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2015 YILI PRİENE ÇALIŞMALARI

Hasibe İSLAM AKAT*
İbrahim Hakan MERT

Öncelikle, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Ge-

nel Müdürlüğü’ne 2015 yılında Priene kazı ve araştırmalarına verdiği izin ve 
destekten dolayı teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Priene’de 2015 yılı çalışmala-

rı Milet Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Ören yerindeki 
çalışmalar, 03 Ağustos ile 11 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
Roma Hamamındaki onarım, sağlamlaştırma ve restorasyon çalışmaları ise 
03 Ağustos’tan 23 Ekim 2015 tarihine kadar dört ay süreyle devam etmiş-

tir. Priene 2015 çalışmalarına, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere, 
Uludağ Üniversitesi, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Frankfurt Üniversitesi, Leo-

pold Werner ve Heinz Götze Vakıları maddi kaynak sağlamışlardır. 

Arkeolojik kazı ve araştırmaların bilimsel danışmanlığını Prof. Dr. İbra-

him Hakan Mert yürütmüştür. Çalışmalara Türkiye ve Almanya’daki değişik 
kurum ve Üniversitelerden toplam  25 bilim insanı, öğrenci, uzman ve resto-

ratör katılmıştır. Güllübahçe civarından ise 18 işçi çalıştırılmıştır. 

Priene’de 2015 yılında kazı ve onarım çalışmaları yapılmıştır: 1. Athena 
Caddesi teras duvarı; 2. Roma hamamı. Bu kampanya süresince Priene’de 
gerçekleştirilen diğer çalışmalar ise: 3. Nekropol alanlarının ön araştırması; 4. 
Agorada planlanan konservasyon ve anastylosis çalışmalarının ön hazırlığı; 
5. Depo çalışmaları; 6. Küçük buluntu restorasyon ve konservasyon çalışma-

* Hasibe İSLAM AKAT, Milet Müzesi Müdürlüğü, Didim, Aydın/TÜRKİYE.
 Prof. Dr. İbrahim Hakan MERT, Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 

16059 Bursa/TÜRKİYE.
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ları; 7. Yeni ören yeri bilgi levhaları ve İngilizce ziyaretçi bilgilendirme bro-

şürü baskısı. Aşağıda bu çalışmalar ayrı başlıklar halinde özetlenmektedir: 
(Resim: 1) 

1. ATHENA CADDESİ TERAS DUVARI KAZISI 

Bu alandaki çalışmalar, buradaki duvarın ziyaretçiler için tehlike arz et-
mesinden dolayı Genel Müdürlüğümüzün isteği üzerine 2013 yılında başla-

mıştı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan çalışmalarda, bu amaçla duvara baskı ya-

pan yaklaşık 4 metrelik bir dolgu tabakası alınmıştı. Bu yıl ise burada yapılan 
çalışmalardaki amaç; iki eski açmanın arasında kalan dolgu toprağın alınması 
ve böylece çalışma alanlarının birbirleri arasındaki bağlantının kurulmasıdır. 
Ayrıca, eğer Genel Müdürlük ve Aydın Koruma Kurulu izin verirse, bu Hel-
lenistik Dönem dükkanlarının, üzerlerinin modern bir çatı ile kapatılarak zi-
yaretçi danışma merkezi olarak düzenlenmesi de amaçlanmaktadır.

Bu yıl bu amaçlarla bu alanda Florian Schimpf yönetiminde Zeynep Yıldız 
ve Tuncer Arslan’ın katılımıyla, AEG 36, AEG 31, AEG 30 ve AEG 37 açmala-

rında çalışmalar yürütülmüştür. 

AEG 36 açmasının amaçlarından birisi, antik kentin E 13 insulasının gü-

neyindeki teras yapısında Priene tarihinin farklı evrelerini gösteren bir Σvit-
rinΤ oluşturmaktır. Diğer bir amaç ise, Athena Caddesi’ndeki teras duvarı-
nın oluşturduğu tehlikeyle ilgili problemi çözmektir. Açmanın batısında ΣUΤ 
duvarının duvar tacına erişilmesinden sonra AEG 36 açmasındaki çalışmalar 
tamamlandı. Buradaki çalışmalara 2016 yılında devam edilmelidir ve bu kap-

samda ΣUΤ duvarının güney kısmındaki sıvalarda da restorasyon/konser-

vasyon çalışmaları yapılmalıdır (Resim: 2).

AEG 31 açmasının AEG/E13 insulasında bu yıl sürdürülen kazı çalışmala-

rının devamında E ve R duvarları arasında kalan köşede AEG 30 ve 31 açma-

larının dolguları 2011 yılında erişilen seviyeye kadar kazılmıştır. 2016 yılında 
AEG 36’daki çalışmalara paralel olarak AEG 31’deki çalışmalar da E 13 insu-
lasının güneyindeki oda sırasının iki mekânını açmak amacıyla devam ettiril-
melidir. AEG/E13 insulasında bu yıl sürdürülen kazı çalışmalarının devamın-

da E ve R duvarlarının arasında kalan köşede AEG 30 ve 31 açmalarının dol-
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guları 2011 yılında kazılan seviyeye kadar alındı ve AEG 30 açması da AEG 
36 seviyesine kadar 10. seviyede daha da derinleştirildi. 2016 yılında AEG 
36’daki çalışmalara paralel olarak AEG 30’daki çalışmalar da E 13 insulasının 
güneyindeki oda sırasının iki mekânını açmak amacıyla devam ettirilmelidir.  

AEG 37 açması R duvarının ve AEG 36 açmasının kuzeyindedir. Bu açma-

nın amacı, ortaya çıkartılan R duvarına oluşacak yamaç baskısını azaltmak ve 
kışın oluşabilecek erozyon tahribatını azaltmaktır. 2015 yılında R duvarının 
üst seviyesine kadar kazılmıştır. 

2. ROMA HAMAMI YAPI KISMI 2’DEKİ KAZI, ONARIM VE 
RESTORASYON ÇALIŞMALARI

2.1. Arkeolojik Kazı Çalışmaları

Bu alanda yapılan kazı, onarım ve restorasyon çalışmaları 2014 yılında 
başlamış, Hamam yapısının doğu tarafı geçtiğimiz yıl 4 ay süren bir çalışma 
ile restore edilmişti. Arkeolojik kazı çalışmaları Doç. Dr. Axel Filges yöneti-
minde Miguel Ximenez, Jens Hajek ve Orhun Uğur’dan oluşan bir ekip tara-

fından yürütülmüştür. Bu yıl burada yapılan çalışmaların amacı ise, yaklaşık 
3 aylık bir çalışma planı ile Hamam yapısının batı tarafındaki iki odası ile 
kilisenin apsisinin konservasyon ve restorasyon çalışmalarının tamamlanma-

sı ve sergilenmeye açılmasıdır. Bu amaç için 03.08.2015 tarihinde çalışmalara 
başlanmıştır. 

Hamam yapısının kuzey duvarında risk yaratan iki delik bulunduğundan 
ve bu duvarın en yüksek seviyesinde yer alan taşların sağlam olmamasından 
dolayı, duvarın iç tarafında RT 5 açması açılarak çalışmalara başlanmıştır. 
Burada yapılan çalışmalarda, en üst tabakada, Wiegand’ın dolgu tabakası ile 
karşılaşılmıştır. Ancak yaklaşık 2 metre derinleştikten sonra orijinal bir mer-

mer ve harç ile yapılmış zemin bulunmuştur. Ayrıca burada yapılan çalış-

malar sırasında ortaya çıkan basamaklardan dolayı burasının antik zamanda 
bir giriş olarak kullanıldığı da ortaya çıkmıştır. Böylece, o dönemde sokak 
seviyesinin şimdikinden 1.5 Π 2 metre daha yüksekte olduğu anlaşılmıştır.

Hamam yapısından daha geç bir tarihe tarihlenen kilisenin apsisinin, ha-

mamın en batısı ile olan bağlantısını ve burada yaptığı değişiklikleri anlamak 
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amacıyla ve kilisenin apsisinde bulunan oturma sıralarının restorasyonu için 
RT 6 açması açılmıştır. Ayrıca bu açma ile, yapının en batısında, hamamın 
orijinal döşemeleri ile karşılaşmak da amaçlanmıştır. Burada yapılan çalış-

malarda, oturma sırasının hemen arkasında yuvarlak bir duvar ile karşıla-

şılmıştır. Bu durumda, İ.S. 5. yüzyılda, kilisenin yapım çalışmaları sırasında 
hamamın batı duvarının ve burada bulunan 3 metre derinlikteki kemerin kal-
dırılıp yerine hamamın bir miktar içerisine girecek şekilde, oturma sıralarının 
arka tarafına haif yuvarlak bir plan gösteren yeni bir duvar yapılarak iki yapı 
birbirinden ayrılmış olduğu sonucuna varılmıştır. 

Yapının batısındaki apsis ve içine geçtiği hamamın duvarı arasındaki araş-

tırmalar sürdürüldü. Bazilikanın doğusundaki oturma yerinin yüzeyi ortaya 
çıktı. Apsis duvarının doğusundaki zemini bulmak için kazı o yöne doğru 
yoğunlaştı ve dört buçuk metre kadar derinleştikten sonra buradaki kazı gü-

venlik gerekçesi ile durduruldu.  

A odasının yüzeyindeki tonozlu yapıyı restorasyona hazırlama ve rapor-

lama amacıyla yapı kompleksinin güney tarafındaki nişli bölgenin hemen 
önünde RT 4 açma açılarak kazı çalışmasına başlandı. Bizans döneminde ya-

pılmış olduğu düşünülen bir zeminle birlikte sonradan yapılmış mimari par-

çalar (duvarlar ve bir sütun parçası) ele geçirildi. Burası Bizans Döneminde 
farklı bir amaçla (oda/giriş) kullanılmış olabilir. Yapının içi Wiegand döne-

minde koruma amaçlı taş ve toprakla doldurulmuş görünmektedir.

2.2.  Restorasyon Çalışmaları

Restorasyon Çalışmaları 3 Ağustos Π 27 Ekim 2015 tarihleri arasında, And-

reas Hoffschildt ve Gülberk Gizem Küçükosmanoğlu adlı mimarların gözeti-
minde yapılmıştır.

1.1.1  Hamam A Mekânı, Piskoposluk Kilisesi Apsis Duvarı ve Synthronon Bö-
lümü 

Apsis duvarı arkasındaki taş ve toprak dolgunun baskısını azaltmak ve 
apsis duvarı stabilitesini arttırmak için apsis duvarının arkasında yeni bir 
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harçsız duvar apsis duvarı seviyesi altından başlanarak örülmüştür (Resim: 
3).

2.2.2 Kuzey Duvarı Uygulamaları

C mekânı duvar yüzeyinde özgün taş dokusuna uygun olarak, kireç harcı 
ile örülerek tamamlama yapılmış duvar yapısının arkasındaki toprak dolgu-

nun baskısını azaltmak için uygun bir eğim verilmiştir. B ve A mekânın iç 
mekân duvarında temizlik işlemleri sonrası gerekli görülen derz boşluklarına 
kireç harcı ile derz yapılarak onarım gerçekleştirilmiştir.

Kuzey Duvarı, B Mekânı-cephedeki geçiş açıklığı B mekânı cephesinde gö-

rülebilen praefurnium kalıntısı yanındaki duvar açıklığında sağlamlaştırma 
çalışmaları yapılmıştır. Kuru duvar örgüsü yapılan bu kısmın duvar dış cida-

rında özgün yerinde korunagelmiş mermer kalıntıları ile bir merdiven strük-

türünün restorasyonu gerçekleştirilmiştir. Kuzey duvarı, B Mekânı-cephedeki 
ateşlik elemanları ve duvar kalıntıları (praefurnium) cephede B mekânı batısı-
na eklemlenmiş halde bulunan praefurnium ve duvar kalıntılarında temizlik 
yapılarak çatlak ve derz aralarından bitki kalıntıları ve toprak temizlenmiştir, 
kireç harcı ile gerekli görülen kısımlarında onarım gerçekleştirilmiştir. 

A Mekânındaki bölümdeki duvarın dış cephe cidarından strüktürel ola-

rak zayıf durumda olan bölümden 5 adet taş temizlik sırasında çıkartıldı ve 
duvar yapısında tamamlama müdahalesi  sırasında özgün konumlarına yeni-
den yerleştirilmiştir. Yeni duvar örgüsü yapılan bölümdeki taşlardan birinin 
krom demir ile ankraj yapılarak taşın cephede görünmeyen yüzünden duvar 
çekirdek kısmına mesnetlenmesiyle; duvar dış cidarının duvar yapısına za-

yıf olan bağlantısının güçlendirilmesi sağlanmıştır (Resim: 4). B Mekânındaki 
duvarların üst yüzeylerinde kireç harcı ve küçük taşlar ile uygulama (cap-

ping) yapıldı. Duvarın onarılan cephe kısmı günlük rutin olarak ıslatılmış, bu 
işlemin ardından nemli bir branda ile kapatılmıştır (Resim: 5). C Mekânındaki 
duvar yapısında, onarım müdahalesi gerektiren ve hasar görmüş taşlardan 
dolayı duvar örülerek tamamlama yapılmıştır. Restorasyonun kolay fark 
edilmesi amacıyla duvar örgüsüne 3 cm içeriden başlanmıştır. 
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2.2.3  Güney Duvarı Uygulamaları

Güney duvarının hamam batı yönündeki bitim yüzeylerinde temizlik iş-

lemleri sonrası gerekli görülen derz boşluklarına kireç harcı ile derz uygula-

ması yapılmıştır. Duvar üst yüzeylerinde ise kireç harcı ve küçük taşlar ile 
uygulama (capping) yapılmıştır.

Hamam A Mekânı batı tonoz bölümünde müdahale öncesi ve onarım sü-

recinde ahşap ve demir destek elemanları ile tonoz yapısında geçici önlem 
alınmıştır (Resim: 6). Tonozun kemer biçiminde olan duvarın iç mekân yü-

zündeki strüktüründe, onarım yapılarak bu kısım sağlamlaştırılmış, çatlak 
kısımların onarımları yapılmıştır. Tonoz açıklığı arkasındaki dolgunun bas-

kısını azaltmak amacıyla duvardaki bu açıklığın arkasındaki zemin seviye-

sinden başlanarak tonoz açıklığı içine bir kuru duvar yapılmıştır. Bu duvarın 
arkasındaki toprak ve taş dolgu uygun bir eğim ile düzenlenmiştir.

A mekânı Güney Cephesi üzerinde en batıda bulunan bu tonozun statik 
açıdan zayıf olduğu düşünülen kısımlarına ahşap elemanlar kullanılarak des-

tek yapılmıştır. Tonozun A odası içerisinde duvar iç cidarında bulunan kemer 
yüzeyinden bitki ve toprak tabakası temizlenmiştir. Temizlik işleri ardından 
hazırlanan harç ile Tonoz iç yüzeylerindeki çatlakların onarımı gerçekleşti-
rilmiştir. Onarım sonrası ahşap destek elemanları yeniden konumlandırıla-

rak tonozun kemer strüktürüne destek yapılmıştır.  A Mekânının doğu tonoz 
bölümünde tonoz açıklığı arkasındaki dolgunun baskısını azaltmak amacıy-

la duvardaki bu açıklığın arkasındaki zemin seviyesinden başlanarak tonoz 
açıklığı içine bir kuru duvar yapılmıştır. Tonozun cephe açıklığı üst bitimi 
hizasından itibaren duvar dış cidarında taş ve kireç harcı ile tamamlama uy-

gulaması yapılmıştır. Cephede, taşların arasındaki harca şekil verilmiş, derz 
uygulaması yapılmıştır (Resim: 7).

3. Nekropol Alanlarının Ön Araştırması 

Priene antik kentinin nekropol alanları günümüze kadar sistematik olarak 
hiç araştırılmamıştır. Bu alanların bilimsel yöntemlere uygun bir şekilde araş-

tırılması için TÜBİTAK’a bir proje başvurusu hazırlanmaktadır. Proje başvu-
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rusunun hazırlık aşamasında 2015 yılı çalışmaları kapsamında kentin doğu ve 
batı nekropollerinde bir ön araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalara Ulu-

dağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Mert, Araş. Gör. Göknur Çetinkaya, 
Araş. Gör. Buğra Kuru ile yine aynı üniversiteden lisans öğrencileri, Hasan 
Cem Gülmez, Gamze Boy, Zeynep Yıldız ve Tuncer Arslan katılmışlardır. Söz 
konusu araştırma 06-14 Ağustos 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmalara, Doğu nekropollerinden, bugünkü ören yeri otoparkından 
doğu kapısına doğru çıkan rampanın kuzeyinden başlanmıştır. Bu bölgede 
kayaya oygu, lahit ve tonozlu mezar tiplerinden yaklaşık 40 adet mezar göz-

lemlenmiştir. Bu mezarların bir kısmının Antik Dönemde soyulduğu, iki adet 
mezarın ise modern deineciler tarafından talan edildiği görülmüştür. Ancak, 
halen daha açılmamış mezarlar mevcuttur (Resim: 8).

 Batı Nekropolü’ndeki çalışmalar, şehrin batı kapısının hemen önünden, 
kuzeye doğru açılarak başlamıştır. Burada bulunan mezar tipleri Doğuda gö-

rüldüğü gibi çeşitlilik göstermemekle birlikte, benzer bir şekilde birbirlerine 
yakın, kümeler halinde görülmüştür. Buradaki mezarlar genellikle kayaya 
oygu şekilde yapılmış, bir veya iki kenarında ise düzgün taş bloklar kullanıl-
mıştır. Aynı zamanda arazide çok sayıda mezar kapağı olduğu düşünülen taş 
bloklar bulunmuştur. Buradaki mezarların çoğu talan edilmiş olsa da, üze-

rinde hala kapakları bulunan, soyulmamış izlenimi veren mezarlar da bulun-

maktadır. Batı Nekropolü’nde de yaklaşık 40 adet mezar izine rastlanmıştır.

4. Agora’da Planlanan Konservasyon ve Anastylosis Çalışmalarının Ön Hazır-
lığı

Bu alandaki çalışmalar, Prof. Dr. Ing. Alexander von Kienlin yöneti-
minde, Moritz Reinaecker MSc, Jonatan Anders can.arch. tarafından 17.08. 
Π 31.08.2015 tarihleri arasında yürütülmüştür. Bu çalışmaların amaçları ve 
amaçlar doğrultusunda yapılan işler aşağıda özetlenmiştir.

Ayrıca bu alanda, (eğer izin verilirse) yapılacak olan restorasyon ve anast-
ylosis çalışmalarına hazırlık olması amacıyla, taş ustası Daniel Schubert yö-

netimde, mimarlık öğrencisi Jonatan Anders’in yardımıyla ve 2 işçinin katılı-
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mıyla kutsal stoanın en batısında bulunan dükkanların içindeki ve önündeki 
mimari bloklar (yaklaşık 50 adet) sistematik bir şekilde taşınarak bir taş depo-

su oluşturuldu. Böylece gelecek senelerdeki çalışmalarda kullanılmak üzere 
bu bloklar hazır duruma getirildi (Resim: 9).

4.1. Agora’da Uygulanması Ön Görülen Konservasyon ve Didaktik Çalışmaları 
ile İlgili Konsept Çalışması

Klessing Mimarlık bürosunun 2013 yılında hazırladığı alan yönetimi araş-

tırmasını geliştirmek amacıyla Agora’daki yapılar ve alanların dökümantas-

yonu yapılmıştır. Bu dökümantasyonun amacı, bu temelde alanda uygulana-

cak konservasyon önlemleri ve didaktik düzenlemelerin hazırlıklarını yap-

maktır. 

Kutsal Stoa’nın batı bitişinde 3B-Laser Tarayıcı (Leica P20) yardımıyla ba-

tıdaki üç sütun aralığının ve dört odanın ölçüm ve taramaları yapılmıştır. Bu 
ölçüm ve taramaların amacı, mevcut durumun dokümantasyonunu yapmak 
ve hasarları ve bozulmaları haritaya işlemektir. ΥKutsal Stoa’nın anlaşılabi-
lirliğini iyileştirebilmek için bu bölümdeki yoğun ve karmaşık mimari blok 
yığınlarının uzaklaştırılması ve ait oldukları yerleri kolay bilinen parçaların 
tekrar yerlerine yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu konuyla ilgili çalışmalara 
2015 yılı kampanyasında başlanmıştır. Bu çalışmalar esnasında duvar blokla-

rının yaklaşık yarısı (Kapı tarafındaki duvar blokları ve yan duvarların blok-

ları) gruplara ayrılarak gelecek aşamada yerlerine yerleştirilmek üzere odala-

rın içlerine düzenli bir şekilde istilenmişlerdir. 

Sütunlu cephe bölümünde batı bitişte üst yapıya ait blokların anastylo-

sesini gerçekleştirmek için bazı krepis ve stylobat plakaları/blokları tekrar 
düzenlenmelidir. Ortadaki sütun kaideleri üzerine başlıkları ile birlikte sü-

tunlar yerleştirilebilir. Bu nedenle stoanın bu bölümü de görülebildiği kada-

rıyla taranmıştır. Daha düşük çözünürlükteki diğer bir taramayla tüm Agora 
alanındaki (meydan, stoalar v. s.) çam ağaçlarının konumu/durumu belge-

lenerek burada kesilmesi gereken ağaçların listesi oluşturulmuştur. Bu bağ-

lamda çok sayıdaki ağacın (yaklaşık 50 adet) ve maki türü bitki örtüsünün 
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acilen kesilerek alandan uzaklaştırılması gerekmektedir, çünkü bunlar antik 
kalıntıların bir çok yerinde ciddi zararlara yol açmaktadırlar. Aynı zamanda 
bu işlemle halihazırda üzerindeki çalı/maki türündeki bitki örtüsü ve ağaç-

lardan dolayı anlaşılamaz durumda olan Agora meydanının anlaşılabilir hale 
getirilmesi sağlanacaktır. Bu konuyla ilgili araştırma raporu ve kesilmesi ge-

reken 31 Ağustos 2015 tarihinde ilgili kurumlara iletilmek üzere Milet Müze 
Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.

4.2. “Priene’nin Roma Dönemi” Konulu Bir DFG (Alman Araştırma Cemiyeti) 
Proje Başvurusu İçin Hazırlık Yapılması. 

Diğer belgeleme ve dokümantasyon çalışmaları kent merkezinin yakın ci-
varında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların amacı ise, Priene kentinin Roma 
Dönemini konu alan bir DFG- (Alman Araştırma Cemiyeti) proje başvurusu-

nu hazırlamaktır. Priene’de şimdiye kadar yürütülen arkeolojik araştırmalar 
sürekli olarak kentin Klasik ve Hellenistik dönemlerine yoğunlaşmıştır. Son 
zamanlarda kentin Bizans Dönemi de yoğun bir şekilde araştırma konusu 
haline gelmiştir. Buna karşın Roma İmparatorluk Dönemi ise sistematik ola-

rak araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. Çalışma programının hazırlığı 
olarak şimdiye kadar bilinen opus-caementitium tekniğindeki tüm yapılar 
incelenmiş, halihazırda elde mevcut dokümantasyonları (bir çoğunun henüz 
hiç bir belgeleme çalışması yapılmamıştır) ile karşılaştırılmış ve konuyla ilgili 
yerinde mevcut tüm kaynaklar bir araya getirilmiştir. DFG- proje başvurusu 
Frankfurt Goethe Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü ile birlikte (ortaklığında) 
Braunschweig Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir. Bu konu 
da tamamlayıcı bir proje başvurusu ise Priene kentinin arkeolojik araştırmala-

rında aynı şekilde önemli bir eksiklik olan Priene Nekropol alanları konusun-

da Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından TÜBİTAK’a yapılmıştır.

4.3. Agora’daki Yapıların Yayın Hazırlığı ile İlgili Son Araştırmaların Yapılması 

Agora alanın kitap (monograi) olarak yayını ve iki makalenin hazırlığı ile 
ilgili olarak bu alandaki kutsal stoa, apsis yapısı ve prytaneion yapılarında 
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noktasal araştırmalar, ölçü kontrolleri ve fotoğralama çalışmaları yapılmıştır. 
Kutsal Stoa’nın bir odasının da rölövesi çıkartılmıştır.

5. Depo Çalışmaları

Bu yıl Priene kazı evi deposundaki çalışmalar Lars Heinze, Marie Jung-

hans, Benjamin Leukart, Anna Langgartner, Hasan Cem Gülmez, Gamze 
Boy, Marcus Brückle ve Birgitta Schödel tarafından yürütülmüştür. Depo ça-

lışmalarının yoğunluğunu, arazide yapılan kazı çalışmalarından gelen küçük 
buluntuların depoya kabul edilmesi, temizlenmesi ve değerlendirilmesi ile 
çizilip fotoğralanarak belgelenmesi işleri oluşturmuştur.

Depoda, günlük işlerin yanı sıra, E13.9 açmasında yapılan kazı çalışmala-

rından ele geçen küçük buluntular değerlendirilmiş ve istatistikleri çıkartıl-
mıştır.  Bu çalışma sonucunda bahsi geçen açmadan gelen buluntuların en geç 
İ.S. 2. yüzyıla ait olabileceği sonucuna varılmıştır. Bu sonuç ışığında, E13.9 
açmasının hemen yanında bulunan AEG 35/36 açmalarından gelen küçük 
buluntuların Augustus Dönemine tarihlenmesi nedeniyle, bu iki açmanın ol-
duğu bölgenin Antik Dönemde farklı fonksiyonlarda kullanılmış olabileceği 
sonucuna varılmıştır.

 Bu kampanyada depo ekibi tarafından aynı zamanda geçtiğimiz se-

nelerde kazı çalışmalarının yapıldığı Gıda Pazarı çalışma alanlarından gelen 
seramik buluntuların tanımlanması ve dijital olarak kaydedilmesi işi de yapıl-
mıştır.  

6. Küçük Buluntu Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları 

Priene’nin 2015 yılı kampanyasında restorasyon laboratuarında, restoratör 
Sedat Ariz tarafından, 144 adet pişmiş toprak seramik eser, 70 adet metal eser, 
33 adet az pişmiş toprak tuğla eser, 12 adet cam eser, 8 adet taş eser ve 9 adet 
bronz sikke olmak üzere toplam 231 adet eserin restorasyon ve konservas-

yonu yapılmıştır. Eserlere öncelikle mekânik temizlik uygulanmış, gerekliği 
görüldüğü hallerde kimyasal temizlik uygulanarak konservasyon önlemleri 
alınmıştır.
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Bütün konservasyon ve restorasyon işlemleri tamamlandıktan sonra eser-

lerin fotoğraları çekilmiş ve uygun paketleme yöntemi ile depoda uygun yer-

lere kaldırılmışlardır.

7. Yeni Ören Yeri Bilgi Levhaları ve İngilizce Ziyaretçi Bilgilendirme Broşürü 
Baskısı

Priene ören yerinde 2015 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün ön gördüğü standartlara uygun ören yeri bilgilendirme lev-

halarının hazırlanıp dikilmesi çalışmaları kapsamında 5 (beş) adet yeni bilgi-
lendirme panosu daha tamamlatılmıştır. Bu levhalar antik kentteki ΣAthena 
Tapınağı SondajıΤ, ΣWiegand Moloz YığınıΤ, ΣGıda Pazarı AlanıΤ, ΣKutsal 
EvΤ ve ΣRoma Hamam KompleksiΤne dikilmişlerdir  (Resim: 10).

Priene ören yeri ile ilgili bilgilendirme çalışmalarına Σel broşürüΤ şeklin-

deki yayınlarla da devam edilmiştir.  Bu yılki kampanya kapsamında ise bro-

şürlerin İngilizcesi hazırlanarak, basılmak üzere matbaaya teslim edilmiştir.

 

ZUSAMMENFASSUNG der ARBEITEN in PRIENE im JAHR 2015
Das Arbeitsprogramm bestand in der Kampagne 2015 aus sehr unter-

schiedlichen Projekten:

1. Öffentlichkeitsarbeit, 2. Abschluss der Konsolidierung und Restaurie-

rung der kaiserzeitlichen Thermen, 3. Aufräumarbeiten und Schadensbesei-
tigung, 4. Geländebegehungen, 5. Archäologische Ausgrabungen, 6. Projekt-
vorbereitungen und Vermessungsarbeiten, 7. Fundbearbeitung und Klein-

fundrestaurierung.

In der Zeit vom 27.7. bis zum 12.9.2015 nahmen an den archäologischen 
Forschungen 24 Wissenschaftler, Studenten und Fachkräfte teil, die Thermen-

restaurierung unter der Betreuung von zwei Architekten dauerte vom 3.8. bis 
zum 31.10.2015. Die Arbeiten wurden durch 18 einheimische Arbeitskräfte 
unterstützt. Die türkisch-deutsche Teamarbeit wurde erfolgreich fortgeführt: 
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Sowohl bei den Schnittaufsichten als auch im Depot arbeiteten gemischte 
Gruppen. 

Die Grabungsleitung übernahm die stellvertretende Direktorin des Mi-
let-Museums in Balat, Frau Hasibe Akat Islam, der wir herzlich für viele Hil-
festellungen und die ausgesprochen gute Kooperation danken möchten. Die 
archäologischen Arbeiten wurden von Prof. Dr. I. Hakan Mert (Bursa) und 
PD Dr. Axel Filges (Frankfurt am Main), die zur Bauforschung von Prof. Dr.-
Ing. Alexander von Kienlin (Braunschweig) und die restauratorischen von 
Andreas Hoffschildt (Architekturbüro Klessing, Berlin) geleitet. Großer Dank 
gebührt den Geldgebern (Generaldirektion Ankara, Uludağ Universität/Bur-

sa, DAI Istanbul, Heinz-Götze-Stiftung, Leopold Werner-Stiftung, Freunde 
und Förderer der Universität Frankfurt).

1. Öffentlichkeitsarbeit

Nachdem im Vorjahr gemeinsam mit dem Milet-Museum eine Besucher-

broschüre in Türkisch und Deutsch erstellt worden war, konnte im Jahr 2015 
auch eine englische Version an die Touristen ausgegeben werden. Darin wer-

den knapp die wichtigsten Gebäude für Laien verständlich erklärt, aber auch 
zwei verschiedene Besucherrundgänge vorgeschlagen. 

An fünf Stellen im Stadtgebiet Prienes wurden neue Informationstafeln 
aufgestellt, die ebenfalls dreisprachig, und mit Fotos und Zeichnungen verse-

hen, wichtige Strukturen der antiken Stadt erläutern. 

2. Abschluss der Konsolidierung und Restaurierung der kaiserzeitlichen Thermen

Dieses umfangreiche, in der Kampagne 2014 begonnene Projekt konnte 
unter der Leitung von Andreas Hoffschildt und Gizem Gülberk Küçükos-

manoğlu über einen Zeitraum von drei Monaten erfolgreich abgeschlossen 
werden. Im Jahr 2015 wurde der gesamte westliche Teil und auch der Außen-

raum der Thermen zunächst gründlich gesäubert und Unmengen von Ver-

sturzsteinen umgelagert, in vier Grabungsschnitten archäologisch untersucht 
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und anschließend sämtliche Wände, Nischen, Durchgänge und die sekundä-

re Verbindung zur Bischofsbasilika konsolidiert, neu verfugt, Fehlstellen 
ergänzt und das Gebäude auf eine nun auch für Laien verständliche Weise 
präsentiert sowie durch Herrichtung von Wegen besser zugänglich gemacht. 

In den zum Teil sehr tiefen Grabungen wurden nicht nur die restaura-

torisch wichtigen Bereiche freigelegt, sondern auch Informationen zum Ur-

sprungsbau sowie seinen Nachnutzungsphasen gewonnen. Vermutlich im 
5./6. Jh. n. Chr. wurde eine Nische auf der Südseite durchbrochen und als 
Durchgang zu einer Kapelle genutzt. Ein Raum im Norden konnte mitsamt 
seiner Marmorinkrustationen an Boden und Wänden ergraben werden. Über-

raschend war der Nachweis einer Treppe nach außen in der Nordwand, die 
auf einem sehr hohen Niveau ansetzt, was Überlegungen zur Erhöhung des 
Straßenniveaus in der Spätantike klar bestätigt. In dieser Epoche war auch die 
gesamte Westwand eingerissen worden, damit das Synthronon der Basilika 
im Thermenraum A angelegt werden konnte. Die Mauern in diesem Bereich 
gründen extrem tief, die noch ausstehende Datierung der zumeist kerami-
schen Funde verspricht weitere Aufschlüsse zur Chronologie dieses zentralen 
Gebäudes im Herzen der Stadt. 

3. Aufräumarbeiten und Schadensbeseitigung

Die im Mykale-Gebirge frei lebenden Wildschweine sind seit dem Winter 
2014/15 zu einer regelrechten Plage geworden. Die Tiere gelangen bis hinun-

ter in das Antikengelände und zerstören kleinere Mauern. Ein Arbeitertrupp 
hat über mehrere Tage diese Stellen aufgeräumt und die Mauern wieder her-

gestellt. 

Ein hellenistisches Mosaik im sog. Heiligen Haus wurde an den Rändern 
gefasst und die Oberläche schützend abgedeckt. Im selben Gebäude wurde 
herumliegende Steinblöcke geordnet und die Zugänglichkeit für die Besucher 
verbessert. 

Mehrere neuzeitliche Verbindungswege zwischen den Hauptobjekten des 
Besucherinteresses wurden verdeutlicht und besser gangbar gemacht. Trep-

penanlagen wurden erneuert. 
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Außerdem wurde das alte Wächtergebäude neben dem Grabungshaus 
von Grund auf gereinigt und somit der unansehnliche Zustand zu Beginn der 
zum Besucherparkplatz führenden Straße beseitigt. 

4. Geländebegehungen

Unter der Leitung von Hakan Mert wurden die westliche und die östliche 
Nekropole über drei Wochen begangen, erkundet und provisorische Pläne ge-

zeichnet. Schon obertägig sind viele verschiedene Grabtypen auszumachen, 
die Gesamtzahl der Gräber beträgt pro Nekropole momentan 40 Exemplare.

5. Archäologische Ausgrabungen

Neben den genannten Arbeiten im Bereich der Thermen und ihres direk-

ten Umfeldes wurde am Nordrand des östlichen Teils der Athenastraße (In-

sula E13) die Ausgrabung des Vorjahres fortgesetzt. In diesem Bereich liegt 
eine Ladenzeile hellenistischer Zeit, die wohl im 1. Jh. v. Chr. durch eine bis 
zu 4 m hohe Verfüllung abgedeckt worden war. Damit wurde ein neues Ni-
veau geschaffen, das der Ebene des Heiligtums der Ägyptischen Gottheiten 
in den Insulae E13 und E 14 entspricht. In dieser gewaltigen Erdmasse sind 
Unmengen von Keramik und Kleinfunden mit abgelagert worden. Dieses 
Fundmaterial ist von großem Interesse für unsere Forschungen zur hellenisti-
schen Keramik von Priene. Durch diese Ausgrabungen sind die beiden Läden 
nun bis auf ca. 1 m noch anstehenden Eintrags ausgegraben, die Rückmauer 
der Läden liegt fast ganz frei. Wichtig sind die neuen Beobachtungen für das 
Verständnis der langen und abwechslungsreichen Bebauungsgeschichte im 
Osten der Stadt.

6. Wiederaufbauvorbereitungen und Vermessungsarbeiten

In den nächsten Kampagnen sollen die Läden vollkommen freigelegt wer-

den. Ein reversibles Schutzdach, das derzeit am Lehrstuhl für Baugeschichte 
der TU Braunschweig entworfen wird, soll das Areal einst schützen. Dann 
können in beiden Räumen an den Wänden Schautafeln angebracht werden, 
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die weitere Informationen zur Geschichte Prienes und zu den seit dem 18. 
Jahrhundert andauernden Forschungen zur antiken Stadt Priene, aber eben 
auch zum Areal selbst vermitteln sollen. 

Ein weiteres neu zu planendes Projekt sind Teilwiederaufbaumaßnah-

men an der Heiligen Halle auf der Agora mit weiterer Umfeldgestaltung des 
großen Freiplatzes. Unter der Leitung von Alexander von Kienlin wurde hier 
mithilfe eines 3D-Rotations-Scanners die gesamte Agora eingemessen, beson-

ders aber die vier westlichen Joche der Heiligen Halle. Zeitgleich wurde mit 
Beräumungsarbeiten in dem Areal begonnen. Bei den deutschen Grabungen 
von Wiegand aus dem späten 19. Jahrhundert wurden lächendeckend Stein-

lager aufgeschichtet, die dem heutigen Besucher ein Verständnis des nach 
der Stadtmauer längsten Gebäudes Prienes extrem erschweren. Die Bauteile, 
die zur Heiligen Halle gehören, wurden aufgrund der Unzugänglichkeit des 
Bereiches, die Bagger oder andere motorbetriebene Geräte nicht zulassen, mit 
einem Portalkran unter Leitung des Steinrestaurators Daniel Schubert (Pots-

dam) händisch umgelagert, bauforscherisch analysiert und teilweise den ori-
ginalen Platzierungen in der Halle zugewiesen. Diese Arbeiten sollen in den 
nächsten Kampagnen fortgeführt werden. Derzeit werden mehrere Konzepte 
des Wiederaufbaus entworfen. Die endgültige Entscheidung für eine Vari-
ante wird dann gemeinsam mit den zuständigen türkischen Behörden der 
Denkmalplege getroffen. 

Mit dem Laserscanner wurden auch weitere Gebäude auf der Agora ein-

gemessen, dazu auch der Baumbestand, der in den nächsten Jahren erheblich 
reduziert werden muss. Alle diese Maßnahmen dienen dem neuen Arbeits- 
und Restaurierungsvorhaben für die zukünftigen Kampagnen, die Agora als 
große Freiläche deutlich sichtbar und damit auch verständlich werden zu 
lassen.

7. Fundbearbeitung und Kleinfundrestaurierung

Die Neufunde von 2015 wurden unter der Leitung von Marie Junghans 
restauriert, konserviert, fotograisch dokumentiert und zunächst provisorisch 
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bestimmt. Die eingehende Aufarbeitung der Keramikfunde der letztjährigen 
Kampagne erbrachte interessante Ergebnisse hinsichtlich ganz verschiedener 
Bebauungs- und Aufhöhungssituationen auf den Nachbar-Insulae E13 und 
E14, wo höhenparallele Schichten um über 100 Jahre auseinanderliegende Ge-

fäße enthalten. 

Türkische Studenten begannen während der Kampagne mit ihren Ab-

schlussarbeiten zu prienischen Materialgruppen wie Ziegel mit Stempeln 
oder Reibschalen. Es ist zu hoffen, dass so die gute binationale Kooperation 
in Zukunft durch die Ausbildung von verantwortlichen Sachgruppenspezia-

listen aus beiden Ländern noch intensiviert werden kann. 



115 Resim 1: 2015 çalışma alanlarını gösterir plan (Plan U.Mania, Düzenleme: A.Filges).
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Resim 3: Kilise Apsisinin çalışmalardan önceki (sol) ve sonraki (sağ) durumu. (G. Küçükosma-
noğlu).

Resim 2: Athena Caddesi’ndeki Kazılar (AEG 36, 31, 30, 37) (H.Mert).
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Resim 4: Kuzey duvarının çalışmalardan önceki (sol) ve sonraki (sağ) durumu. (G. Küçükosma-
noğlu).

Resim 5: Kuzey Duvar, -B- mekânının çalışmalardan önceki (sol) ve sonraki (sağ) durumu. (G. 
Küçükosmanoğlu).

Resim 6:  Güney duvar ΠA- mekânı batı tonoz bölümünün çalışmalardan önceki (sol) ve sonraki 
(sağ) durumu. (G. Küçükosmanoğlu).
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Resim 8: Batı Nekropolü M1 No’lu Mezar (H. Gülmez).

Resim 7:  Güney duvarı, -A- mekânı büyük tonoz bölümünün çalışmalardan önceki (sol) ve son-
raki (sağ) durumu. (G. Küçükosmanoğlu).
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Resim 9: Kutsal Stoa’nın doğusunda yapılan çalışmalar. (A. Filges).

Resim 10: Bilgi levhalarından örnek (A. Filges).
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Resim 11: Ziyaretçi bilgilendirme broşürü.


