HİERAPOLİS KAZISI
Hierapolis - Pamukkale
Missione Archeologica Italiana
Menderes Caddesi No.23- Pamukkale (Denizli) –Türkiye
0090 258 272 2789

HİERAPOLİS, 21. 08 - 06. 09 2014 ÇALIŞMALARIN RAPORU

1) PLOUTONİON

KORİDORA GİRİŞ MEKANI
Boğaların koridora giriş mekanında yürütülen arkeolojik çalışmalar, theatron ile dor düzenindeki
portiko arasında yer alan koridorda yürütüldü. Bu çalışmalarda Helenistik Dönem’e tarihlenen
pişmiş toprak kadın figürinleri, çoklu burunlu kandiller, unguentariumlar, bronz sikkeler, keramik
kupalar ve kuş kemiklerinden oluşan bir adak deposu gün ışığına çıkartıldı (Resim 1-2). Söz konusu
eserler, Kutsal Alan’ın mekanlarını oluşturmak üzere kazılan ana kayanın üstünü kaplayan killi
toprak tabakası ile doğrudan temas etmektedir.

U ALANI
Kutsal Alan’ın güneybatısındaki U alanında theatronun doğu-batı doğrultusundaki uzantısını
belirlemek ve tanımlamak mümkün oldu. Yapının ilk sırasının bir kaç oturma basamağının
yerleştirildiği ön destek duvarı ortaya çıkartıldı, diğer oturma basamakları ise etraftaki alanda
yıkıntı halinde bulundu (Resim 3).

THEATRONUN OTURMA BASAMAKLARININ TAMAMLANMASI
Theatron yapısının kuzey-güney doğrultusundaki güney tarafının olduğu yerde orijinal yerinde
ortaya çıkartılan ilk iki sıra oturma basamağının üzerindeki üç sıra oturma basamağının yerine
yerleştirilmesi çalışmaları tamamlandı; yapının doğu-batı doğrultusundaki güney tarafının
köşesindeki çalışmalar sona erdi (Resim 4).

MERMER KEMERİN SUNUMU
Yarım sütunlu mermer cephenin kemeri metalden bir kemer kalıbı üzerine yerleştirildi. Bu sunum
kemerin mimari ögelerinin tam korunma durumunun doğrulanmasını sağladı (Resim 5).

Resim 1-2. Adak deposunun gün ışığına çıkartılışı
Resim 3. Theatronun güney tarafı

Resim 4. Theatronun sıralarının yerlerine yerleştirilmesi,
Resim 5. Mermer kemerin düzenlenmesi
Resim 6. Ploutonion mağarası.

2) KAYNAKLAR PORTİKOSU

2010 yılında ara verilen anıtla ilgili araştırmalara Ploutonion’un güneyinde yeniden başlandı.
Çalışmalar özellikle stoanın arka duvarının ortasındaki bir açıklıktan girilen mekana yoğunlaştırıldı;
kazı nişin planının ve yapısal özelliklerinin ortaya çıkartılması amacını taşımaktadır.
5 Eylül’den itibaren uzaktan kumandalı balon ile kutsal alanların yer aldığı merkezi kısımdan
başlayarak kentin bazı alanlarının fotoğrafla belgelenmesi çalışmalarına başlandı.

Resim 7. Kaynaklar Portikosu, nişin görünümü.
Resim 8. Uzaktan kumandalı balonla fotoğrafik belgeleme çalışması.

3) DOĞU NEKROPOLİS

C91 ve C92a mezar yapılarında çalışmalara devam edildi
91 no.lu mezar: Mezar odasının doğuda yer alan ölü yatağının altında ve koridorda taban seviyesine
ulaşıldı. Üst tarafı kırık olan kuzey ölü yatağı vinç yardımıyla kaldırıldı, böylece alt tarafının
kazısı yapıldı, ancak bu yatağın alt tarafının da kırık olduğu anlaşıldı (Resim 7). Hem kemik hem de
buluntu sayısı son derece sınırlıdır, bulunan kemik parçaları birleşmemektedir.

92a no.lu mezar: Mezarın güneydoğu tarafında taban seviyesine ulaşıldı, kuzeyde ve batıda aşağı
taraftaki kırık olan ölü yatakları vinç yardımıyla kaldırıldı ve altındaki tabakaların kazısı mümkün
oldu (Resim 8). Bu tabakalarda çok sayıda yanmış ve yanmamış birleşen kemik ele geçti, bu
buluntular bize Roma İmparatorluk Dönemi’nde kremasyonun devam ettiğini kanıtlamaktadır.
Buluntu sayısı azdır, ancak ele geçen sikke ve parçalanmış demir strigilis dikkate değerdir.

Mezarların dışındaki alan: Mezarlardan çıkartılan tüm bloklar düzenlendi. Patroklos Mezarı’na
(C92a) ait bloklar ve Eutykhes Mezarı’na (C92) ait iki çatı bloğu mezarın kuzeyindeki alana
yerleştirildi. Attalos Mezarı’ndan çıkartılan tüm bloklar mezarın doğusuna yerleştirilmiştir.
5 ve 10 no.lu sondajlar dolduruldu, Patrokles Mezarı’nın batısındaki alanda çevre düzenlemesi
yapılacaktır.

Resim . 91 no.lu mezarın kazısı

Resim 10. 92a no.lu mezarın kazısı
Resim 10. Kazısı yapılan mezarlardan çıkarılan traverten blokların düzenlenmesi.

4) FRONTINUS KAPISI

Frontinus Kapısı’nın restorasyon şantiyesinde attikanın ortostat ve temel bloklarının yerleştirilmesi
çalışmalarına devam edildi. Boşluklar harçla bağlanan küçük taşlarla tamamlandı; ayrıca, yapının
statik durumunun sağlamlaştırılması amacıyla bloklar tek tek antik delikler kullanılarak metal
kenetlerle bağlandı. Korniş bloklarının yerlerine yerleştirilmesine başlandı.
Aynı zamanda giriş kapısının arşitravının üst sırasına kadar doğu kulenin bloklarının yerine
yerleştirilmesine devam edildi.
Mermer mimari ögelerin temizlik çalışması devam etmektedir, ithaf yazıtının belirginleştirilmesi
çalışması tamamlandı.

Resim 11. Frontinus Kapısı’nın genel görünüşü, Korniş seviyesine kadar yerleştirilen attika.
Resim 12. Attikanın ortostatlarının yerleştirilmesi.
Resim 13. Attikanın kornişinin yerleştirilmesi.
Resim 14. Doğu kulenin bloklarının yerleştirilmesi.

5) TRİTON NYMPHAEUMU
Birinci hafta boyunca, geçen sene Kuzey Kapısı’nın yakınındaki Bizans Suru’nun iç yüzünün
arkasında açılan kazıya devam edildi. Kazı çalışmasında, daha önce kısmen ortaya çıkartılan çevre
duvarı, bir mekanın doğu ve güney tarafları ve içindeki yıkıntı tabakaları tespit edildi.
Eş zamanlı olarak Nymphaeumun mimari bloklarının temizlik ve çizim çalışmalarına başlandı;
özellikle heykel kaideleri ve bazı soffit levhaları belgelendi ve çizimi hazırlandı.

Resim 15. Kuzey Kapısı’nın yakınındaki Bizans Dönemi’ne tarihlenen mekanların kazısı

6) KUTSAL ALAN NYMPHAEUMU

Nymphaeumun önündeki theatron yapısının ölçüm ve çizim çalışmalarına, Apollon Kutsal Alanı ve
Frontinus Caddesi arasındaki alanın çeşitli değişim aşamalarını belirlemek üzere başlandı.

7) AZİZ PHILIPPUS KİLİSESİ

Kilisenin önünde yer alan çeşmenin Koruma Kurulu tarafından onaylanan projesine uygun olarak
yerine yerleştirilmesi çalışmalarına başlandı. Çeşmenin dışını oluşturan taş elemanlar vinç
yardımıyla orijinal yerlerine yerleştirildi. İstridye kabuğu şeklindeki mermer kemer yerine
yerleştirildi. Aynı zamanda iç kısmının küçük bloklar ve harçla dolgusunun yapılmasına devam
edildi.
Çeşme ile narteks arasındaki alanın kazısına devam edildi. Dolgu toprağının içinde gorgon ve
girland bezemeli mermer bir ostotek ortaya çıkartıldı.
Kilisede opus sectile döşemenin kazısı tamamlandı. Restoratör ekibi opus sectile döşemenin orta
kısmının sağlamlaştırma çalışmasının bu seneki kısmını tamamladı. Kilisenin yukarısında yer alan
blok deposu tipolojik sınıflandırmaya göre düzenlendi.

Resim 16. Çeşmenin istridye kabuğu şeklindeki kemerinin yerine yerleştirilmesi.
Resim 17. Rekonstrüksiyon çalışmaları sırasında çeşme.
Resim 18. Opus sectile döşemenin restorasyon çalışmaları.
Resim 19. Nartekste bulunan mermer ostotek.
Resim 20. Kilisenin yukarısında yer alan mermer blok deposu.

8) HAMAM KİLİSE

Hamam Kilise’nin sismik olaylar karşısında zarar görme olasılığını değerlendirmek üzere
çalışmalar yürütüldü. Esas amacımız güvenliğin sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla detaylı
bir proje hazırlanması için gerekli tüm verilerin toplanmasıdır.
Teknik yapısal özellikler, yapım aşamasına dair detaylar, çeşitli duvarların bozulma durumlarıyla
ilgili veriler çıkartıldı. Geometrik ölçümden sonra çatlaklar göz önüne alınarak yapısal ölçümlere
başlandı. Bu çalışmalar ışığında, örnekleme çalışması ve sit alanı ile laboratuvar ortamında
yapılacak araştırmalar programlanacaktır.

9) SAĞLAMLAŞTIRMA VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar:
-Ploutonion’a CO2, CO, H2S ve O2 gaz sensörleri yerleştirildi. Sit alanının farklı yerlerinde hava,
toprak ve suda gaz konsantrasyonu, nem ve sıcaklık ölçümü için hassas kayıtlar yapıldı;
-Apollon Kutsal Alanı’ndaki A, B ve C yapıları, Ploutonion, Mermer Stoa, Gymnasion, Triton
Nymphaeumu, Tomba Bella, Kuzey Agora, Sivil Agora, Porta Bella, Kaynaklar Stoası ve

Bouleuterion’un korunma durumları değerlendirildi, yapılardan patina ve tabakalaşma örnekleri ile
mermer ve harçlardan mikro örnekler alındı;
-Farklı yerlerdeki açık havayla temas halinde olan Aziz Philippus Kilisesi, Ploutonion ve Mermer
Stoa’da in situ olarak zarar vermeyen analitik yöntemlerle mermerlerin korunma durumları
saptandı;
-Aziz Philippus Kilisesi kazısında ortaya çıkartılan bazı sıva parçalarının pigment analizi zarar
vermeyen analitik yöntemlerle saptandı;
-104 no.lu insulada Manasse Duası Odası ve Kütüphane’deki fresklerdeki tuz çıkışı hem termal
kamera hem de doğrudan in situ yapılan analizlerle gözlendi;
-Tiyatronun skenefronsuna ait heykeltraşi eserlerin yüzeyi özel tekniklerle çekilen fotoğraflarla
incelendi;
-Sit alanının bazı bölgelerinde topraktan çeşitli mesafelerde farklı yapılardaki ve arazideki
anomalilerin saptanması amacıyla termografik görüntüleme yapıldı.

Resim 21. Mermer ve traverten bloklardan patina ve tabaka örneği alınması.
Resim 22. Ploutonion’a gaz sensörlerinin yerleştirilmesi.
Resim 23. Mermerlerin korunma durumlarının gözlemlenmesi
Resim 24. Arkeolojik sit alanında mevcut sulardan örnek alınması ve incelenmesi
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