1988 YILI KLAZOMENAI ÇALI~MALARI RAPORU
Prof. Dr. GÜVEN BAKIR
A) M. Gül Tarlas~~Çal~~malar~ '
1987'de bir sondaj niteli~inde ba~layan ve M. ö. 6. yüzy~l ile geometrikiprotogeometrik düzlemlerin ara~t~r~ld~~~~M. Gül Tarlas~nda
aç~lan alana, M. ö. 6. yüzy~l mimarisinin geli~imini incelemek amac~~
ile yap~lan eklemelerle devam edilmi~tir.
Bu y~lki çal~~malar~n amac~, M. ii. 6. yüzy~l~n tabakas~n~n mimarisi, malzemesi ve tabakalar~n~n üzerinde 1987 mevsiminde elde edilen
verilerin do~rulanmas~~ve yeni gözlemler ile bu yüzy~l~n M. Gül Tarlas~ndaki durumunun incelenmesidir.
Geçti~imiz y~l bir bölümü aç~~a ç~kar~lan ve 'A' odas~~olarak adland~r~lan yap~n~n özellikle mimari durumunun aç~kl~~a kavu~turulmas~, kaz~n~n ana hedefini olu~turmu~tur. Bu nedenle, 1987 mevsiminde aç~lan alana kuzey ve bat~da yeni eklemeler yap~lm~~t~r.
Bu alanda 1987 y~l~nda yap~lan kaz~lar sonucu, bir bölümü aç~~a
ç~kar~lan 'A' odas~n~n 4 mimari evresi ve bu mimariye ba~l~~olarak
da 2 tabakas~~oldu~u belirlenmi~ti. ~lk mimari evrenin kuzey - güney
do~rultulu 1 no.lu ve bu duvar~~dik olarak do~u - bat~~do~rultusunda
kesen 2 ve 4 no.lu duvarlardan olu~tu~u dü~ünülmü~tü. ~kinci mimari
evrede ise, nedenini bugün için belirleyemedi~imiz bir gerekçe ile,
kullan~lan alan~n daralmas~~pahas~na 3 no.lu duvar, kuzey - güney
do~rultuda 1 no.lu duvara paralel olarak eklenmi~tir.
Bu iki mimari evrenin taban düzlemi, oda içinde 1.96-1.90 kodlarmda malzemesi ile birlikte ele geçmi~tir. Üçüncü mimari evreyi
ise 1 ve 3 no.lu duvarlar~n aras~n~n ta~larla doldurulmas~~olu~turur.
Buna ba~h olarak oday~~giineyden s~n~rlayan 2 no.lu duvar~n önünde
2.35-2.25 kodlar aras~nda meyilli olarak güneye inen bir ta~~dü~emeli avlu (B) yer almaktad~r. Üçüncü mimari evrenin hemen ard~ndan,
avlu kesiminde dö~eme taban~n~n hemen üzerine oturan dörtgen ~ekilli,
do~u s~n~rlar~n~, muhtemelen 4. yüzy~ldaki tahribattan dolay~~aç~k
Bu bölüm Y.E. Ersoy'un raporuna dayanmaktad~r.
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olarak belirleyemedi~imiz ve bundan dolay~~do~udaki 1 no.lu duvar
ile ba~lant~s~m göremedi~imiz bir eklenti, dördüncü evreyi olu~turmaktad~r. "üçüncü ve dördüncü mimari evrelere ait taban üzerinde
(2.40-2.35 m. kodlar~nda), aras~nda bantl~~iyonya kâseleri ve yatay
`s' motifli amphora gibi in situ malzemenin yan~nda 'C' tipi attika
kyliks parçalar~~da ele geçmi~tir.
Oda içindeki iki tabakay~~birbirinden ay~ran, 2.20-2.00 m. kodlanndaki bir ta~~blokaj, bu düzlemlerdeki malzemenin birbirine kar~~mas~m engellemi~tir.
6. yüzy~l için bu sonuçlar~~veren, bir k~sm~~aç~~a ç~kar~lm~~~ve
ikinci mimari evresinde duvar kahnla~t~nlmas~~sonucu, 1.80 m. lik
bir do~u duvarma sahip bu yap~n~n mahiyetinin anla~~lmasma a~~rl~k
verilmi~tir (Res. 1,3).
M. ö. 4. yüzy~l tabakas~~
Bu yüzy~l~n tek mimari kal~nt~s~, açman~n kuzey - bat~~kesiminde
2.85-2.83 m. kodlar~~aras~nda de~i~en ve kuzey - güney do~rultuda
uzanan dö~eme muhtemelen kald~r~md~r. Kald~r~m~n 210 cm.lik bir
bölümü korunmu~tur. F. Gül tarlas~ndaki 4. yüzy~l yollarmda yer
alan kald~nmlar gözönünde bulunduruldu~unda, bu dö~eme de 4. yüzy~l yollar~ndan birisinin yaya kald~r~m~~olmal~d~r. Bu yaya kald~r~m~n~n d~~~nda, 4. yüzy~l tabakas~n~n yüzey topra~~na yak~nl~~~n~n do~urdu~u tahripten dolay~, herhangi bir mimari iz günümüze kalmam~~t~r. Buna kar~~n, bu yüzy~l~n malzemesi, özellikle erken 4. yüzy~lda
yo~un olmak üzere 2.90-2.60 m. kodlan aras~nda kuzey-do~u kö~e
hariç, tüm açma s~n~rlar~~içinde döküntü halinde de olsa bol olarak
ele geçmi~tir.
Bu malzeme özellikle dö~emenin güney - do~u yar~s~nda gev~ek,
kahverengi toprak içinde enkaz niteli~inde belirlenmi~tir. Buna kar~~n
dö~eme bat~s~nda toprak karakteri (gri-aç~k kahve ve ta~~yonga) ile
farkl~l~k gösteren bölümde bu enkaz gözlenmi~tir. Bu özellik bize F.
Gül tarlas~ndaki durumu hat~rlatmaktad~r.
M. ö. 6. yüzy~l Tabakalar~~
M. ö. 6. yüzy~l tabakalar~n~n ara~t~r~lmas~, bu y~lki çal~~malar~n esas~n~~te~kil etmi~tir. Bu amaçla, geçen mevsim bir bölümü aç~lan 'A' odas~na kuzey ve bat~~bölümde yap~lan ek-lentiler ile çal~~ma
alan~~geni~letilmi~~ve eldeki mimari kompleksin ayd~nlat~lmas~na ça-

1988 YILI KLAZOMENAI ÇALI~MALARI RAPORU

87

l~~~lm~~t~ r. Açma boyutunun oldukça geni~~tutulmas~ndan ve kaz~~
süresinin s~n~rl~~olmas~ndan ötürü, bu çal~~ malar 'A' odas~~ d~~~nda
tümüyle tamamlanamam~~t~ r. Bat~~yar~da ancak 'A' odas~n~n kuzey güney do~rultulu 5 no.lu duvar~~ile kö~e yaparak bat~~yönde geli~en
ve kodlar~~2.77-2.70 m. aras~nda de~i~en 7 no.lu duvar~n ortaya ç~kar~lmas~~ d~~~nda derinle~ilmemi~ tir. Özellikle 'A' odas~n~ n bat~s~nda
kalan bu bölümde büyük bir dolgunun varl~~~~dikkat çekmektedir.
Bunun yan~s~ra 5 ve 7 no.lu duvarlar~n birle~ti~i noktada 7 no.lu duvar~n do~u bölümünün tahrip edildi~i ve bu tahribin 'A' odas~n~n bat~~
duvar~n~n tüm d~~~yüzü boyunca devam etti~i aç~k bir ~ekilde görülmektedir. Bu arada 5 ve 7 no.lu duvarlar~n birle~ece~i kö~ede güney do~u noktada dar bir alanda bu ili~kiyi anlamak için küçük bir sondaj
aç~lm~~ , 2.45 m. koduna kadar inildi~i halde 4. yüzy~l ile ba~lant~l~~
dolgu malzemesiyle kar~~la~~lm~~ t~r.
Bunun d~~~nda bat~~yar~da herhangi bir derinle~me yap~lmam~~~ve
çal~~malar M. ö. 4. yüzy~l düzleminin kaz~labilen son derinli~i olan
2.60 m. kodlar~nda sona erdirilmi~tir.
M. ö. 6. yüzy~l~ n, üst düzlemi ile de olsa 'A' odas~~d~~~nda ara~t~rabildi~i tek alan kuzey yar~~olmu~tur. Bu alanda 'A' odas~n~ n do~usundaki duvar içinde ta~lar ile doldurularak kal~nla~tn~ld~~~~bölümde, kuzey yar~da bu duvar~n devam~n~~bulmak için yürütülen çal~~malarda, geçen y~l yap~lan aç~klamalardan farkl~~bir durum ile kar~~la~~lm~~t~ r. Bu sonuçlardan ilki, 'A' odas~n~n 3 no.lu duvar~n kuzeyinde
devam etmemesi ve bu odan~ n kuzeydeki do~u - bat~~do~rultulu duvar
ile sona ermesidir. 4 no.lu duvar~n 3 no.lu duvar ile birle~en ve do~u
yönde devam eden bölümü, M. ö. 4. yüzy~l tahribine u~rad~~~~için
belirlenememi~tir. Bu tahrip, yukar~ da belirtilen noktada 2.45 m. kodunda ele geçen bir 4. yüzy~l sikkesi ile belgelenmi~tir.
'A' odas~n~ n kuzeyinde 67 cm.lik bir aç~kl~~~n ard~ndan, do~u bat~~do~rultusunda 4 no.lu duvara paralel olarak uzanan ve M. Gül
tarlas~ndaki ev duvarlar~ ndan (47 cm) daha az bir geni~li~e (37 cm)
sahip olan bir duvar (6 no.lu) belirlenmi~tir. Bu yeni duvarda görülen, küçük ve ~ekilsiz ta~lardan olu~ an duvar örgü tekni~i de evlerin duvarlar~ ndan belirgin bir farkl~l~k göstermektedir. Bu iki duvar
aras~nda 'C' alan~~olarak belirlenen bölümde, yo~un malzeme grubuyla kar~~la~~lm~~t~r. ~ki duvar aras~ nda kalan dar aral~k, bu özelli~i ile
peristasis olarak yorumlanm~~t~ r. Bu alanda 2.70 m. kodundan ba~layarak 2.35 m. koduna kadar inen ve içinde seramik buluntunun
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yan~s~ra, istiridye kabu~u, kemik, kemik art~klar~~içeren çöplük niteli~inde bir durum ile kar~~la~~lm~~t~r. Peristasis bölmesinde ele geçen
malzeme aras~nda, ~i~kin boyunlu Khios ve üretim yeri belirlenemeyen
geç 6. yüzy~l amphora parçalar~~ve tarihleyici nitelikte Attika siyah
firnisli 'C' tipi kyliks a~~z ve kaide parçalar~~ve geç siyah figür stilinde
Red - Line ressam~na ait olan gözlü amphora parças~~ele geçmi~tir.
Bütün bu buluntular, peristasis bölmesinin ve 2.45 m. kodunda topra~a oturan peristasis duvar~n~n 6. yüzy~la ait oldu~unu belgelemektedir.
Peristasis duvar~~ 3 no.lu duvar~n içine do~u yönde 1.20 m.
girdikten sonra orijinal olarak kesilmektedir. Daha sonra bu duvar~n aks~na uymayan ve 6 no.lu duvar~n güney bitiminde ba~lay~p do~u
kesite giren do~u - bat~~do~rultulu yeni bir duvar ile kar~~la~~lm~~t~r.
Geçti~imiz y~l 'A' odas~~ ile ba~lant~l~~ oldu~unu dü~ündü~ümüz
1 no.lu duvar~n aks~nda orijinal olarak kesilen 8 no.lu bu duvar, kuzeyde oldukça iyi korunmu~~bir avlu bölümünü sm~rlamaktad~r. 2.50
m.'den bat~ya do~ru belli bir meyille yükselen ve 2.65 m. koduna kadar
ula~an bu dö~eme ta~lar~~hem 8 no.lu duvara, hem de 6 no.lu peristasis duvarma dayanmaktad~rlar. Bu arada dö~emede, kuzey kesitten
ç~karak hafif bir `s' çizdikten sonra do~u kesite giren bir su kanal~~yer
almaktad~r. Bu kanalda kuzeyden ba~layarak, do~u kesite girdi~i
noktaya kadar suyun ak~~~e~imi 2.53, 2.50, 2.48 m. kodlarla kuzeyden do~uyad~r. Ayr~ca do~u kesite girdi~i noktada kanal iki ta~~blok
üzerine orijinal bir biçimde oyulmu~tur. Bu noktada, kanal~n hemen
kuzeyinde kanal ta~lar~n~n kodlar~~yükselir ve bu ta~larla olu~turulmu~~
yükselti, bat~~yönde de devam ederek, içinde kerpiç y~~~nt~lar~n~n bulundu~u, muhtemelen bir f~r~n~, sudan tecrit etmek amac~yla çerçevelemektedir. Bu sözünü etti~imiz f~r~n bölümü, kuzey ve do~u kesitlere
girdi~i için aç~k bir ~ekilde anla~~lamam~~~ve ancak kerpiçlerin üzerinin temizlenmesi ile çal~~malara son verilmi~tir.
'D' alan~~olarak adland~r~lan bu dö~emenin bat~~yönde geli~imini
ve s~n~r~n~~belirlemek amac~yla yürütülen çal~~mada, kodun da belirgin olarak yükselmesinden (2.45-2.65 m.ye) dolay~, onun tam M. ö. 4.
yüzy~l kald~r~m~~seviyesinde tahribattan dolay~~kesildi~i görülmü~tür. Bu kesintinin bir di~er nedeni de kuzey kesitten ç~k~p bat~~kesite
yönelen bir dizi hellenistik ve roma dönemi su künklerinin yapt~~~~
tahribatt~r. Bunun yan~nda, avlunun bat~~ s~n~rlar~n~n güney ucunda
'A' odas~n~n 1.20 m. kuzeyinde 2.65 m. kodunda ba~layan ve a~~z çap~~
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0.60 m. olan bir kuyu belirlenmi~tir. Bu kuyunun dö~eme seviyesine
kadar gelen üst bölümüne iç içe iki pithos yerle~ tirilmi~tir. Kuyuda,
pithos bölümü ve çember ta~lar~n~n ilk s~ras~~aç~~a ç~kar~ld~ktan sonra
çal~~malara son verilmi~tir. Çember ta~lar~~1.90 m. kodunda yer almakta, ula~~lan son derinlik 1.80 m.dir. Bu kuyu, bu haliyle kuzey yar~ daki
dö~eme evresiyle ça~da~~olmal~d~r. Ancak, ilk in~as~n~n daha erkene gidip gitmedi~i, kuzey yar~da henüz bir derinle~me yap~lamad~~~~için bilinememektedir. Ayr~ca kuyunun hemen güney - bat~s~nda 'A' odas~n~n kuzey-bat~~kö~esinden 2.35 m. do~uda, 4 no.lu duvardan 35 cm. kuzeyde yer alan ve kuzey—güney do~rultuda üst
evre dö~emesinin de alt~na giren bir duvar ile kar~~la~~lmaktad~r. Burada duvar~n orijinal olarak güney yönde 'A' odas~n~n 4 no.lu duvar~~
ile 35 cm. aral~k b~rakmas~n~n yan~nda, avlu dö~emesinin bu duvar~n
kuzey yönde üstünü örtmesi de söz konusudur.
Bu durum, bugün için aç~klayamad~~~m~z bir problemi kar~~m~za
getirmektedir. Kuzey bölümde avlu dö~emesi 'A' odas~n~n güneyindeki
üst evre dö~emesine göre 25-30 cm. daha yüksek bir koda sahiptir.
Kuzey yar~da 'D' avlusunda dö~emenin üzerinde 4. yüzy~l ile kod fark~~bulunmamas~ndan dolay~~ve in situ malzemesinin bulunmay~~~ndan
ötürü, bugün için belli bir tarih verebilmek güçtür. Di~er yandan alanlar aras~nda terasland~rma durumu da söz konusu olabilece~inden
ötürü, bu iki dö~eme ayn~~tarihten, yani 'A' odas~n~n I. taban düzleminin tarihinden de olabilirler. Fakat, kuzey yar~da çok k~sa bir
zaman dilimi içinde 25 y~ll~k bir sürede, üç evrenin de varl~~~~söz konusu olabilir. 'D' alan~nda 10 no.lu duvar ile avlu aras~ndaki ba~lant~~
ve tabakalanma gelecek y~llarda bu alanda yürütülecek bir derinle~me
sondaj~~ile anla~~labilecektir.
1 no.lu duvar~n do~u bölümüne, 8 no.lu duvar ile ili~kiyi görmek
amac~yla dar bir ekleme yap~lm~~~ve bu eklenti güney bölümde eski
sondaj s~n~r~na kadar dayand~r~lm~~t~r. Bu alanda 1.80 m. kodunda
'A' odas~n~n bat~s~ndaki do~u - bat~~do~rultulu 7 no.lu duvar~n aks~nda yer alan ve 1 no.lu duvar~n kö~e yapt~~~~orijinal duvar olmas~~gereken yeni bir duvar~n euthynteria ta~lar~~ile kar~~la~~lm~~t~r. Bu duvar~n subasman k~sm~, ayn~~1 no.lu duvar~n kuzey bölümü gibi 4.
yüzy~l tahribat~na u~ram~~t~r.
'A' odas~~içinde yürütülen çal~~malarda bat~~ bölümde kalan yar~n~n kaz~s~~tamamlanm~~~ve odan~n tümü aç~~a ç~kar~lm~~t~ r. Burada
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Kuzey duvar~n~ n orijinal uzunlu~u içten içe 5.26 m.dir. Geçen y~lda
güney - bat~~ucu belirlenen 4. yüzy~l tahribi bat~da geli~mi~~ve evin
bir kö~esini tahrip etmi~tir.
Oda içinde geçen y~ l izlenen tabakalanma paralelinde euthynteria
bloklar~~seviyesinde (1.70 m. koduna) kadar inilmi~tir. 'A' odas~~içinde 4. yüzy~l düzleminin alt s~n~r~~2.55 m. kodunda sona erer. Bu derinlik ile birlikte tüm oda s~n~rlar~~içinde ta~s~z gri renkli kerpiç topra~~~ba~lamaktad~ r. Evin güney yar~daki avlu dö~emesi ve 2 no.lu duvardaki 2.54 m. e~ik ta~~~ile ba~lant~l~~olan üst evresi (I. taban) 2.402 .30 m. kodlar~~aras~nda yer al~r. Bu taban üzerinde geçti~imiz y~ldan farkl~~olarak wave-line ve yatay `s' bezemeli, birisi büyük, di~eri
ise küçük boyda iki yonca a~~zl~~olpe d~~~ nda herhangi bir malzeme
ele geçmemi~tir. 1987 y~l~nda özellikle güney - do~u kö~ede bir y~~~n halinde bol say~ da kase ve yatay `s' bezemeli bir amphora bu üst taban
seviyesinde ele geçmi~tir. 'A' odas~n~n içinde I. taban~n ard~ndan 2.30-2.15 /2 .10 m. kodlar aras~nda, iki evreyi birbirinden ay~ran ta~~blokaj~n
bat~~yar~daki devam~~aç~lm~~t~r. Bu ta~~blokaj~n içinde, 1987 y~l~nda
bulunan reliefli perirhanterion parçalar~~bu y~lki çal~~malarda bulunamam~~t~r. Bu ta~~blokaj~n sökülmesi ard~ ndan 2.15 m. kodla birlikte oda
içinde gev~ ek kahverengi, az kömürlü bir toprak yap~s~~dikkati çekmi~tir. Bu derinliklerde, üst evrenin de alt~nda, yine 1987 y~l~nda
oldu~u gibi 'C' tipi kyliks a~~ z ve gövde parçalar~~bulunmu~tur. Geçti~imiz y~l alt tabanda ve ta~~konstrüksiyon içinde Klazomenai siyah
figürlü serami~i, Khios amphoralar~~ve wave-line'li seramiklerle birlikte hiçbir tarihleyici malzemenin ele geçmeyi~i, bu düzlemin ba~lang~ç tarihini belirlememizde büyük bir güçlük do~urmu~tu. Bu y~lki
çal~~malarda 1.95-1.90 m. kodlar~~içinde alt taban düzleminde hiçbir
malzeme bulunmamas~na ra~men, 1.90 m. kodundan ba~lay~p 1.70-1.65
m. kodlar~nda topra~a oturan, i~levini anlayamad~~~= ~ekilsiz ta~~
y~~~ n' içinde 'C' tipi kyliks a~~z parças~n~n bulunu~u, 'A' odas~n~n
kurulu~~tarihini en erken M. ö. 530/525 tarihlerine götürmektedir.
'A' odas~n~n bat~daki 5 no.lu duvar~ n üzerinde, alt düzlem için 2-3
ve 4 no.lu duvarlarda gözlenen euthynteria bloklar~~bulunmazken,
bu sefer di~er duvarlarda izlenilmeyen bir durum olarak, üst taban
için bir euthynteria s~ras~, 2.39-2 .16 m. kodlar~~aras~nda bu duvarda
yer almaktad~r.
'A' odas~~içinde tamamlanan bu kaz~~seviyesinde, M. Gül tarlas~nda 6. yüzy~l için büyük boyutlu bir in~aat faaliyetinin M. ö. 530/525—
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500/494 tarihleri aras~nda çok k~sa bir sürede gerçekle~ti~ini anlamaktapz. Buna ilâveten, 1.80 kodu ile birlikte güneydeki 2 no.lu
duvarlar~n hemen alt~nda çok küçük bir bölümünü görebildi~imiz, bat~~
yar~s~~da 'A' odas~n~n 4. yüzy~ldaki tahribi ile yok olan bir duvar
parças~~aç~~a ç~km~~t~r. Do~u - bat~~do~rultuda uzanan bu yeni duvar
'A' odas~n~n 2 no.lu duvar~na göre biraz daha kuzeye yönelmi~tir.
Burada ula~~lan son derinlik olan 1.70 m. kodta M. ö. 6. yüzy~l~n
ilk yar~s~na tarihlenen erken tip iyonya kyliksi parçalar~, beyaz astan ~~Khios amphoras~~gövde parçalar~, rozetli kâse a~~z kenar~~parçalar~~ve bir tane de yaban keçisi tasvirli oinokhoe/amphora gövde
parças~~ele geçmi~ tir. Bu seramik ve mimari buluntular, bugün için
zay~f da olsa, M. Gül tarlas~nda erken 6. yüzy~l iskünm~n varl~~~na
i~aret ederler.
Bu oda içinde, erken 6. yüzy~l düzleminin geni~~boyutlarla ara~t~r~lmas~na gelecek y~l devam edilecektir.
'A' odas~n~n do~udaki 3 no.lu duvar~n~n 1 no.lu duvar ile aras~nda kalan dolgunun durumunu anlamak ve 3 no.lu duvar~n iç yüzünün
var olup olmad~~~n~~görmek amac~yla, güney yar~da dar alanda sondaj
aç~lm~~t~r. Bu sondaj içinde 2.70-2.20 m. kodlar aras~nda ta~~dolgunun devam etti~i ve bu kodun alt~ndaki kahverengi saf topra~~n,
b~rak~lan son derinlik olan 1.80 m. koduna kadar indi~i gözlenmi~tir. Bu arada 1.80 m. kodunda 3 no.lu duvar~n içinde bir ta~~s~ras~~ile
kar~~la~~lm~~t~r.
Bu ta~lar~n güney yar~da kalan~n~n üzerinde ikinci bir ta~~daha
yer al~r. Bu üç ta~~n 3 no.lu duvar~n iç yüzüyle aras~ndaki uzakl~k 0.62
m.dir. Dolay~s~yla, bir do~rultuya sahip olan bu üç ta~~n 3 no.lu duvar~n euthynteria's~~olarak yorumlanmas~~do~ru olacakt~r. Bu dolgu
içinde ele geçen malzemeler (`C' tipi kyliks a~~z parças~~ve ~i~kin boyunlu Khios amphoras~~parçalar~), bize duvar~n doldurulmas~n~n M. ö.
510-500 tarihlerinde gerçekle~tirildi~ini göstermektedir.
B) Akropol Güney Yamact Çalt~malart 2

1982, 1983 ve 1987 y~llar~nda yap~lan çal~~malarda ortaya ç~kar~lan seramik atelyesini~~~ nas~l geli~ti~ini anlamak ve bu y~llarda elde
edilen sonuçlar~n sa~lamas~n~~yapmak için çal~~malara ba~lanm~~t~r.
1982 ve 1983 y~llar~ndaki kaz~larda bu alanda iki kullan~m safhas~~
2

Bu bölüm I. Gezgin'in raporuna dayanmaktad~r.

92

GÜVEN BAKIR

belirlenmi~tir. Bunlardan I. yap~kat~n~n, en erken malzemesi olan,
Sophilos'a ait bir parça ile ba~lay~p (M. ö. 580) Perslerin neden oldu~u
bir yang~n tabakas~~ile M. ö. 550-540 tarihlerinde sona erdi~i saptanm~~t~. II. Yap~kat~~ise, bundan hemen sonra ba~lay~p, en geç malzeme
olan k~rm~z~~figürlü 'C' tipi kyliks ile belirlenen 500 y~llar~nda sona
ermi~tir. Ancak bu y~llardaki çal~~ malarda elde edilen mimari kal~nt~lar hakk~nda henüz bir aç~ klama yapmak mümkün olamam~~t~ . 1987
y~l~ndaki kaz~da ise, burada bir seramik f~r~n~~ele geçmi~~ve bu yap~~
kal~nt~lar~= bir seramik atelyesine ait olduklar~~sonucuna var~lm~~t~r. Ve ayr~ca üç yap~~kat~~belirlenmi~tir. Bunlar :
I. Yap~kat~ : 1 no.lu duvar ve 'H-C' alan~~olarak adland~r~lan alan~n
do~usundaki k~rm~z~~figürlü kyliksin bulundu~u düzlem (M. ö. 550500).
Yap~kat~~: F~r~na te~et geçen 10 no.lu duvar (M. ö. 580-550).
III. Yap~kat~~: Tamamen anakaya üzerine oturan f~r~n düzlemi. Bu evre de M. ö. 600-580 aras~na tarihlenmektedir.
Bu y~lki çal~~malara seramik atelyesinin do~uya ve güneye do~ru
nas~l geli~ti~ini görmek amac~yla, 10 no.lu duvar~n güneyinde, geçen
olarak belirlenen alan, do~uya
y~l 14.00 m. koduna kadar aç~lan ve
do~ru 5 m. daha geni~letilerek ba~lanm~~t~r. Tar~m topra~~n~n hemen
alt~ndan 13.95 m. kodundan ba~layarak 13.75 m. koduna do~ru bir
e~ime sahip olan, s~k~~t~r~lm~~~ta~~ve anakaya parçalar~ndan olu~turulmu~~bir düzlem bulunmu~tur. Burada tar~m topra~~= bu düzleme
kadar inmesinden dolay~, yer yer malzemesiz alanlara rastlanm~~t~r.
Ele geçen malzeme 6. yüzy~l sonlar~na tarihlenebilecek niteliktedir.
Bu malzeme aras~nda, 10 no.lu duvar~n e~i~inin önünde bulunan Benha
tipi amphoraya ait parçalar, attika siyah figür tekni~inde Dionysiak
sahneli bir kylikse ait parçalar, üretim yeri bilinmeyen amphora a~~z
parçalar~, siyah figürlü Klazomenai amphoras~na ait gövde parçalar~~
vard~r. 10 no.lu duvar~n güneyinde kalan bu düzlemin avlu veya yol
oldu~u dü~ünülmü~tür (Res. 2,4).
Bu açman~n hemen kuzey kesitinde bir ucunu yakalad~~~= kuyunun ortaya ç~kar~lmas~~ve atelyenin do~usunun aç~lmas~~amac~yla
alan~na kuzey taraftan 7.60X5 m. boyutlar~nda bir eklenti yap~lm~~~ve
bu kuzey eklentiye 'K' alan~~ad~~verilmi~tir. 'K' alan~nda 13.80 m. koduna kadar inildi~inde, kuzey-güney do~rultulu ve kuzey kesite giren 1,5 m. uzunlu~unda 42 em. geni~li~inde bir duvara ve bu duva-
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r~n do~usunda kil bulunmas~~nedeniyle kil havuzu olarak dü~ündü~ümüz, anakayan~n oyulmas~~suretiyle olu~turulmu~~bir alana rastlanm~~t~r.
Açman~n ortas~nda, kuzey - güney do~rultulu duvar~n bat~s~nda ve
güneyinde, içinden bol malzeme gelen bir ta~~enkaz ile kar~~la~~lm~~t~r. Buradan tatmin edici bir sonuç elde edilmeyince,
alan~na dönüp,
bat~~yar~da e~ik ta~~n~n güneyinde alt evreye inmek amac~yla bir sondaj aç~lm~~t~r. S~k~~t~r~lm~~~düzlemin sökülmesiyle, alttan f~r~n art~klar~, küçük çak~l ta~lar~~ve anakayadan kopar~lm~~~ ta~lardan olu~an
bir tabaka ile kar~~la~~lm~~t~r. Devam~nda bu dolgunun anakayaya
kadar indi~i gözlenmi~tir. Anakayaya, sondaj güney yar~s~nda 13.25
m. kodunda ula~~lm~~t~r. Kuzey yar~~ile güney yar~n~n seviyelerinin
e~itlemesi için yap~lan dolgunun üst yüzeyinde, anakayadan kopar~lm~~~
parçalarla s~k~~t~r~hp bir düzlem elde edilmi~tir. Bu düzlem üzerine de
10 no.lu duvar oturtulmu~tur. Dolgunun anakayaya kadar devam etmesi ve tabaka tabaka doldurulmu~~olmas~, buran~n yol olmas~~ihtimalini do~rulamaktad~r. 10 no.lu duvar~n güney yüzünün büyük polygonal ta~lardan ve oldukça düzenli yap~lm~~~olmas~, duvar~n d~~~yüzü
oldu~unu göstermektedir. Bu da burada bir yol olmas~~tahminini kuvvetlendirmektedir. Düzlemin üzerinden ele geçirilen malzeme oldukça
a~~nm~~~ve gezinmi~~bir durumdad~r.
alan~n~n yol oldu~unu gördükten sonra, yolun güney s~n~r~n~~
bulmak için,
alan~n güney - do~u kö~esinden güneye do~ru 1.5 x 5 m.
boyutlar~nda bir açma daha aç~lm~~t~r. Bu eklentide (L alan~) 13.50
m. koduna gelindi~inde, i~levini anlayamad~~~= düzgün, s~ralanm~~~
bir grup ta~a rastlanm~~t~r. Kuzey - bat~~güney - do~u do~rultusunda
olan bu ta~lar bir duvar düzeninde olmay~p, dö~emeye benzemektedirler. Dö~ emenin güneyinde ise, ta~~ve seramikten olu~an bir enkaz
düzlemi ile kar~~la~~lm~~t~r.
Bu s~rada, üst kodu 13.85 m., a~~z çap~~1,02 m. olan kuyuda temizleme çal~~malar~~yap~lm~~t~r. 9.65 m. koduna kadar inilen kuyunun iri ta~lar ve toprakla doldurulmu~~oldu~u görülmü~tür. Dibe
inildikçe kuyunun çap~~artmaktad~r. 9.65 m. derinlikte çap~~1.40 m.ye
ula~m~~t~r. 12.20-12.10 m. kodlar~~aras~nda, üzerinde kabartma frizler halinde mitolojik ve günlük sahneler içeren pi~mi~~toprak elemanlar ele geçmi~tir. Kuyudaki çal~~malara, gelecek y~l devam etmek üzere
9.65 m. kodunda son verilmi~tir.
'K' alan~nda alt evrelere inmek için bir sondaja ba~lanm~~t~r. Sondaj, kuyu ile açman~n ortas~ndaki ta~~enkaz~n güney s~n~r~~aras~ndaki
alan~~kapsamaktad~r. 13.80 ~n. kodunda ba~layan sondajda derinle~tik-
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çe, kuzeyde anakaya ortaya ç~kmaya ba~lam~~t~r. Sondaj~~~~ güney do~u kö~esinde de anakayaya oyulmu~~yuvalar içine oturtulmu~~durumda k~r~k pithoslar ortaya ç~km~~t~r. Bu alandaki ta~~enkaz~n kald~r~lmas~~ s~ras~nda ele geçen malzeme aras~nda, yivli sutun ~eklinde
perirhanterion ayak parçalar~, wave-line'll hydria a~~z ve boyun parças~, üretim yeri bilinmeyen amphoraya ait a~~z, boyun parças~, Klazomenai siyah figür tekni~inde bezenmi~~bir kapa~a ait parça dikkati
çekmektedir. Enkaz~n temizlenmesinden sonra, kil havuzu olarak
adland~r~lan kuzey - do~u bölüm kaz~lm~~t~r. Bu alanda derinle~meye
ba~lad~ktan sonra, daha önce belirlenen kil tabakas~mn a~a~~ya do~ru
devam etmedi~i ve çukurun kile dolu olmad~~~, belli bir seviyeden
sonra seramik veren bir tabakaya ula~~ld~~~~görülmü~tür. Buradan
ç~kan yo~un malzeme 13.90-13.80 m. kodlar~~aras~ndan toplanm~~t~r.
Daha alt seviyeye inildikçe, anakayaya oyularak yap~lan bu çukurun
içinde de ayr~ca oyuklar bulundu~u ortaya ç~km~~t~r. Bunlar kuzey güney do~rultulu, iki~erli s~ra halinde alt~~tanedir. En kuzeyde olanlar
kesite girdi~i için, ~u durumda yaln~z güney kenarlar~~görülebilmektedir. Ortadaki iki oyukta, 12.95 m. ve 13.16 m. kodlar~nda, oyuklara
doldurulmu~~toprak tabakan~n üzerine belli bir amaçla yerle~tirdikleri
dü~ünülen iki büyük ta~~blok vard~r. En güneydeki iki oyuk ise, di~erlerine göre daha küçük çapl~d~rlar. Kuzey - güney do~rultulu duvardan kil havuzunun içine do~ru inen, anakayaya oyulmu~~basamaklar~n
ise e~ik veya merdiven olarak kullan~ld~~~~kabul edilmelidir.
Bu arada 10 no.lu duvar~n do~rultusunu izlemek için, e~ik ta~~ndan do~uya do~ru bir sondaj aç~lm~~t~r. 10 no.lu duvar, f~r~nda oldu~u
gibi, kuyuya da te~et geçerek do~u kesite girmektedir.
Ta~~enkaz kald~r~ld~ktan sonra, alttan, kuyunun bat~s~nda 10 no.lu duvara yaslanan ve 'H—C' alan~ndaki üst evre düzlemine giden, apsisli, yer yer bozulmu~, tek s~ra ta~lardan olu~an bir duvar ortaya ç~km~~t~r. Bu duvar~n kuzeyinde büyük ve yuvarlak ta~lardan olu~turulmu~, i~levi anla~~lmayan küçük bir platformun varl~~~~görülmü~tür.
Bu platformun bat~ya ilerleyip ilerlemedi~ini anlamak için 'H-C' alan~n~n kuzey - do~u kö~esinde lx 0.5 m. lik bir sondaj aç~ld~~~nda, platformun bat~ya devam etmedi~i, ancak daha önceden 'H-C' alan~mn güney-do~u kö~esinde 3 no.lu duvara yaslanan küçük ta~lardan olu~turulmu~~düzlemin, kuzey - do~u kö~ede de varoldu~u anla~ilm~~t~r.
Elde edilen malzeme 6. yüzy~l~n ikinci yar~s~na tarihlenmektedir.
Kuzey - güney do~rultulu duvarlar~m~z~n bat~s~nda oldukça küçük,
yonga ta~larla olu~turulmu~~bir düzlem bulunmu~tur. Bu düzlemin,
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duvar~n kil havuzuna aç~lan e~i~inden sonra daha güneye devam etmedi~i görülmü~tür.
Bu y~l ortaya ç~kar~lan kuyu, pithoslar ve kil havuzu olarak adland~rd~~~m~z, anakayaya oyulmu~~mekân, seramik f~r~n~~ile birlikte
bir atelyenin elemanlar~n~~olu~turmaktad~r. Kuyu, pithoslar ve kil
havuzu daha sonraki evrelerde de kullan~lm~~t~ r. Kil havuzu kullan~m
amac~~tam olarak anla~ilmamasma ra~men, kile ilgili bir i~lemin gerçekle~tirildi~i bir i~lik olmal~d~r. Bu i~li~in çe~itli oyuklardan olu~mas~,
kilin kalitesine göre ayr~~ayr~~depoland~~~m dü~ündürmektedir. ~~lik,
bat~~kenarda kuzey kesite giren 1.5 m. uzunlu~undaki duvar ve bunun
e~i~i, güney ve do~u kenarlarda ise yontulmu~~anakaya ile çevrelenmi~tir. 12.90 m. seviyesine inen ve kile ilgili bir kullan~ m amac~~olan
bu çukurun üstünün de kapal~~oldu~u dü~ünülmektedir. Burada 13.9013.80 m. kodlarmda yo~un malzeme ele geçmesi nedeniyle, son evrede
oyuklarm doldurulmu~~ve düzeltilmi~~olarak kullan~ld~~~~anla~~lmaktad~r.
1987 y~hnda yap~lan kaz~~sonunda burada belirlenen üç mimari
evrenin do~rulu~u, bu y~lki çal~~malarla da sa~lanm~~t~r.
III. Evre, yani en alt safha (f~r~n evresi) 'K' alan~nda kil deposu, kuyu
ve pithoslarla temsil edilmektedir. Bunun taban~~anakaya üzerindedir.
II. Evre, 10 no.lu duvar, kuyu, pithoslar ve kil deposunu kapsar. F~r~na te~et geçmesi nedeniyle II. evreye ait oldu~unu söyleyebildi~imiz 10 no.lu duvar~n, kuyuya da te~et geçmesi, hem 10 no.lu duvar~n
II. evreden oldu~unu, hem de kuyunun ilk evreden oldu~unu göstermesi aç~s~ndan önemlidir.
I. Evreyi ise 10 no.lu duvara yaslanan 1, 2 ve 3 no.lu duvarlar, önceki
y~llarda 'H-C' alan~nda k~rm~z~~figürlü 'C' tipi kyliksin bulundu~u düzlem ve onun alt~nda yakla~~ k 14.10 m. kodunda bulunan küçük yuvarlak ta~lardan yap~lm~~~dö~eme ile yol düzlemi olu~turmaktad~r.
'H-C' alan~ndaki küçük ta~lardan yap~lm~~~dö~emenin 3 no.lu duvara yaslanmas~, I. evrenin iki safhaya ayr~ld~~~n~~gösterir. Bunlar
TA ve IB evreleri olarak adland~r~lm~~t~r. III. ve II. evrelere ait hiçbir
düzlem bulunamam~~~olmas~ndan dolay~~malzeme ile mimari aras~ndaki ili~kiyi, geçen y~llarda ortaya konan verilere göre kurabilmekteyiz. I. evre ise, yolun üst düzlemi, 'H-C' alan~ndaki alt ve üst dö~eme
düzlemeleri ve ta~~enkaz aras~ndan gelen malzeme ile ba~da~t~r~labilmektedir.
1987 y~l~ndaki çal~~mada f~r~n içinden yo~un bir ~ekilde geç orientalizan malzeme gelmesi nedeniyle 600'lerde ba~lad~~~n~~dü~ündü-
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~ümüz III. evreyi, 'G' alan~ nda anakaya üzerindeki ince toprak tabakas~~
içinde bulunan Sophilos'a ait bir parça ile 580 dolaylar~nda bitirmekteyiz. Ancak, f~r~n malzemesi olarak tan~mlad~~~= siyah firnisli malzemenin tarihi hakk~nda henüz kesin bir fikrimiz yoktur.
II. yap~katma ait hiçbir tarihleyici malzeme ele geçmemi~tir.
Bu evreyi, f~nn evresinin sona erdi~i 580/570 tarihi ile IB evresinin
ba~lad~~~~530/525 tarihi aras~nda bir yere yerle~tirmek gerekmektedir.
I. yap~kat~~ise, yakalad~~~= iki dö~eme ile 6. yüzy~l~n son dörtlü~üne verilebilir. IB düzleminde buldu~umuz omega - kulplu lekane
ve IA düzleminde ele geçen k~rm~z~~figürlü 'C' tipi kyliks ile I. yap~kat~~530-500 y~llar~na tarihlenebilmektedir.
C) Karantina Adas~~Çal~~~nalan 3
Klazomenai antik kentinin tarihinde 6. yüzy~l~n ikinci yar~s~ndan Roma döneminin sonuna kadar olan dönem için büyük önem ta~~yan Karantina Adas~nda, sa~l~k tesisleri ve sa~l~k personelinin kulland~~~~kamp tesislerinden ve bunlar~ n kullamm~ndan dolay~~meydana
gelen tahribat~~incelemek ve yüzey ara~t~rmas~~yapmak için 1987
y~l~nda ba~lad~~~m~z çal~~malara 1988 y~l~nda da devam edilmi~tir.
Bu y~l yürütülen yüzey ara~t~rmalar~nda, karantina tesisi olarak in~a
edilen yeni binan~n bat~s~ndaki yamaçta, bir ucu aç~~a ç~kan bir bronz
parças~n~~kurtarmak amac~~ile küçük bir sondaj aç~lm~~t~r. Bu sondajda Roma dönemine ait yaya kald~r~ml~~bir caddenin bat~~kenar~~ile
buna ba~l~~ yap~~kal~nt~lar~~ aç~~a ç~kar~lm~~t~r. Caddenin bat~~kenar~nda ta~~plakalarla kapl~~bir yaya kald~r~m~~vard~r. Ya~mur sular~n~~
toplayan, üstü aç~k kanal, kald~r~m boyunca devam etmektedir. Evlerden gelen di~er kanallar da bu kanala ba~lanmaktad~r. Kald~r~m~n
bat~s~nda yer ald~~~~anla~~lan evlerden, yüzeye yak~n olmalar~ndan
dolay~~fazla bir ~ey korunamam~~t~r. Ancak bu kesimde, tabakalar
birbirine kar~~= olmakla birlikte, M. ö. 6. yüzy~l ile Roma dönemi
aras~na tarihlenen seramik buluntular ele geçmi~tir. Bir ucu yüzeyden
görünen bronz parçan~n ise, bu kesimde bir çukura antik dönemde
saklamak amac~~ile gömülmü~~bir thymiaterion (tütsü kab~) oldu~u
anla~~lm~~t~r. Iki kulplu, üç ayakl~~ve kapakh bir kap olan bu thymiaterion'un massif döküm olan k~s~mlar~~oldukça iyi korunmu~tur. Bronz
saçtan yap~lan gövdesi, aya~~~ve kapa~~~ise çok y~pranm~~t~r. Mimarisini ve tabakalanm henüz kesin olarak belirleyemedi~imiz bu alanda,
gelecek y~l yo~un çal~~malar yap~lmas~~planlanm~~t~r (Res. 5,6).
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