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Harita I: I ve II No. lu Alan ile, A,B,C,D,E,F,G Acmalarinin Konumu

E. Doger - N. Tuna -I. Gezgin
tirma yapan Datca-Re§adiye seramik atolyeleri kazisi ekibine verilmis, ve bu mevkideki
cah§malar E. Doger'in ba§kanhgmda kurulan bir ekip tarafindan gercekle§tirilmi§tir. Bu
kazilarla ilgili ilk verileri §6yle ozetlemek mumkundur.
ARAZININ KONUMU (Harita I):
Kazinin yiiriituldugii yakla§ik 29 doniim civanndaki arazi, kuzeyde DatcaMarmaris karayoluna, giineyde ise denize uzanmaktadir. Burasi, batida, denizden
kazanildigi anla§ilan yari bataklik, doguda ise dere yatagimn tasjcin sinirlari icinde kalan
ve sel tasjari ile kapli bir tarla ile cevrilidir. Arazi, aralarmda kod farki olan iki kesimden
meydana gelmektedir. Muhtemelen Klasik-Hellenistik doneme tarihlenebilecek, di§
yiizleri diizgun dikdortgen ve bosajh bloklarla in§a edilmis, bir cevre duvari ile 2 kesime
ayrilan arazinin kuzeyde kalan kesimi (II no'lu alan) daha yiiksektir. Duvarin
giineyindeki, denize ula§an kesimin (I no.lu alan) kodunun dii§iik olmasi ve arkeolojik
materyal bakimindan steril bir topraga sahip olmasi nedeniyle burasimn zaman icinde
denizden kazanildigi anla§ilmaktadir. Denizden kazanilmis, bu kesimin, antik donemde
kuzcy kesimde kalan seramik atolyeleri ile ili§kili kiiciik bir yiikleme limam olmasi
mumkundur. Aynca arazinin iginde, cevre duvarimn dogu-bati dogrultusundaki
uzantisimn bati ucunda, 250-300 m^ buyukliigiinde, yogun ?ali ve cam agaclanmn
i?indeki olu§umlari gizledigi kapah bir alan bulunmaktadir. Sbz konusu arazide ve
hemen yolun kuzeyindeki orman arazisi icande, Dat?a-Marmaris asfalti yapim
cali§malari sirasmda, N. Tuna tarafindan ticari amphora atelyelerine ait bir fopliik
ke§fedilmi§ ve daha sonraki yillarda bu bolgede yapilan yiizey ara§tirmalannin sonuclan
N. Tuna ve J. Y. Empereur tarafindan yayinlanmi§tir. (Bk. "Hieroteles, potier rhodien de
la Peree", Bulletin de Correspondence Hellenique 113,1989,277-299).
Antik donemde Rodos Pereia'si olarak anilan bu bolgede ve ozellikle kuzeydeki
orman arazisi ifinde yiiriitulen yiizey ara§tirmalari sirasmda, 1.0.3.yiizyilda ticari
amphora iiretmis. olan Hieroteles adindaki Rodoslu bir fomlekcinin ismi bulunan 50k
sayida muhiirlu amphora kulbu toplanmi§ti. Bu amphoralarm diger kulplari iizerinde,
gorevleri bir yil siiren donemin Rodos yoneticilerinin (eponym) isimleri de
goriilmekteydi. Bu nedenle bdlge, Rodos'un Hellenistik donem kronolojisinin
fozumunde son derece onemli bir yer oldugu izlenimini vermekteydi.
Sondaj kazilari Oncesinde, toprak altindaki muhtemel seramik finnlarinin ve
iiretim artigi 56pliiklerinin saptanmasi amaciyla, Datca-Re§adiye kazisi ekibinden
arkeofizik5i Prof. Hesse tarafindan, hem orman icindeki arazide, hem de sondaj alaninda
bolgenin bir manyetik anomali haritasi cikartilmi§tir. Bu ara§tirmamn sonu?lari da,
seramik finni ve 5opliiklerinin ormanlik arazide yogunla§tigini ortaya koymu§tur.
ACMALAR:
A A^MASI (Plan la ve Resim.l): Prof. Hesse'nin manyetik alan ke§if yontemi ile
yerel manyetik anomali tespit ettigi arazinin kuzeybati ko§esinde Once 3x3 m.
boyutlarinda kazilmaya ba§lanan acma, gilney kesimde 56mlek?i Hieroteles'e ait iiretim
artigi fopliigiiniin iist katlan ile kar§ila§ilinca 10x9.5m. boyutlanna dek
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gcni§lclilmi§lir. Yiizcydc, dcniz scviycsiiulcn +250m. kodnnda basjayan kazi
cali$malan, cOpIiigiin buliindiigii alanda +124ni. kodunda rastlanan taban snyn
scviycsiiulcn 15 cm. daha dciinc indirilmis. vc sonucta A sckloiiindc yiizcydcn taban
suyu scviycsinc kadar 5 aikcolojik cvrc saptanmi§tir (Plan lb [kcsit]):
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Plan la: A Avmasi (Ol^ck: 1/20)
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Plan lb: A Avmasi Kuzcy Kcsiti (Olijck 1/20)
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1. Evre: Bu evre Ml duvannin giiney
kesimi ile M2 duvari tarafindan sinirlanan ve
kismen ortaya cikartilmis. III no'lu mekanin
horasan tabanmi tahrip eden en gee evredir. Bu
tahrip, III no'lu mekanin biiyuk bir kesiminde ve
Ml duvannin giiney bolumunde goriilmektedir.
Tahripten sonra mekan moloz ta§larla
doldurulmu§tur. Buluntulann sayica azligi ve
daginikhgi nedeniyle tahribin kesin tarihini
saptamak giictur. Ancak, A acmasinin diger
^
mekanlannda ve diger acmalarda ele geccn gee
Roma donemi seramikleri (Cizim 1-3), HisaroniiCubucak'daki iskanin gee Rodos tipi amphora
uretimi ile temsil edilen donemden (2.evre: I.O.
*
1. yy - t.S. 2. yy) sonra da devam ettigini
gostermektedir.
2. Evre: Bu evre, acmanin hemen
ortasmda yer alan oval formlu duvann (M5)
sinirladigi seramik finnini tahrip eden Ml
duvari ile M2, M3 ve M4 duvarlannin
olu§turdugu I, II, III ve IV no. lu mekanlann
in§a edildigi donem ile temsil edilmektedir.
Bu mekanlarda ele gecen daginik buluntular
i.O. l.yy. ile I.S. 5- 6. yiizyillar arasma
tarihlenmektedir. Burada sayisal cogunluk
"Gee Rodos" olarak simflandinlan, I.O. l.yy.
- I.S. 2. yy. arasma tarihli, yerli iiretim,
mahmuzlu kulp ve sivri dip ta§iyan ticari
amphoralardadir (Cizim 4-5). Bu tip
amphoralann iiretim artiklanna, araziye
biti§ik Dat?a-Marmaris karayolunun
kenanndaki yol yapim cah§malan sirasmda
ortaya ?ikartilan copliiklerde yigin halinde
rastlanmaktadir. I ve II no. lu mekanlarda
taban seviyelerine dek inilmemis. olmasina
kar§in, IV no. lu mekanin siki§tinlmi§ ve
sert kire? harch tabani (+2.04m.) ile, HI no.
lu mekanin horasan harci ile yapilmis.
diizgiin yiizeyli tabani (+1.88m.) giin i§igina
5ikartilmi§tir. Orijinal kullanimi sirasinda
tiim mekana yayildigi anla§ilan ve dayandigi
Ml ve M2 duvarlannin i? yiizlerinde 15 cm
188

Hisaronii - £ubucak Kazilan (Onrapor)
yukselen bu horasan harch taban,
muhtemelen bir kil dinlendirme havuzuna ait
olabilir. Bu evrenin duvarlarinin di§ yiizleri,
diizeltilmis. 50k kenarh kirec ta§i ve dere
ta§lanndan ^amur harcla in§a edilmi§tir. M2
duvarmin Ml duvanna dayandigi M3
duvarmin ise Ml duvari ile birle§medigi
goriilmektedir. M3 duvarmin devami olarak
gorulen ancak 3. evredeki firm tabani ile ayni
seviyede (+1.84m.) bulunan e§ik goriinumlu
uzantimn firm giri§i ile de ili§kisi olabilir.
Zira bu, IV no. lu mekanin sert ve
siki§tinlmi§ toprak tabanindan (+2.04 m.)
daha a§agida yer almaktadir. 2. evreyi
olu§turan tiim duvar ve mekanlann bir
seramik atolyesi ile ili§kilerinin
\
/
.
saptanabilmesi, kazilann siirdiiriilmesi ile
miimkiin olacaktir.
3. Evre: Bu evre, dogu kesimi Ml duvari tarafindan tamamen tahrip edilmi§
M5 duvarmin sinirladigi bir firm kalmtisi ile temsil edilmektedir. M5 duvari, ic yiizleri
kuvvetli isi etkisi altinda kaldiklari gorulen kirec la§i ve kerpiclerden in§a edilmi§tir. Bu
duvarin temelleri daha alt seviyelerdeki comlek?i Hieroteles'e ait uretirn artigi
copliigiiniin (4. evre) i§ine girmi§tir. Oval bir plan gosteren M5 duvarmin ic kisminda
ve + 1.84m. kodunda rastlanan firm tabani, yanik izleri gosteren kirmizimsi kumlu bir
topraktan yapilmi§tir. Tabanda yiiksek ve siirekli lsinm yol actigi herhangi bir
camla§ma goriilmediginden, finnin kisa bir sure kullamldigi tahmin edilebilir. Finnin
agzi kuzeye dogru a?iktir ve armudi bir plan gostermektedir. Tabanda herhangi bir
buluntuya rastlanmamis, olmasi nedeniyle bugiin i?in kesin bir tarihleme yapmak
mumkiin degildir. Bununla birlikte, bu mekanin, iizerinde yer aldigi Hieroteles'e ait
copliigun son kullanim tarihinden (yakla§ik t.O. 3. yuzyihn ilk yarisindan sonra) sonra
in§a edilmi§ ve kullanilmi§ olmasi dii§iinulebilir.
4. Evre: Finn seviyesinin ve
IV no. lu mekanin altinda rastlanan
comlekci Hieroteles'e ait uretirn artigi
copliigii bu evrede yer almaktadir.
Kisith bir alanda kazilan copliigun
kesin sinirlari zaman yetersizligi
nedeniyle saptanamami§tir. Ancak bu
copliigun, 3. evreye ait III no. Iu
mekanin altina dogru geni§ledigi
goriilmektedir.
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Copliik icinde, comlekci
Hieroteles'in ve eponymlerinin
isimlerinin basih oldugu 153 adet
amphora kulpu ve cok sayida amphora
dibi, govde ve agiz kenari parcalan ele
gecmi§tir. Bunun yaninda, benzerlerine
Datca-Re§adiye/Kiliseyani'ndaki
seramik atolyelerinde rastlanan,
degi§ik formlarda az sayida giinliik
kullanim kaplari ele gecmi§tir (Qizim.
6-7).
Bu copliigiin ilk buluntulanna 3. evreye ait finnin giineyindeki ta§ dolgu
uzcrinde rastlanmi§tir. Bu da, finnm yapimi sirasinda goplugiin tahrip edilmi§ oldugunu
gostermektedir. £opliik icinde +1.24 m. kodunda taban suyu ile kar§ila§ilmasi iizerine
kazi durdurulmu§tur. Bu copliigiin tarihlenmesi Rodoslu comlekci Hieroteles'in iyi
tamnmasindan dolayi daha kolaydir. Hieroteles'e ve eponymlerine ait muhurlerin de
gosterdigi gibi, bu copluk Hieroteles'in ilk iiretime ba§ladigi yillarda (i.O. 273/271 265) kullanilmi§ olmahdir.
5. Evre: Bu evre, copliigiin
firm altinda kalan kesiminde ve
+1.39m. kodunda tek diizensiz ta§
sirasindan olu§an M6 duvari ile temsil
edilmektedir. Kisith bir alanda izlenen
duvarin
mahiyeti
§imdilik
anla§ilmamaktadir. ^opliik igindeki
buluntulann duvarin uzerini ortmii?
olmasi miimkiindur. Aynca, copliigiin
bu duvarin ait oldugu tabakayi tahrip
etmis. oldugu gOzlenmektedir. Zira,
copluk i?inden elde edilen buluntulann
arasinda, az sayida da olsa,
i.0.4.yiizyila tarihlenen siyah firnisli
canak agiz kenarlan ve kaidelcr
(£izim. 8-9) bu evrenin olasi tarihini
vermektedir.
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B A^MASI: Arazinin hemen ortasmda, i?ine girilemeyecek kadar sik aga^li ve
calilik olan ve yiiksek kodlu 250-300 m2 lik bir alanin kuzey sininnda bulunan bir
yiikseltinin olu§umunu anlamak amaciyla 2X3 m boyutlarinda bir a?ma a5ilmi§tir.
Yakla§ik 1.5m. derinligine kadar devam eden kazida, bu yiikseltinin tarim yapmak
amaciyla arazinin tesviyesi sirasinda toplanan ta§lann meydana getirdigi bir dolgu
oldugu sonucuna vanlmi§tir.
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C A£MASI (Resim 2-3 ve Plan.II): I. no.lu bolge (denizden kazanilmis, alan) ile II
no.lu bolgeyi biribirinden ayiran cevre duvan i§levindeki (Resim 3 ve 5) dogu-bati
dogrultulu, yakla§ik 70 cm geni§liginde biiyiik ve dtizgun dikdbrtgen bloklardan
yapilmis. duvarin giiney yiiziinii gorebilmek amaciyla yapilan sondajda, duvarin ust iiste
3 biiyiik blok ta§ sirasindan olu§an kismi ile doguya dogru uzandigi g6riilmii§tiir. Dogubati dogrultulu bu duvarin gtineye bakan yiiziindeki ta§lann iri ve iyi i§cilik gbsteren
bosajli di§ yuzleri olmasma kar§m, kuzey yiiziinu olu§turan tasJann kiiciik ve iyi
i§lenmemi§ oldugu gbriilmektedir. Bu duvarin guney yuziine dayanmis, + 1.48m.
kodunda ba§layan ve daha derine inen ba§ka bir duvar daha saptanmi§tir. Bu duvar 30
cm. geni§liginde olup (Resim 2), kiiciik ve diizensiz ta§lar ve kirec harci ile in§a
edilmi§tir. Teras veya cevre duvari olarak du§iindugiimiiz bosajli duvara gore daha gee bir
donemde in§a edilmis, olmasi gereken bu duvann hemen guney kesimindeki acma icinde,
+ 0.83m. kodunda ve bir kismi kesit icinde kalan bir mezar ele gecmi§tir. Mezar diizgiin
ta§larla cevrelenmis, ve ayrica 6 adet dikdbrtgen blok ile kapatilmi§tir. Kapak ta§lanmn
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Plan II: C A9masi (Olsek 1/20)
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kaldinlmasindan sonra, tamamen tahrip olmu§ durumdaki iskeletin ba§ kisminin
doguya, ayaklarin ise batiya baktigi tespit edilmi§tir. Ceset, 1.97x0.20 cm. boyutlarinda
dikddrtgen ve icbiikey profilli bir kiremitin iizerine yatinlmi§tir. Mezarin bo§altilmasi
sirasinda herhangi bir dlii hediyesine rastlanmami§tir. Muhtemelen Gee Roma - Erken
Bizans ddnemine ait olmalidir.
D ACMASI (Resim.4 ve Plan.III): Cah§malar sirasinda, dogu-bati dogrultu
duvar ile kd§e yaparak (Resim 5), yakla§ik 34 m uzunlugunda kuzeye dogru devam eden
ikinci bir duvar daha temizlenerek giin i§igina cikartilmi§tir. Bu duvar 70 cm.
geni§liginde olup, iri ta§ bloklarimn diizgiin yiizleri di§ariya gelecek §ekilde yerle§tirilip,
aralan daha kuciik boyutlu ta§larla doldurularak in§a edilmi§tir. Bu duvarin giineyden
kuzeye dogru 26. metresinde, bati kenarma dayanmis, horasan malzemeli sivanin
devamini gormek amaciyla yapilan sondajda, 5.20x2.60m. boyutlarinda, dikddrtgen
formlu horasan tabanh bir havuza (Resim 4) rastlanmi§tir. Muhtemelen kil dinlendirme

Plan HI: D A?masi (O^ek 1/20)
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havuzu olarak kullanilan bu mekanin giineydogu kd§esine, iizerine oluklu bir kiremit
yerle§tirilmi§ kare §eklinde bir platform in§a edilmi§tir. Aynca, uzun cevre duvannin
icinde tespit edilen kur§un boru parcalan, bu havuzun suyunun dogu kesiminden kur§un
boru ile getirildigini ve platform iizerindeki oluklu kiremit fle havuza aktarildigmi
gostermektedir. Bu havuzun, daha sonra cevredentoplananmoloz ta§larla doldurulmus,
oldugu tespit edilmi§tir. Kil havuzunun dayandigi cevre duvan ise 34. metrede tahrip
olmu§tur. Bu tahrip noktasinda, duvarin doguya doniip donmedigini anlamak icin acilan
sondaj, tahribin buyiik olmasi nedeniyle sonug vermemi§tir.
E, F ve G A£MALARI: Arazinin oldukca algak koda sahip ve deniz
tarafindaki I no. lu kisrmnda acilan bu sondajlarin tiimu 2x2 m boyutlarinda olup, taban
suyuna kadar inilmi§ ve herhangi bir arkeolojik veriye rastlanmami§tir. Bu sondajlarda
gbriilen kumlu ve cakilh toprak da, bu alanin denizden kazanildigini gostermektedir.
E. Doger - N. Tuna -1. Gezgin
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