KAUNOS KAZILARI 1988
Prof. Dr. BAKI Ö~ÜN
Kültür ve Turizm Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü, A. Ü. Ara~t~rma Fonu ve Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi
ile Türk Tarih Kurumu'nun mali destekleri ile Kaunos'taki 1988 y~l~~
kaz~~çal~~malar~~20 Temmuz-10 Ekim tarihleri aras~nda gerçekle~tirilmi~tir. Ba~kanl~~~ m alt~ndaki kaz~~heyeti üyeleri yard~mc~m Dr.
Cengiz I~~k, Erzurum Atatürk Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Ar~ . Gör. Adnan Diler, Mimar O~uz Özer, restoratör arkeolog Serdar Akardem ve Gaye Akardem, desinatör Serap Yaral~,
Marburg Üniversitesi Doktora ö~rencisi H. Dieter Bader ve 5 arkeoloji bölümü ö~rencisinden olu~mu~tur. Ayr~ ca Topografik çal~~malar~n sorumlulu~unu yine Marburg Philipp Üniversitesi Arkeoloji
Bölümü profesörlerinden Dr. B. Schmaltz üstlenmi~tir. Mimar H.
Svenshon ve desinatör R. Peper bu konuda yard~mc~~eleman olarak
kaz~~heyetine kat~lm~~lard~r.
Çal~~malar~m~ z esas itibariyle üç ayr~~konuda yürütülmü~tür :
1 — Topografik Çal~~malar
2 — Restorasyon Çal~~ malar~~
3 — Kaz~~Çal~~malar~~
Topografik Çal~~malar :
Kaunos Ören yerindeki detayl~~topografik çal~~malar~n tamamlanmas~~için 4 y~ll~ k bir proje öngörül~nü~tür. Bu y~l yaln~zca Küçük
Kale olarak isimlendirdi~imiz Küçük Akropol'ün tamam~n~n ve Agora'n~n bir k~sm~n~n topografyas~~için ölçümler bitirilmi~tir.
Bu çal~~malar~n detayl~~ ve do~ru olarak yap~labilmesi için belli
yerlerde küçük de olsa sondajlar yapmak zorunlulu~u do~mu~tur.
Bu nedenle Küçük Kale'nin güney-do~u yönünde uzanan iki burun
üzerinde, duvarlar~n~n bir k~sm~~ aç~kta duran kulelerde çal~~ malar
yap~lm~~~ve temellerinin tamam~~aç~~a ç~kart~lan bu iki kulenin plânlar~~çizilmi~tir.
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Bu çal~~malarda, özellikle Güney-Do~u Kule olarak isimlendirilen bölgede yap~lan küçük çaptaki kaz~lar s~ras~nda I. O. VII, yüzy~la kadar giden malzemeyle birlikte I. Ö. VI. yüzy~ldan pi~mi~~toprak figürinler ve ayn~~yüzy~l~n sonlar~na tarihlenen siyah figür tekni~inde süslenmi~~amphora parçalar~~ele geçmi~tir. Bunlar~n, bulunduklar~~yerin hemen yak~n~ndaki bir mabedin adak e~yas~~olduklar~ndan ~üphe yoktur. Bize göre bu malzemenin as~l önemi, bunlar~n Kaunos kentinin erken dönemine ~~~k tutmalar~d~r. Daha güneyde yer alan Kule'deki çal~~ malar s~ras~nda ele geçen I. O. V. yüzy~ldan profilli küçük yap~~elemanlar~~yan~nda —ki bunlar büyük bir
ihtimalle an~t mezarlara ait yap~~parçalar~d~r— bulunan her iki kulpu
da damgal~~bir amphora, özellikle bu tür amphoralarm en erken
(I. Ö. III yüzy~l) örneklerinden biri olmas~~nedeniyle çok önemlidir.
Öyle anla~~l~yor ki Kule, I. O. V. yüzy~ldan sonra in~a edilmi~tir ve
bu geç dönem in~aas~nda k~smen I. O. V. yüzy~la ait yap~~malzemesi
kullan~lm~~t~r. Bunlar aras~nda yaz~tl~~bir blok da aç~~a ç~kart~lm~~t~r.
Restorasyon Çal~~malar~~
Kaunos'ta be~-alt~~ y~ldan beri gerçelde~tirdi~imiz ufak çaptaki
restorasyon yan~nda, özellikle son iki y~ld~r, daha 1972 y~hnda aç~~a
ç~kard~~~m~z ve % 80'e yak~n malzemesi elimize geçmi~~olan Monopteros'un aya~a kald~r~lmas~~ için çal~~malar yap~lmaktad~r. Fakat
maalesef bu i~in maddi yükünün her y~l sa~lanan ödeneklerle ölçülemeyecek kadar büyük olmas~~nedeniyle bugüne kadar imkânlar~m~z
ölçüsünde ancak yap~n~n malzemesi üzerinde küçük çapta onar~mlar
yap~labilmi~tir. Oysa Hellenistik Ça~'dan itibaren Roma Dönemi
içlerine kadar kentleri süsleyen böylesine bir yap~n~n aya~a kald~r~lmas~, Kaunos'un görüntüsünü bir anda de~i~ tirecek ve eminiz ki bugün bile kente ak~n ak~n gelen ziyaretçi say~s~~daha da artacakt~r.
Maddi olanaklar~m~z~n müsaade etti~i ölçüde bu mevsim, temeli
su içinde kalm~~~olan yap~n~n suyu devaml~~olarak sat~htan 2 m. a~a~~dan d~~ar~ya pompalanmak suretiyle çevresi kurutulmu~tur. Burada, yap~ya ait ba~ka parçalar~n bulunabilece~i dü~üncesiyle kaz~~çah~malar~~yap~lm~~~ve Euthynteria seviyesine kadar inilmi~tir. Nitekim gerek yap~n~n etraf~nda ve gerekse geni~letilerek aç~lan bat~~k~sm~nda yap~n~n, çat~s~na ve sütun ba~l~klar~na ait baz~~yeni parçalar
aç~~a ç~kart~lm~~t~r. Fakat yap~n~n taban~na ait mermer kaplama ta~lar~~ile stylobata ve sütun kaidelerine ait mimari parçalar~n daha geç
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bir dönemde sökülüp götürüldü~ü anla~~lm~~t~ r. Çevredeki geç devir
yap~lar~ nda Monopteros'a ait parçalar~ n aranmas~na devam edilmi~tir ve edilecektir.
Bu kaz~~çal~~malar~n~n yan~~ s~ra bir taraftan geçen y~l eksikleri
tamamlanan yap~ya ait bir ion ba~l~~~n~n kal~b~~tamamlanm~~~ve ba~l~klar~n dökümüne ba~lanm~~t~ r. Çok az da olsa sa~lanan d~~~yard~mlarla sahip oldu~umuz, özellikle Türkiye'de bulunmayan restorasyon malzemesinin yard~m~ yla bu mevsim yap~n~ n parçalar halinde
ele geçen 8 adet mermer çat~~eleman~n~n restorasyonu tamamlanm~~t~r.
Kaz~~Çal~~malar~~ :
Teras Tap~na~~ : Bu y~l Teras Tap~na~~'n~ n temelleri ve önündeki teras~n çe~itli yerlerinde sondajlar yap~lm~~t~r. Bu sondajlar tap~nak ile teras~n etraf~n~~çeviren portiklerin ve teras~n güneydo~usunda in~a edilmi~~olan yuvarlak ~ekilli, sütunlu, arkas~nda bir exedra
bulunan yap~n~ n birbirleriyle olan mimari ili~ kilerini ortaya ç~karmak, ne zaman yap~ld~klarm~~anlamak ve bu konuda kesin bir kanaata ula~mak amac~~ile yap~lm~~t~r.
Teras portikleriyle tap~ na~~n birle~ti~i yerde, temellerde aç~lan
sondajlar her ikisinin birlikte yap~ld~~~ n~~göstermi~tir. Tap~na~~n ön
ortas~nda aç~lan bir sondaj da, etraf~nda I. Ö. IV. yy. dan Attika siyah-glazurlu çanak-çömlek parçalar~~bulunan yar~m bir duvar aç~~a
ç~kar~lm~~t~r. Bu duvar~ n çok düzgün ta~larla örüldü~ü ve kuzey yüzünün terasa yasland~~~~görülmü~tür. Porti~in kuzey kö~esinde, teras yüzeyinin alt~ nda anakaya, orjinal teras dö~ emesi seviyesinden 15-20
cm. a~a~~da oldu~u halde, yuvarlak yap~n~n ortas~nda, exedran~n önünde 6.70 m. derinliktedir. Buradaki sondajda t. O. IV. ve V. yy. Attika
k~rm~z~~figürlü parçalar~~ile birlikte hâlâ Geç Hellenistik seramik parçalar~na rastlanm~~~olmas~, teras~n ve terasla birlikte aç~~a ç~kar~lan tap~na~~ n ilk olarak Geç Hellenistik Ça~'da yap~lm~~~oldu~u yolundaki
eski dü~üncelerimizi teyit etmi~tir. Ancak mermerden yap~lm~~~exedrah
yuvarlak portik, sonradan Roma Döneminde yap~lm~~t~r. Tap~na~~n belki
ayn~~dönemde tamir edilmi~~olmas~~mümkündür. Burada bu mermer portikten daha eski, tap~na~~ n ilk dönemi ile ça~da~~olmas~~muhtemel ba~ka
bir yuvarlak porti~in bulundu~unu, burada elde edilen sütun tamburlar~~ve stylobat parçalar~ ndan anla~~lmaktad~ r. Bu mimari ögeler
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ilk yap~lan tap~nak malzemesi gibi bre~tendir. Yaz~k ki exedral~~yuvarlak porti~in tap~nakla ili~kisi hâlâ tam olarak ayd~nlat~lamam~~t~r.
Stoa : Stoa'n~n ilk yap~ld~~~~tarihi ara~t~rmak amac~~ile geçen
y~l Stoa'daki Aphrodite Euploia kutsal mahallinin kap~s~~ yan~nda
yapm~~~oldu~umuz sondaj~, bu y~l kap~n~n önüne do~ru geni~lettik.
Burada Stoa dö~emesinin alt~nda, Stoa duvarma tam dikey olmayan bir yönde küçük bir duvar parças~~ aç~~a ç~kar~lm~~t~r. Örgü
tekni~i bak~m~ndan Teras Tap~na~~~önünde ortaya ç~kar~lan duvara
benzeyen bu duvar parças~, onun gibi ~. Ö. IV. yy. dan bir yap~n~n
duvar~~olmal~d~r. Stoa'daki bu sondaj da geçen y~l ortaya ç~kar~lan kuyunun temizlenmesine devam edilmi~tir. Fakat içindeki su yüzünden bu
kolay olmamaktad~r. Kuyudan ç~kart~lan az say~daki parçalardan baz~~
örnekler Arkaik Ça~lara kadar gitmektedir. Fakat bunlar henüz kuyunun dönemini belirleyecek seramik de~ildir. Önümüzdeki mevsimde bu kuyunuu, dolay~siyle Stoa'n~n ante quem'ini belirleyecek belgeleri bulaca~~m~z~~umuyoruz.

