HİERAPOLİS, 06/08/14 - 21/08/14 ÇALIŞMALARI
MERMER RESTORASYONU ÇALIŞMALARI
1- Aziz Philippus Kilisesi ait mermerlerin üzerindeki restorasyon uygulamaları.
Aziz Philippus Kilisesi’nin mermer levhalarının temizlik, sağlamlaştırma ve sıva çalışmaları
yapıldı. Özellikle bezemeli levhalara (transept, sunak levhaları ve ambon), kyboriumun
kemerli saçaklık ögelerine yoğunlaşıldı. Parçalar birleştirildi, kırıklar sıvayla tamamlandı ve
yüzeyler sağlamlaştırıldı. Büyük parçalar mil kullanılarak birleştirildi (Resim 1-3).
2- Apollon Kutsal Alanı’nın yazıtı sağlamlaştırıldı. Kutsal Alan’da gaz çıkışı nedeniyle önemli
ölçüde zarar görmüş olan yazıtlı bir bloğun ilk sağlamlaştırma çalışması yapıldı.
Resim 1-3. Aziz Philippus Kilisesi’nin bezemeli mermer levhalarının yapıştırma ve mille
birleştirme çalışmaları.

FRONTINUS KAPISI
Kapının birinci düzeninin kornişleri yerleştirildikten sonra, ikinci düzenin mermer nişli
yapısının üzerine oturduğu platformun yapımına başlandı: orijinal bloklar öngörülen düzene
göre yerleştirildi ve boşluklar traverten dörtgen bloklarla tamamlandı. Yukarıda tanımlanan
iki seviye küçük bloklarla dolduruldu ve attikanın oturduğu düzlem harçla düzeltildi (Resim
4).
Alt lysis seviyesine ait blokların yerleştirilmesiyle, mermer attikanın yerine yerleştirme
çalışmalarına başlandı (Resim 5-6). Yazıtın ve traverten kornişin temizlik çalışmasına devam
edildi.
Resim 4. Frontinus Kapısı, attikanın altındaki platformun bloklarının yerleştirilmesi.

Resim 5-6. Frontinus Kapısı, attikanın lysisine ait mermer blokların yerleştirilmesi.

AZİZ PHİLİPPUS KİLİSESİ
Aziz Philippus Kilisesi’nin önündeki çeşmenin, Koruma Kurulu tarafından onaylanan
projesine uygun olarak, söküm çalışmalarına devam edildi. Bloklar numaralandıktan ve
çizimleri yapıldıktan sonra kazı alanının yakınında düzenlendi. Çeşmenin yer aldığı meydanın
döşemesinin bir metre altına inildi. Bu seviyede duvar yapısının çatlaksız ve sağlam olduğu
tespit edildi (Resim 7).
Çeşmenin önünde, hidrolik kireç sıva kalıntılarının korunduğu dörtgen bir havuz ortaya
çıkartıldı. Bu havuza, çeşmenin kuzey duvarında ortaya çıkartılan pişmiş toprak künk
aracılığıyla getirilen su akıyordu (Resim 8). Çeşme alanında, işlenmiş taş kristali parçası ve
kurşun eulogianın bir kapağı gün ışığına çıkartıldı.

Bema alanındaki kazı devam etmektedir. Sunağın etrafındaki Orta Bizans Dönemi’ne ait opus
sectile döşeme gün ışığına çıkartıldı. Farklı renklerdeki mermer levhalardan oluşan dörtgen
panolar beyaz mermer kuşaklarla bölünmüştür.
Kilisenin ikinci düzenine ait blokların inceleme çalışmaları devam etmektedir (Resim 9-10).
Tepenin üzerinde yer alan blokların sistemli bir şekilde düzenleme çalışmalarına başlandı:
sadece aynı düzene ait bloklar değil, aynı zamanda söveler, eşikler ve kornişler de
düzenlenmektedir (Resim 11).
Resim 7. Aziz Philippus Kilisesi, çeşmenin söküm çalışmaları.

Resim 8. Aziz Philippus Kilisesi, çeşmenin önünde yer alan hidrolik kireç sıva kalıntılarının
korunduğu havuz.

Resim 9-10. Aziz Philippus Kilisesi, bemanın renkli mermerli döşemesi.

Resim 11. Aziz Philippus Kilisesi, mimari blokların düzenlenmesi.

PLOUTONİON
D ALANI
D alanının içinde yürütülen arkeolojik araştırmalarda, mekanın iyice sıkıştırılmış balçık
toprakla oluşturulmuş yürüme düzlemi ortaya çıkartıldı. Ayrıca mekanı kuzeyden güneye

doğru geçen sismik fay ortaya çıkarıldı ve doğal kayanın yüzeyi temizlendi; yüzeyin çeşitli
noktalarında yakma izlerine rastlandı (Resim 12).
THEATRON, KUZEY TARAF
Kazı çalışmaları, Orta Bizans Dönemi’nde yapılan, hem oturma basamaklarının, hem de daha
önce belirtilene paralel olan ikinci fayın boşluğunu dolduran koyu renkli toprak tabakasının
kaldırılmasını sağladı (Resim 13).
THEATRONUN OTURMA BASAMAKLARININ TAMAMLANMASI
Theatron yapısının güney bölümünün olduğu yerde, orijinal yerinde ortaya çıkartılan ilk iki
sıranın üzerinde bulunan, üç sıra oturma basamağının yerlerine yerleştirilmesine başlandı.
Oturma basamaklarının yerleştirilmesinden önce, rekonstrüksiyonda en uygun örneği
seçebilmek amacıyla bulunan tüm oturma basamaklarının kataloğu hazırlandı (Resim 14).

S VE T ALANLARI
S alanındaki kazıya devam edildi ve oldukça iyi korunagelmiş güney temenos duvarının
büyük kısmı tespit edildi. Kutsal alanın çevre duvarının iç kısmında traverten bloklardan
oluşan dörtgen bir yapı gün ışığına çıkartıldı, bu yapının kazı alanının güney-doğu köşesinde
Proto Bizans Dönemi’ne ait bir evin erzak deposu olduğu sonucuna varıldı.
T alanında yüzey tabakalarının kaldırılması sonucunda, olasılıkla theatron yapısına ait olan,
düzensiz taşlarla ve harçla yapılmış bir alt yapı ortaya çıkartıldı (Resim 15).

MAĞARANIN ÖNÜNDEKİ ALAN
Mağaranın önündeki alanda, termal kaynağın altında mevcut olan blokların kaldırılmasına
başlandı, bir kısmı mağaraya girişi sağlayan mermer kemere ve Nero Dönemi ion düzeni
portikosunun mimari parçalarına aittir (Resim 16).
Kazı çalışmalarına bağlı olarak, yarım sütunlu cepheye ve theatronun orta bölümüne ait bazı
bloklar kaldırıldı ve sağlamlaştırıldı (Resim 17).

Resim 12 Ploutonion, D mekanındaki ana kaya.

Resim 13 Ploutonion, theatronun kuzey tarafı.

Resim 14 Ploutonion, theatron bloklarının yerine yerleştirilmesi.

Resim 15 Ploutonion, Proto Bizans konutunun erzak deposu.

Resim 16 Ploutonion, Mağaranın önünde mimari blokların ortaya çıkartılışı.

Resim 17 Ploutonion, theatronun oturma basamaklarının restorasyonu.

DOĞU NEKROPOLİS
Kazı çalışmaları C91 ve C 92a mezar yapılarında yoğunlaştırıldı.
91 no.lu mezar: Kazı çalışmalarında ölü yatakları arasındaki koridorun zemini (Resim 18) ve
doğudaki ölü yatağının altındaki alanın büyük bölümü ortaya çıkartıldı. Çok az sayıda insan
kemiğine ve buluntuya rastlandı.
92a no.lu mezar: Bu mezar depremle yıkılmıştır. Geçen yıl başlayan kazı çalışmalarında
yıkıntıya ait bazı bloklar kaldırıldı ve alan, eşik bloğunun altına kadar kazı çalışması için
açıldı. Böylece kazı alanında taban seviyesi açılmış oldu. Üst tabakasında (Resim 19)
birbiriyle ilişkisi olmayan çok sayıda kemik, orta büyüklükteki taşlar ve az sayıda kırık
unguentarium ile bir tanrıçaya ait olabilecek terracotta baş (Kybele?) ortaya çıkartıldı.

Resim 18. 91 no.lu mezar: Mezarın taban seviyesi ve in situ iki adet kemik.

Resim 19. 92a no.lu mezar: Kırık ölü yatakları ve mezarın koridorunda yer alan üst tabakada
fazladan bir blok.

RESTORASYON PROJELERİ
Heyet mimarları 104 no.lu insulanın çatı örtüsü, Aziz Philippus Kilisesi ve Apollon Kutsal
Alanı A Tapınağı’nın restorasyon projelerini hazırlamaya devam ettiler.

