Kitap Tan~tmalar:

BLAUNDOS, Be~ichte zur E~ forschung einer Kleinstadt im lydischphrygischen Grenzgebiet, Istanbuler Forschungen 48, Ed.: Axel Filges,
Tübingen, Ernst Wasmuth Verlag, 2006, 350 sayfa metin, 285 siyah-beyaz
foto~raf ve çizim, 2 renkli levha, 6 katlanabilir levha, 3 katlanabilir ek plan.
Bu monografi aslen, günümüz U~ak ilinin güneyindeki Uluhey ilçesine ba~l~~Sülümenli
köyünün kuzeydo~usunda kal~nt~lar~~bulunan, antik Lydia-Phrygia s~n~r~ ndaki küçük bir antik
~ehir olan Blaundos'ta, 1999, 2000 ve 2002 y~llar~ nda Dr. Axel Filges ba~kanl~~~ ndaki bir ekip
taraf~ ndan Alman Arkeoloji Enstitüsü (Deutsches Archologischen Institut) deste~iyle yürütülen bir yüzey ara~t~rmas~= sonuçlar~n~~içermektedir. Editörlü~ünü A. Filges'in yapt~~~~kitap
ayr~ca, kentin tarihi co~rafyas~~ve bölgesel tarihiyle ile birlikte ~ehircilik geli~imini de kapsamaktad~r.
Editör taraf~ndan yaz~lan ör~söz'ün (Vonvort) ard~ndan, metin içinde kullan~lan Kaynaklar~n K~sa/t~r:an (Abkürzungverzeichnis) gelmektedir. Kentin k~saca tan~t~ld~~~, özelliklerinin
belirtildi~i ve ke~finin anlat~ld~~~~ Giri~~(Einleitung) bölümü, Topografi (Die Topographie),
Ara~t~rma Tarihi ve 11k ~ehir Tan~mlar~n~n K~sa Bir Özeti (Ein Kurzer Abriss der Forschungsgeschichte und Frühe Stadtbeschreibungen) lus~mlann~~kapsamaktad~r. Topografi k~sm~nda
kentin yeri tan~mland~ ktan sonra, ait oldu~u co~rafi bölgenin yap~s~~ve kentin genel plan~~
de~erlendirilmektedir. Ara~t~rma Tarihi ve ~lk ~ehir Tammlann~n K~sa Bir etzeti k~sm~nda
ise, kente ilk geziler yapan ve tan~ tan 19. yy. seyyah-ara~t~rmaalan ile daha sonra yap~lan
arkeolojik ara~t~rmalar ayr~nt~l~~olarak ele almmaktad~r.
Mlaundos/Blaundos'un Tarihi Üzerine-Kaynaklar, Tart~~ma ve Yorum Denemesi (Zur
Geschichte von Mlaundos/Blaundos-Quellen, Diskussion und Deutungsversuche) isimli bölüm, Blaundos'un Territoriumu (Das Territorium von Blaundos), Mlaundos'tan Blaundos'a, Yaz~l~~
Kaynaklar, Perga~n~~n Yönetimine integrasyona Kadar Erken Tarih Üzerine Dü~ünceler (Von
Mlaundos zu Blaundos, Literarische Quellen und Überlegungen zur frühen Geschichte bis
zur Integration in das pergamenische Reich), H~llenistik ve Roma Dömemleri'nde ~ehir Tarihinin
Görünümü (Aspekte der Stadtgeschichte in spthellenistischer und römischer zeit), Harita ve
Yazd~~Kaynaklarda Bizans Dönemi Blaundos'u (Das byzantinische Blaundos in Schriftquellen und
Karten) lus~mlanna aynlm~~t~r. Bu k~s~mlarda yüzey ara~t~rmas~~dahilinde yürütülen epigrafik
ara~t~rmalar~n da katk~lar~yla, kentin kapsad~~~~alan ve yaz~l~-epigralik kaynaklar ile kentin
Mlaundos olan ad~n~n de~i~ime u~ray~p, Blaundos olmas~~anlat~lm~~, tarih içerisinde, bölge
içerisinde nas~l bir rol oynad~~~, yetkin bir ara~t~rma ve anlat~mla sunulmu~tur.
1999, 2000 ve 2002 Kampanyalar~~Arazi Çal~~malar~~ (Die Feldarbeiten der Kampagnen
1999, 2000 und 2002), Blaundos'ta yap~lan yüzey ara~t~rmas~= as~l sonuçlar~n~~içeren k~s~mlardan olu~mas~~bak~m~ndan, monografinin en ayr~nt~l~~ve önemli bölümünü olu~turmaktad~r.
Blaundos Projesi: Ara~t~rmanm Önemi, ö~eler, Konular ve M~todlar (Das Projekt Blaundos:
Relevanz der Forschungs-Objektes, Fragestellungen und Methoden) k~sm~nda yüzey ara~t~rmas~~projesine niçin gerek duyuldu~u, bu kentin klasik arkeoloji ve arkeolojik aç~dan ~ehircilik ara~t~rmalar~na katk~lar~~ile ara~t~rma metodu, her bilimsel ara~t~rmada önceden saptanmas~~ve ortaya konulmas~~gereken sorular ile çözüm yöntemleri ba~lam~nda oldukça aç~k bir
~ekilde anlat~lm~~t~r. Ayr~ca, bir kaz~~öncesi yap~lmas~~gereken haz~rl~klann da bu ara~t~rmada,
kent arazisinin haritaland~r~lmas~, hava foto~raflar~, ayakta kalm~~~yap~~ve mimari parçalar~n~n
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çizimi, fotogrametrik metotla ölçümlerin yap~ lmas~, küçük objelerin çizimi, foto~raflama,
yaz~tlar için ~stampajlar~n al~nmas~n~n dikkatle ele al~n~p, uyguland~~~, bu ba~l~klar alt~nda
yap~lan aç~klamalardan anla~~lmaktad~r. Topografik Plan~n Ç~kar~lmas~~ (Zur Erstellung des
topographischen Planes) k~sm~nda, ~ehrin topografik haritas~n~n ç~kar~lmas~~ süreci teknik
aç~dan anlaulm~~ur. ~ehir Yap~s~~(Urbane Strukturen) k~sm~, ~ehre ait, bir ço~unun fonksiyonu
tam olarak anla~~lamayan yap~lann ayr~nt~l~~mimari tammlann~, tarihleme denemelerini ve
di~er yap~larla kar~~la~t~rmalann~~ içeren alt lus~mlarla sunulmu~tur. Bu k~s~mda özellikle
Blaundos'taki yap~lar~ n itinah rekonstrüksiyon çizimleri ve tammlanyla, Blaundos'un ~ehircili~i anla~~lmaya ve tan~mlanmaya çal~~~lm~~t~r. Bununla birlikte özellikle M.S. 2-3. yüzy~ llarda
ya~anan Pax Romana'mn getirdi~i bar~~~ve refah sayesinde kentlerde ya~anan yeniden yap~lanman~n Blaundos'ta da ya~an~p ya~anmad~~~~tart~~~lm~~t~r. Ayr~nt~l~~olarak incelenen yap~lar
~unlard~r: Kentin kuzey ucunda bulunan, Flaviuslar Dönemi'ne tariblenmek istenen tap~nak
ya da an~tsal bir mezar oldu~u san~lan Yap~~/ (Bau 1- Tempel oder Luxusgrab?); Tap~nak 2,
Quadroporticus ve Propylondan olu~an kentin kuzeyindeki Kutsal Alan (Das Heiligtum in der
Nordstadt- Tempel 2, Quadriporticus und Propylon); Kentin Tahki~~~at Sistemi (Die
Stadtbefestigung), Kuzey Kap~~ (Das Nordtor), kentin do~u k~y~s~nda yer alan Stadion (Das
Stadion), Kentin kuzeydo~u yamac~ndaki Tiyatro (Das Theater), Gymnasian ya da Agora olabilecek, ~ehrin kuzeydo~usundaki büyük meydan (Eine grolie Platzanlage im Nordosten-Gymnasion
oder Agora?), ~ehir merkezindeki, Ceres Kutsal Alan~~ve içerdi~i yap~lar (Das Ceres-Heiligtum im
Stadtzentrum), kentin Roma imparatorluk DönemYnde "decumanus mazimus"u olarak tan~mlanan Dor ditzenindeki Porticus ve Blaundos'un Anacaddesi (Die "Dorische Porticus" und die
Haupstralie von Blaundos), Evleri ve Kiliseleri içeren Geç Antik-Bizans Yap~la~mas~~ (Die
spkantik-byzantinische Bebaung). Yukar~da say~lan yap~lar anlat~l~rken tan~ma, tariblemeye
yarayacak sa~lam mimari parçalar~ n hemen tümünün çizimi verilmi~ , yeterli parçaya sahip
bulunanlar~n rekonstrüksiyon çizimleri yap~lm~~ , benzer yap~larla kar~~la~t~rmalan verilip,
genelde çok kesin olmasa da, genel tarihlendirilmeleri denenmi~tir. Bu durumda, bir yüzey
ara~t~rmas~~neticesinde elde edilebilecek sonuçlardan azami ölçüde yaralan~ld~~~, bunun
monografi kapsam~nda oldukça anla~~l~r bir ~ekilde yans~t~ld~~~~görülmektedir.
Monografinin önemli bir di~er k~sm~n~~ olu~turan Blaundos Nekropoliri- Tipoloji, Düzenleme
ve Sanat Tarihi Aç~s~ndan S~n~fland~rma' da (Die Nekropolen von Blaundos-Typologie,
Ausgestaltung und kunsthistorische Einordnung), kentin do~u, güneydo~u, güneybat~, bat~~ ve
güneybat~s~nda yer alan, ço~unlu~u kaya odalanndan olu~an kaya mezarlar~, birkaç tümülüs,
birkaç serbest lahit ve bir mezar yap~s~~kal~nt~s~ndan olu~an nelu-opolisleri incelenmi~tir. As~l
grubu olu~turan kaya mezarlar~~ daha detayl~~ele al~nm~~~ve bunlar için bir tipoloji denemesi
yap~lm~~t~r. Ço~u arcosoliumlu ve çukur giri~li olan bu mezarlar için Anadolu'daki benzerleriyle kar~~la~urmalan yap~lm~~t~ r. Daha sonra kentin nekropol alanlar~~anlat~lm~~~ve ard~ndan
yine kaya mezarlar~n~n duvar s~valan, mermer kaplamalan, duvar resimleri gibi iç dekorasyonlanna dair ayr~nt~lara geçilmi~tir. Kentin nekropolisi içerdi~i mezar say~s~~bak~m~ndan
ayr~~bir monografiyi hak edecek geni~liktedir. Burada yap~ lan ise bir kent monografisi içinde
kenti olu~turan ö~elerden biri olan nekropolisi çok fazla aynnt~ya girmeden tan~tmakt~r.
Mezarlar~n tammlan, iç ve d~~~dekorasyonlann~n betimlenmesi, kar~~la~t~rmalara yer verilmesi, tipoloji denemesi ve planlar~n~n ç~kar~lmas~~aç~s~ndan kendi içerisinde yeterli ve yetkindir.
Ancak konular~n s~ralamas~nda bir kar~~~kl~k gözlenmektedir. ~lk önce mezar alanlar~~ tan~t~lm~~~olup, daha sonra mezar tan~mlan, iç ve d~~~dekorasyonlan ve daha sonra da kar~~la~t~rma
malzemesi sunulsayd~, anlat~m ve yöntem bak~m~ndan daha düzenli anla~~labilir olabilirdi.
Nekropolislerden sonra gelen Su Temini (Die Wasserversorgunug) k~sm~, kentin temel su
teminini sa~layan aquaductus sisteminin tan~m~ na ve tarihlenmesine aynlm~~ur. Mimari
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tekni~i bak~m~nda MÖ. 2. yy. -M.S. 1. yy. aras~ na tarihlenen aquaductus, Andokheia pros
Pisidia'n~n aquaductus sistemiyle kar~~la~t~r~lm~~t~r.
Buluntu Çe~itleri (Fundgattungen) bölümünde, öncelikli olarak kentte bulunan Heykel ve
Lahitler (Die Skulpturen und Sarkophage) ele al~nm~~t~r. Ele al~nan heykel buluntular~~ aras~ nda Ceres Tap~na~~'n~n heykelleri, kentin kuzeyindeki Tap~ nak Mezardan (Bau 1) bulunmu~~
bir heykel parças~~ve kentin di~er lus~mlarmdan bulunan heykel parçalar~~ ile bir mezar kabartmas~~ de~erlendirilmi~tir. Lahitler k~sm~ nda ise kentin kuzeybat~~ nekropolisinde bulunan
iki adet lahit oldukça k~sa bir ~ekilde ele al~nm~~t~r. Blaundos Sikke Bas~m~nc~~Dair Gözlemler
(Bemerkungen zur blaundischen Münzprag~~ng) k~sm~nda, kentin M.Ö. 2-1. yy.'dan
Volusianus Dönemi'ne kadarki sikke bas~m~, sikke betimleri ve lejandlanyla incelenmi~, sonuna ise yay~mlanm~~~102 sikkelerden olu~mu~~bir katalog eklenmi~tir. Buluntu çe~itleri bölümünün son k~sm~ n~~ Keramik Buluntular (Die Fundkeramik) olu~turmaktad~r. Bu k~s~mda kentte ele geçmi~~keramikler form, özellikleri, üretim yerleri aç~s~ ndan incelenmekte, Hellenistik
Dönem'den Geç Roma Dönemi'ne kadar tarihlenebilen keramik repertuanndan 26 parçal~ k
bir seçme katalog çizim ve foto~rafianyla sunulmaktad~r. Bu k~s~m kentin keramik repertuar~na hem k~sa ve genel bir bak~~~sa~lam~~~hem de, ileride yap~lacak ayr~nt~l~~çal~~malar aç~s~ndan
oldukça kullan~~l~~ olmu~tur.
Monografinin son ve ayn~~ zamanda sonuç i~levini de yüklenen Dönemler içinde Blaundos.
Genel bir Bak~~~ve Bölgeyle Ba~lant~s~~ (Blaundos im Laufe der Zeiten und Einbindung in die
Region) bölümü, önceden kent üzerine yap~lm~~~ara~t~rmalar ve bu monografinin ortaya
ç~ kmas~n~~ sa~layan yüzey ara~t~rmas~yla, tarihi, arkeolojik, epigrafik ve nümismatik kan~tlar
yard~m~yla bir genel de~erlendirme üzerine kurulmu~tur. Bu bölüm içerisinde Bölgenin ve
Kom~u ~ehirlerin I~~~~nda Kentsel Geli~im I: Hellenistik Dönem ve Roma imparatorluk Dönemi (Die
Urbane Entwicklung im Spiegel der Nachbarstâdte und der Region I: Hellenismus und
Kaiscrzeit), Kom~u ~ehirlerin ve Bölgenin I~~~~nda Kentsel Geli~im: Geç Antik Dönem (Die Urbane
Entwicklung im Spiegel der Nachbarstâdte und der Region Il: Spâtantike) k~s~mlannda, çevre
ile ili~kisi ba~lam~nda, tarihi süreçte kentte görülen genel ve özel geli~imler, bir özet ~eklinde
sunulmu~tur. Topografik Konum, Varl~~~n~n Dayan~l~~~~Temel ve ~ehir Tipi-Askeri Görev, Ticaret
Yeri ya da Tar~m Merkezi (Topographische Lage, Existenzgrundlage und StadttypusMilitârposten, Handelsplatz oder Agrarzentrum?) k~sm~yla kentin bu i~levleri üzerine k~sa bir
tart~~ma yap~lm~~~ancak, herhangi belirli bir sonuca ula~~lmam~~, tart~~man~ n ucu aç~k b~rak~lm~~t~r. K~rsal Bölgede bir Merkez olarak Blaundos (Blaundos als Zentralort im landlichen Gebiet)
k~sm~~ise 5000 ila 15000 aras~nda bir nüfusa sahip oldu~u dü~ünülen kentin ~üphesiz çevresindeki k~rsal kesimde bir merkez oldu~u, ancak politik olarak Pergamon ve Ephesos'a ba~l~;
yönetsel ve adli olarak da Sardes'e ba~l~~ oldu~u vurgulanmaktad~r. Bölümün son k~sm~~olan
Hellenle~~ne, Rornal~la~ma ve Romanizasyon-Mlaundos/Blaundos ve Yabanc~lar'da (Hellenizicrung,
Romanizierung und Romanization-Mlaundos/Blaundos und die Fremde) M.Ö. 3-2. yy.'dan
itibaren kentte görülen geli~me ivmesinin, zaman içinde kent karakterini önce Hellen etkisi ve
daha sonra Roma etkisiyle nas~l dönü~türdü~ü ve nas~l bir süreç izledi~i özetlenerek anlat~lm~~t~r. Bu Akkültürasyon süreci, kent içindeki Tap~ nak tipli mezar, Agora oldu~u dü~ünülen
porticuslu yap~, Grekçe ve Latince epigrafik buluntular ile nümismatik repertuar baz al~narak
aç~klanm~~t~r.
Monografinin sonuna bir yani katalo~u (Anhang: Katalog der Inschriften) eklenmi~tir.
Burada Blaundos ve çevresinde bulunmu~~Grekçe ve Latince, daha önce yarmlanm~~~ve yeni
yaz~tlar, Yap~~ yaz~dan, Dini Yaz~tlar, Onurland~rma Heykellerine ait Kaideler, Mezar Yaz~tlar~, H~ristiyanl~k Dönemi Yaz~dan, Güllü'den Yaz~tlar, C~rp~alar'clan Yaz~tlar, E~me Mevkiinden Yaz~tlar ~eklinde s~n~fiand~rdm~~t~r.
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Üç sezonluk bir yüzey ara~ t~ rmas~n~ n sonuçlar~ n~~ içeren bu monograli, yukar~ da anla~~ laca~~~üzere, sadece arazi sonuçlar~ n~ n anlat~ ld~~~~bir yay~ n de~il, kentin tüm di~ nemle~-ini içeren, mimari, epigralik, nümismatik ve tarihi kan ~ tlar~ n dengeli biçimde harmanlan~ p, ortaya
sunuldu~u yetkin bir kent monografisi olmu~ tur. Tam bir bütünlü~ün görüldü~ü yay~ nda,
kaz~~ öncesi yap~lmas~~ gereken tüm ara~t~ rmalar~ n uyguland~~~, bir sonraki a~ama için ara~ t ~ r~c~ lara sa~lam bir kaynak sunuldu~u çok aç~ kt~ r. Kitab~ n özellikle mimari k~s~ mlar~, tan~ mlar],
stil kritikleri, teknikleri ve kar~~ la~t~ rmalanyla bilimsel bir biçimde okuyucuya sunulmu~tur.
Yap~ lar için bundan sonra soylenebilecekler ancak bir kaz~~ sonras~ nda belirlenebilecek durumdad~ r. Bunun yan~s~ ra heykeller, küçük buluntular, sikkeler ve yaz~ tlar üzerine ayr~ lan
k~s~ mlar, kentin ve bölgenin sözkonusu malzeme üzerine yap~ lacak bir çal~~ ma için yeterli
kar~~ la~t~ rma malzemesi sunmaktad~ r. Ancak, Blaundos'un tarihi, özellikle Dellenislik ve
Roma imparatorluk Dönemi tarihi ile Nekropolleri hakk~ nda daha ayr~nt~ l~~ bir ara~t~ rma ve
yay~ na ihtiyaç duyuldu~u aç~ kt~r. Bu monograf~~ içerisinde sözkonusu k~s~ mh~ r k~sa özet ~eklinde kalm~~t~ r. Blaundos gibi s~ n~ r bölgesinde yer alan küçük bir kentin, üç sezonluk bir ara~t~ rma sonucu böylesi bilgiler sunal~ilmesi, ara~t~ nc~lar~ n titiz çal~~ mas~~ ve sonuçlar~ n kaliteli bir
monograll ~eklinde yay~ n~ lamas~~ sonucudur. Bu çal~~ma, ayn~~ zamanda, kaz~ ya ba~lamadan
önce yap~ lmas~~ gereken kapsaml~~ literatür ve arazi çal~~mas~n~ n hayati ölçüdeki gereklili~ini;
arkeolojik kaz~ lara ba~lanmadan önce böylesi kapsaml~~ interdisipliner bir on çal~~ man~ n daha
sonraki a~amalar~ n sa~l~ kl~~ ~ekilde yürütülebilmesi için zorunlulu~unu çok aç~ k göstermektedir.
A~KIM ~YZDIZBAY

