Helienislik
Düzenlemeleri
Anlamaya Yönelik
Smintheion'da toprak üzerinde takip edilebilen
haricindeki
daha geç bir dönemin özelliklerini
Bu
anlamile ait
dönemde kutsal
ile ilgili önemli bilgilere
Bu
12
parsel içerisinde yer alan nymphave 24
parsel içerisinde yer alan
ile
yönIenian olabilecek
medeki bir teras
olabilecek
birbirlerine benzer
göstermeleri ve
olan
ile
2000
için teras
olabilecek
olarak
ve bu
bir sondaj ile
(00/3)
Teras
toprak üzerinde
ile, tek
küçük düzgün yüzlü
harçla birbirlerine
ve bu
küçük moloz
harçla
Roma betonu
bölümlerde öndeki
düzgün yüzlü ilk
harçla
dirsek
görünümünde148

ki büyük bir blok da dikkat çekicidir. 00/3
sondajda
söz konusu
blokunu içerisine alacak biçimde
temenos taban seviyesine göre -260
cm.den itibaren
- 378 cm. seviyesine kadar mimari
ve hemen araz
Bizans
dolgu toprak geçilir. Bu seviye ile
-431 cm. seviyesi
birbirlerinin üzerine
olarak; üstteki tamamen moloz
ile, altaki ise yine moloz
ve
toprak plakalar
iki su
Bu su
-431 cm. seviyesinde ancak küçük bir bölümü korunabilen
toprak taban
tahrip
neden
Ele
geçirilen
Bizans
bu döneme ait
gereken
tahrip
toprak taban seviyesinin (-431 cm.) hemen
itibaren,
biri 52 cm. uzunluk ve 20 cm.
ise 38 cm. uzunluk ve 15 cm.
teki
toprak borulardan
yönlenmedeki iki su
izlenir. Tahrip
toprak taban seviyesi ile sert killi
rastlanan -470 cm.
da küçük
da
görülür. M.S. 1.
tarihlenebilecek terra sigillatalar bu
tarihlendirilmesine olanak verirler.
Teras
küçük moloz
ve harçla
daha önce
tik.
sonucunda
bir
yüksek bir
alçak olmak
üzere
düzgün andezit blokun, birbirlerine kaliteli çok ince bir harçla
dirsek
Dirsek
bloklar,
bahsedilen
toprak taban seviyesine kadar ince
gösterirler.
-431 cm. seviyesinin
kalan
geri kalan bölümünün
ise kaba
Bu durum
ile
bu seviyeden itibaren toprak
da, görünmeyecek
gösterir. Böylelikle taban seviyesinin
ele
geçirilen ve M.S. 1.
tarihi veren terra sigillata kap
teras
da tarihlendirirler.
-470 cm. ile -503 cm. seviyeleri
buluntu vermeyen sert killi toprak kahem
son blokunu saptayabilmek hem de temel çukurunda tarihlemeye
olabilecek bir buluntuya rastlayabilmek umuduyla devam ettirilen
son seviyede
sona ermesi ile 2000
için
2) Çevre Düzenlemesi ve Restorasyon
2000
restorasyon
temel hedefi,
sezonu
restorasyonda
blokun dökümlerinin
idi.
üçer adet
ve friz bloku dökülebilmesi için
bir malzeme olan silikon kauçuk ile
malzemenin bozuk
sadece bir adet
oldukça
döküleOnümüzdeki
sezonunda
bir teknik
restorasyon
devam edilmesine karar
Çevre düzenlemesi
geçen
Belediyesi'nin yol
yitiren çevre
tekrar
ile

3)

ve
mimari
ile ilgili doktora tez
1998
sezonunda ele geçirilen 677 adet sikkenin temizleme, koruma ve belgeleme
lanrun
bu buluntu grubu ile ilgili ön rapor Dr. Zeynep Çizmeli
667 tanesi Alexandria Troas kentine ait olan ve
Roma
bölge tarihi
çok önemli bilgiler
görülen sikkelerle ilgili ya-
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