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sİcİLLERDEKİ TEREKE KAYıTLARıNıNKÜLTÜREL
MALZEME OLARAK DEGERİ

Yusuf OGU:ZOGLU·

Kadı Sicili veya Şer'iyye Sicili denilen belge gurubu çeşitli müzele
rimizde ilgili araştırmacıların incelemesine açıkbulunmaktadır. Bursa,
İstanbul, Edirne, Manisa, Trabzon, Ankara, Konya, Kayseri gibi Osmanlı

Dönemi Türkiye'sinin önemli merkezlerininçoğuXVI. yüzyıla kadar gi
den sicil defterleri günümüze kadar kalmıştır. Bu d.efterlerde, Devrin Os
manlı sisteminin gereği olarak ilgili beldenin idari, adli, beledi işleyişini

yansıtan canlı kayıtları görmek mümkündür. Her türlü alım - satım iş

lemi ve diğer ticari kayıtlar da sicile işlenirdi.

Sicillerde yer alan önemli bir belge gurubu da tereke kayıtlarıdır.

Tereke, ölen bir kimseden kalan maddi varlıkları ifade eder. Eski kayıt

larda çoğulolarak «rrıuhallefat» veya «metrükat» biçiminde geçmektedir.
Tereke kayıtları bazı sicil defterlerinde dağınık olarak yer almakta, Bur
sa gibi büyük şehirlerde ise özel defterlerin içinde toplu olarak bulun
maktadır.

Tereke kayıtları sicillere, ölen kişilerin malının- mülkünün vansleri
arasında bölünebilmesi için yansımıştır. Vasiyetleriri uygulanması, yetim
ve gaiplerin miras işlemlerinin yürütülmesi Kadının görevleri arasınday

dı. Mirascılarınmahkemeye başvurmasıhalinde muhallefatın«defter edi
lip» tesbiti ve «kısmet» edilerek bölüştürülmesi yine kadı aracılığıyla

yürütülürdü, Bütün bu işlemler «kısmet»i yani bölüştürülmeyi gerçek
leştiren «kassam» adı verilen bir görevli, dellal- başı ve dellallar ile «ehl-i
vukuf» yanı bilirkişiler tarafından gerçekleştiriliyordu. Bu hizmet kar
şılığında muhallefatın toplam değeri üzerinden çeşitli kesintiler yapı

lırdı. Kesinti yüzdesi ilgili kanunnameıerde belirtilmişti. Bu kesintiler
arasında Kadı efendinin payından başka, kassamiye, kati biye, ihzariye,
hüddamiye. dellaliye gibi giderler bulunuyordu.

Bizi burada asıl ilgilendiren, tereke1erin paylaşılmasının şekli veya
hukuki yönü değil, bu meselenin kültürel yönden ele alınmasıdır. Tereke

(*) Yard. Doç. Dr. Yusuf OGUZOGLU, Dil Tarih ve Coğrafya Fakütlesı, Tarih
Bölümü ANKARA
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içinde hayatın içinden gelen çok çeşitli varlıklar yer alıyordu. Eveşyası,

giysiler, sinai ve ticari mallar, ev - dükkarı gibi taşınmaz mallar, nakit
para, alacaklar, borçlar, köleler, zirai yatırımlar her biri ayrı ayrı ince
lenmesi gereken kalemler olarak gözüküyor.

Tereke kayıtları arasında kültürel malzeme olarak dikkati çeken ilk
grup giyim -kuşam ile ilgili olanlardır. Bu şekilde, devrin giysilerinin
ismini, kumaşının niteliğini, kumaşın üretim yerini, rengini belirlememiz
mümkündür. Bu konuda XVII. yüzyıla ait kayıtlardan aşağıdaki tesbit
Ieri yapmış bulunuyoruz (Karaman Şer'iyye Sicilleri 279/1-4, 280/33.
Bursa Şer'iyye SicilIeri B 46/39, A 159 muhtelif sahifeler, Konya Şer'

iyye Sicilleri 18/339. Edirne Kassamına ait Tereke Defterleri, Yay. Ö. L.
Barkan, Belgeler III/5-6, 1966). Kayıtların geçtiği dönemde, çoğu ipekli,
uzun bir üst giysisi olarak kullanılan Kaftan değişik renk ve biçimlerde
karşımıza çıkıyor. Kaftan çeşitleri: Darayi, Darçını, Devetüyü atlas,
Dolarna, Erguvani, Fındiki atlas, Günguni atlas, Hare, İnayet, İncü çap
rastlı mai atlas, iplik alacası, Jengari atlas, Kemha, Keşan alacası, Kır

mızı atlas, Uzun yenlü, Kırmızı bağdadi, Beyaz, Fındrki inayet, Mai atlas,
mai kutni, muhayyer, Rüstemi, sineabi inayet, yeşil, yeşil kadife, darayi
küçük, Mai bağdadi kutni Mai kemha, Mısri alaca, Mor bağdadi, mu
hayyer, Muhayyer penibe, Sarabi bağdadi, nefti bağdadi kutni, Nebati,
Patlıcani dnayet, rüstemi, sarı atlas. Bu gibi giysilerle ilglli kayıtları, şe

hirler arası ilgi duyulan renk ve ib:iç1m farklılıkları ibakımından da değer.

lendirmek mümkündür.

Türk sanatının halı, kilim, kebe, keçe gibi ürünleri konusunda araş

tırma yapmak isteyenler de tereke defterlerinden faydalanabilirler. Me
sela: Kemha halı, divan halısı, büyük- orta - küçük halı, hamam halısı,

Nefti, Laciverdi - sürmai - Beyaz - Kara - kırmızı kebe, tiftik - Kıl kebe,
gibi (Bursa Şer. Sic. 46/muhtelif sahifeler).

Tereke kayıtları arasında çeşitli ziynet eşyaları da bulunuyordu.
Mesela sadece bilezik çeşidi olarak şunları tesbit etmiş bulunuyoruz:
Bilezik, Acem. Altın, Altın bukağı, Altm burma, Altın cebe, Altın-ı Kıb

rıs, Altırı-ı tapta, Cevheri, Gümüş, Sim-i çingene, sim-i tahta, tel (Edirne
Kassamı defterleri).

Devrin mutfak eşyaları da doğal ularak terekeye geçmekteydi. Bu
konuda 1645 -1649 tarihlerine rastlayan Karaman sicillerindeki kayıtları

aktarmak istiyoruz (Karaman Şer. Sic. 29/71 - 4, 280/33): Bakraç,
Bıçak, Bağfur, Fincan, Güğüm, Havan, İbrik (el, kahve), Kazgan, Kefgir,

Leğen, Maşraba, Sahan (ayaklı), Sini, Tabe, Tas, Tebsi, Tencere..
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Çeşitli alanlarda üretici, sanatkar durumunda olanların malı mül
kü de bize ilgili alanda :kullanılan ham madde, işlenmiş madde, üretim
araçları gibi konuları aydınlatmaktadır.Mesela XVII. yüzyıla ait Bursa
sicillerinde bulunan iki ayrı tereke 'kaydında yer alan bilgiler şunlardır

(Bursa Şer. Sic. B/74-4, B 46/6): Ham surh sahtiyan 864 adet, Su
sığırı gönü 14 adet, Kara sığırgönü 21 adet, Def'r, kara sığır gönü 42 adet.
Rüzgar ulusu postal 19 çift, Ulu ayakpostal S çift, Kiçi ayak postal? çift,
Ulu-orta postall çift, Recep- oğlu postal çift-l, Siyah meşin adet 2,
Penbe ipliği dirhem 100, Bıçakedat4, Rüzgar ulusu gön çift 5, Ulu ayak
görıü çift 4, Ulu" ortagönü çift 7, Kıçiayakgönüç~ft 9, Perıçelik adet 14,
Yan demüro adet 1, destgah adetz, tığ adet 4, bıçak adet 2, Piştahtaaded
ı. rüzgar uhısukahbçift23, Ulu ayak kalıbçift 4,.ulu -ortakalıb çift 8,
kiçi ayak kalıp çift14. . . . .

Ticari ve. zirai taşınmaz roflııardaterekelere;geçmekteydi. Isparta
slcflleriarasındabulunan' 1606 tarihli- kayıt!:>upunla' ilgilidir· {Ispar

taŞer. Sic. 179/23).

"Muh~lefet~l merhumAhdurra~knEf{mdi İbn. merhum Sinan Ha

lifean-mahalle-l 'Yaylazade ancmahallah kasab~-i. Isbarta,

Maha.lle-imezkfuede .rahönünde ehir mikdar havlu ve ardındabir

mikdar~ahçeve içerü~~üçevve'birmikdar5lhur veblrmikdar havhı,
kıyınet ,10:000.{~kçe),Gö!k'Velitekye~nemuttasr1<bir -haebaz dükkam;
Def'aBekirhamamı.·kuvbunaa"yaki' 'bir habhaz<1ükkanıi •. Çarşudavaki,
hJrhelvacıdükkatiı.Çukurdeğkrneİıkuvbün~e yakı. "birKıt'a-bağçe, Defa

,tekye ~ağçes;~kutbündevakii.~aymakba,ğçesİdimdclerna'rufbirbağçe,
Halifenam .meezi'de vaki' ,birkıt'abağ;Karye-i Lağos'da va!ki,Mustaffl
Bey :değenneni:dimeklema'rutbirdeğirmen, Eğridir Kalesindevaki, nısf

ev hissesi,ildkat;ır,. birmerkeb,bir·kısrak, dÖrt're'.s öküz,.dör.t 'kara sığır.
.ineği, altmış .dört:re's -koyunıatuzıkeyl,buğday, otuzkeyl arpa, bir mik- ,
.dar dan, üçyüz ~kiyye tuz, alt~yüz vukiyye penbe.•. '

Tereke kayıtlarıiçindeki kü1türel,malzemeyckatabileceğiriıizbir
başka belge gurubu.dakitaplardrr. Az daalsa'bazı şahısların muhallefatı

arasındakitaplar dabulunuyordu, Bunlar isim, isim sayılarıyla ve fiyat
takdir edilerek Jisteleniyordu.M~şelaJJ678yılında, Bursa'da vefat eden
İbrahim Efendi'nin 126kitahı vardı. Bunlar arasında, Ahteri, Envar, Kili
mat-ı Sinan Paşa, Şerh-i hadis-I erba'in, risale-i Sacreddin, Kaside, Kita
bü'l-haraç gibi eserlerin ismi geçiyor. Bu kitaplar genelolarak listelen
diğinde, şimdi tesbit edemeyeceğimizbazı yazma eserlerin isimlerini be
lirlemek mümkündür. Öte yandan bu kitaplar arasında sahibinin mev
kiine göre, dini-akli eserler arasında oran kurarak o dönemlerde ilgi du-
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yulan kitapları belirlemek faydalı olabilir. Öte yandan, kitapların fiyatla
rının devrin diğer fiyat akımı içindeki yerini tesbit ederek kitaba verilen
önernin derecesini de belirleyebiliriz.

Sonuç olarak, Müzelerimizdeki sicillerde yer alan tereke kayıtları

Kültür tarihi ve Sanat tarihi alanlarında araştırma yapacaklara arşiv

malzemesi olarak yararlı olabilir. ı.

(l) Bu gibi arşiv malzemesinden faydalanmak isteyenlere ilgili devrin dili ve
bazı deyimleri - terimleri için yardımcı olabilecek bazı eserleri saymak müm
kündür. Mesela Bk. TDK Türkçe Sözlük, TDK Tanıklarryla Farama sözlügü,
TDK Türkiye'de Halk ağzından Derleme Sözlüğü. Redhouse, Steingass, Ka.
müs-ı Türki gibi geniş kapsamlı sözlükler. Sanat Ansiklopedisi (C. Arseven,
i - V, İst. 1975), Gemlci Dili (L. Gürçay, İst. 1968) Türk Giyim ve Süslenme Söz
lüğü (R. E. Koçu. Ank. 1967).
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TİRE MÜZESİNDEKİ İSLAMİ KİTABELER

Necmi ÜLKER *

Yeşillikler içinde sırtını Güme (Guem) Dağının eteklerine dayamış

olarak kuzeydeki bereketli Küçük Menderes ovasına bakan Tire, Türk 
İslam ıkül tür mirasına ait zengin tarihi belge/leri bünyesinde barındırarı

İzmir'in şirin kazalarından 'biridir. Tire, tarihte yalnızca Anadolu içleri
ne giden yolların ıkilit noktası ve canlı birtdcaret merkezi olarak değil

aynı zamanda özellikle Beylikler ve Osmanlı devirlerinde bu bölgenin
bilim, kültür ve dini !bir menkez olarak da tanınmış bir beldedir 1.

Anadolu'nun medeniyet ve değerli külüür mirasını 'simgeleyen eser
lerin teşhir yerleri ve depoları olan müzelerimizin hemen hepsinde yakın

çevrelerinden derlenmiş Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı devirlerine ait
bir çok ve çeşitli eserlenin varlığı bilinen Ibir gerçektir. İzmir ve çevre
sindeki Türk Beylikleri ve Osmanlı devrine ait yazılı belgeler olan kita
beler ilmgüne kadar yeterince ve gereği giibi üzerine eğilinip değerlendi

rilmemiş, ancak birkaç ciddi çalışma yapılmıştır2. Ülkemizin bir çok
müzesinde mezar ıki,talhelel'inin bulunmasına paralel olarak, Ege Bölge
si'ndeki müzelerde de bu yazılı belgelerin var olduğu bilinmektedir.
Özellikle İzmir Agora açık hava müzesinde, Tire, Aydın. Bergama, Ma
nisa. Denizli müzelerinde çok sayıda mezar kitabesi bulunmakta, birkaç

(k) Doç. Dr. Necmi ÜLKER, Ege Üniversitesi" Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü
Bornova -İZMİR

(1) Hrand D. Andreasyan, Polonyalı Simerm'wn FJeyahatnamesi, 1608 - 1619, ıstan

bul, Baha Matbaası, 1964, lJ9; RudoLf M. Rielfstalhl, Oenubu Garbi Anadolu'da
Tür"h Mimarisi; İstanbul, MaaTI~ Mat'b!lJllJSI, 1941, 26.

(,2) Şimdiyekadar yapıldığı 'bilinen çalışmalar kısaca şunlardır: Münılr Aktepe, !z
mir'in Osmanlı dem mezar kiıbabeıleri konusunda arı;\iJv lbelJgeJ1ertni de kullaıı.arnJt

yazdığıörnek ma'kales! olan «'İ2IDıik'e ,alLt bası ikitalbeler ve notlar,s Tarih Derg18t,
XIV/1'9, ıstanbul, -Eldebiyat Fakültesi Basımevl, 1964,5"7 - 80; Necm1 'Olker,
«rzıuir - Pınarbaşı MezarKitabeler! (XVIII. ve XIX. Ylizyıl (I) ,» II Ar~t",ma

Sonuçları Toplantısı, Ankara, Başbakanh'k Basıımevi, 1985, 1· 19; Beyhan Kara
mıağaralı, «Narlıdere'deki !Bazı ll'ilgilirlu Mezarıtaşlan.,» Isıo,m Ilimleri EnstitÜ8'Ü
Dergisi, III, Ankara, Anlkıara 'OnJivers:iltıes! Basrmevı, 1977, 115 -147; Necmi '01
ker, «!zmir Sanoo.kkalesi ve ŞehltlJi'g-i», Birinci Askeri Tarih Semineri Bildiriler
II, Ankara, Gnkur. Basımevt, 1:9'83, 263 - 84; Arkeolog Ufuk Baş da yayınla

dığı «Es'ki !.zmir'de Bir Mezarlık,» Bilim Birlik Başor», tzmdr, 1193, sayı 36,
21 - 24, ,kısa yasızında 'konuya popüler ve estetlİk açıdan ibakm.ııştı.r.
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münferit çalıışma haricinde konu üzerine ciddi bir biçimde eğilinmemiş

ve numaralama dışında envanterlerinin bile yapılamamış olması ılronuya

verilen önemi açıkça göstermektedir 3. Bu konuda rnüzelerde, yetişmiş

elemanların 'buhınmayışı veya çok az olmasıdaayrıca dikkati çeken 'bir
husustur. Gerçekte ise eski Türk -İslam ımezar kitabeleri milletimizin
gurur duyup övünelbileceği geniş ve zengin sanat ve kültür malzemeleri
dir. Mezar taşları yazı, süsleme, şekil ve estetik yıönlerinden dikkati
çekm.ektedi.r.Bunlar ölüm folkloru, etnoğrafjk değerler açısından da
geçmiştekiyaşamatarzı ve düşüncemize ışık tutmalarının yanında mes
lek gruplarının, sanatkarlar ve halkımızın çeşitli estetikduygularını yan
sıtan sanat eserleridir.

Genelolarak müeelerde ve çevrede bu değerlivetapu senedi ma
hiyetindeki yazılıbelgeleriokuyup değerlendirecek-ilgililerve bilim adam
ları çok azdır. Anadolu'daki Türk - ıslam devri öncesi kültür kalıntıları

batı dünyasının büyükilgisiparalelindehaklıolarakherzaman ön
plandatutulurken ve buçerçeve içindebir çok lkazrla:r devam ettitiliT
ken,lizerinde yaşadığımıztopraklardayüzeyde !bulunan 1.1ürk devrine
ait eserler yıkılmaya ve yok olmayaterk edilmekte, yalnızca az sayıde

bazı onarım ve restorasyonlarla yetinilmektedir 4;

Yu~dumuzun'herY'Öresinde olduğu. gibi Ege Bölgesi'nin bir çok ye
rinde' eski mezar taşlarını .içereakeadihallerirıeterk edilmiş olarak bu
lunaııçokmikUirdatarihİ ımezarlıklar vardır.. Bu tarihi değeri olan
mezar /;kıitab~leri1het.geçen gün ilgisizirk vebHgisizli1ktenhara,p oh.ıp

gitmektedirler. Bu değedi taşlardan bazıları daıya !binayapımı sırasın
da inşaafta, ya da -mıcır.olarakku1lanılmaktadırs; Ancak İzmir •.çevre-

. ,sindç>yaptığımızçaIışmaları yoğunlaştırmak istememize rağmen .bu tür
. .projelerin.gerçekleşmeslnin mali Imkarılaramızı aşması ve özellikle ilgili
.kurumlarınparasaldesteğini sağlayamadığımiz için İzmir şehri. içindeki
restorasyona ihtiyacı olan mezar kitabeleriHe .dahi ilgilenememekteyiz.
Burturi içinçalışmalanmızı müzelere getirilmiş bulurian kitabelerimce

.lemeyeyöneltmek bir zaruret haline gelmiştir.

(3) NaclEren, «AntalyaMüzesinde lBulunanTür'k ~ezartaş1arı,» Türk Etnoğ

ralya Derguıi, sayı xvn (1982), Ankara, ,DS! Ma:btaıası, 1982 115 - 133; Tuncer
Baykara, «1)emzl1'de Bulunan :tki Kitabe,» Beüeten, xxx/ıso. (1900), 159 -162.
iBu tki makale dışında Müze ıbünyesindeki mezarki'taıbeled üzerinde Y'az~
baŞka ,bir ça1ışmayaratslayamadık.

(4) İslam eserlenlüzertne yapıları 'bu çalışmalar Harran, KUiooda;ba;d, Aaıaııya 1çkiale
ve Peçin gJ;bi yerlerde ciddiyetlebaşlannuşVe devam etme'ktedir.

(5) fzrnır - Karaburun'da bulunan tarihi mezar kitabelerinin müteahhitler tarafin
dan kudlamldığını kasaJbanın yaşlılarından öğrendik ve eski kaJbr'iatandan geriye
ancak bir erkek mezar kitaJbesinin kaldıgı.nı gördük.
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Ege Bölgesi'nin 'f,ürk devri eserleri bakımından zengin olan Tire
Müzesi, ıkültür mirasımızı simgeleyen eserlerin, özellikle Beylikler ve Os
manlı devrine ait mezar taşları ve rtıermer kitabelerini çok sayıda bu
lunduran bıir kültür hazinesidir. 1983 yılı 'sonlarında ilgili bir grupla
araştınma nedeniyle gittiğim Tire Müzesi'nin bahçesinde çok miktarda
bulunan mermer tkitalbeler, bu konuyla ilgilendiğim için diiklkat>imi çek
mişti, Müze Müdürü Saıyın Orhan Armağan ile yaptığım görüşme 'Sonu
cunda hepsi de mermer taş üzerine kabartma yazı hiçiminde olan bu
belgeler hakkında şimdiye kadar hiç 'bir !bilimsel araştırma yaprlma
dığını öğrendim. Ayrıca bu yörede de 'kitabelerin yazılarını okuyan he
men kimsenin bulunmadığını ve !bu ıkitabelerin IkimlVklerinin de arıüze

tarafından tesbLt edilemediğini ve uzun süreden beridir de 'bu Türk - ts
lam eserlerine ilgi duyacak bilim adamını beklediğini tesbit etmiştim.

Burada Tire Müzesi'nin kısa tarihinden özetle bilgi vermenin ye
rinde olacağı jkanısındayım. Halkevi sanat Ikolu faaliyetleri çerçevesi
içinde filizlenen «Tire'de 'bir müze kurma fikri», 1935 yılında nüfus me
muru Faik Tokluoğlu ile olgunlaşmıştır. Kendi görevine ek olarak fwi
müze memurluğu vazifesini de gönüllü olarak üstlenen Faik Tokluoğlu

kendini bu yolda teşvik eden Tirelilerden gördüğü destekle faaliyetle
rine başlamıştır",Bakanlar Kurulunun 4 VII. 1935 tarih ve 3008/2 sayılı

kararına dayanarak Tire'nin en önemli tarihi binalarından birisi olan,
Yeni Mahalle'de !bulunan ve minaresindeki çinilerin renıginden ötürü
«Yeşil İmaret» diye de tanımlanan Yahşl 'Bey Camii Eıtnoğrafya Mıüze

si'ne dönüştürülerek çevrede/ki eS/M eserler buraya toplanmaya başla

mıştır7. Bu yem müze 'binası Tokluoğlu'na göre 1429 serıesinde II. Mu
rad'ın komutarrlarından Yahşi Bey tarafından yaptmldığı ileri sürülür
ken 8 Tire camileriyle ilgili tez yapmış olan İnci Aslanoğlu bu binanın

Abdullah oğlu Halil Yahşi Bey tarafından H 845/1441 yılıında yaptırıl

dığını ve aynı tarihli bir vakfiyesi olduğunu yazmaktadır".

1946 yılına :kaıdarözel ddareniri bünyesinde ikalmış, aynı yıl Milli
Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel MiÜ!dür1üğlÜ:'noe tescil
edilmiş ve emrine geçmiş olan Tire Müzesi'nin kurucusu Faik Toklu
oğlu aynı yıl müze memuru olarak atanmıştır. Daha sonra Tire'de yeni
ve modern bir rnüze binasına ihtiyaç duyulaııalkşeıhıirmerkezinde bu
günkü rnüzenin 1966 yılınıda inşaasına Ibaşlanmış 'Ve 1969'da bina biJtirilo

(6)FaJik Tokluoğlu, Tire Çevre incelemeleri, İ'Zmj,r, ıKannca M'atbaacıbk KaB. şıti.;

1973, 89.

(7) Ay. yer.

(8) Ay. yer,; Fıaıi.1k Tolkluoğlu, Tire, Şehir Matbaa.sı, 1964, 26.

(9) İnCİ Aslanoğlu, Tire'de Oamiler ve Uç MeBcit, Ankara, Baylan 'Matbaası, 1978,36.
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miştir. 1968 yılında müdürluk haline getirilen Tire Müzesi'ne yine FaıiIk

Tokluoğlu atanmıştır. Düzenlenmesi tamamlanan müze 28 Ocak 1971 ta
rihınde hizmete açılmıştır".

Eskidendini bir merkez olarak da tanımlanan Tire'de bir çok gü.
zel ve işlemeli mermer mezartaşları ile dolu olan mezarlıklarm bu eski
şehire hazin bir güzellik verdiği burayı gezen yabancı bir seyyah tara
fından veciz bir biçimde ifade edilmiştir". Zamanla bu görüntünün de
ğiştiğinıi ve o güzelim mezarlıklarm ve herbiri birer sanat eseri niteliğin

de olan işlemeli mermer mezartaşlarınınçoğu tarihin karanlıklarınaka
rışmıştır. Biz ancaık zamanımıza kadar gelmiş olan mezar kita:beleri üze
rinde çalışmalarımızısürdüreceğiz,

Şimdi Tire Müzesi'nde bulunan mezar kitabelerinin hüyük bir bs
mı, daha önce mezarlık olup Tire belediyesi tarafından şehir içinde kal
dığı gerekçesi ile şehir dışına, yani bugünkü olduğu yere nakledikten
sonra «Alay Parkı» olarak hizmete giren yerden getirilmişlerdir12. O za
man Tire'de bulunan Jandarma Alayı komutanı belediye tarafından kal
dırılan bu şehir içindeki mezarlığı imar edip subaylar için bir park ha
line koymuş, alay Tire'den nakledilince de parkın adı «Alay Parkı» ola
rak kalmış, o zamandan beri de sivil halka hizmet vermektedir". Ta
rihi değeri olan mezar taşlarının (şalhidelerin) incelenip Alay Parkı'nın

olduğu yerıdeki mezarlıktan müzeye taşınmasında büyük emekleri geç
miş olan 'o zamanın müze müdürü rahmetli Faik Tokluoğlu'nu burada
şükranla arımak isterim.

Tire Müzesi'nde !bulunan ve üzerinde çalıştığımız T!ü.rk . İslam ki
tabelerini altı ana grupta toplamak mümkündür :

1 - Beylikler ve Osmanlı devri dikdörtgen prizma 'biçimindeki şa

hideler.
2 - Beyli!kler ve Osmanlı devri tepesi ters U veya V şeklindeki şa-

hideler.

3 - Osmanlı devrine ait şahideler.

4 - Çeşme kitabeleri.
5 - Bina ve vakıf kitabeleri.
6 - Süslemeli mermer fragmentler.

Bu kitalbelerin ilk !Üç bölümündekiler Müze bahçesinde toprağa dı

kilmiş olarak sıralar halinde, diğerleri ise birbirine ters olarak dayan-

(10) F. Tokluoğlu, Tire çevre Incelemeleri, 191.
(11) Rudolf M. Riıefstaihl, a.g.e.,26.
(12) Şaıkir Babri Yen~r, «Tire Müzesıinde 1lki Mezar Ta§ı,» «Türk Falklor Araştırma

Dergisi,» Cilt X, sayı 204 (!Termmuz 1966), 4122,
(IS) AY.lIeT.
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mış bir biçimde durmaktadır. Erkeklere aiıt şahidelerıden bazılannın

kavuklan gelişigüzel yerleştirilmiştir. Bunları ait olduğu şahideye koy
mak bir uzmanlık işi olup, 'Uzun süre çalışmayı gerektirir.

Çeşitli blçlmlerde ortaya konulan taş süsleme ve oymacılık sanatı

nın, hat sanatının, felsefenin ve folklorumuzun en güzel örneklerini teş

kil edecek değer ve güzellikte oları bu mermer l<!.i:talbelerin üzerıne sun
durma yapılarak güneş ve yağmurun direkt etkisinden korunması dü
şünülmüş, ancak mali imkansızlıklardanötürü müze bahçesindeki bu
kültür değerlerimiz .tabiatm insafına terk edilmiş 'görünmektedir. Bu
duruma ek olarak bir hayli sayıdaki mezar :kitabesinin müze bahçesi
nin bir köşesinde uzun zaımandan beri üst üste Istiflenmiş olarak dur
makta olduğunu, Ege Bölgesi'ne ait çok nefis motiflere ve şekillere sa
hip olan bu şahideleririve kitalbelerin yine parasal darlık nedeniyle üm
rine bir sundurma dahi yapılmamışve ilgi görmemiş olduğunu ü.zü!]erek
gözlemledik 14

Tire Müzesi'ndeki H 749/1348-9 tarihli Kimya Hatuna ait mezar
taşı ve kitaoosi diğerleri arasında en eskisi olup 1945 yılında çekilmiş

olan fotoğrafı lS ile 1985'de çektiğimiz fotoğraf karşılaştırıldığında şahi

de kitalbesini:n ibir 'kısmının aşırıdığı ve okunmaısının giiç hale geldiğini

belirtmek isteriz. Bir ,kitarbenin en az kırk yıldan beri açılkta durma
sıyla ne kadar tahrip olabileceğinigösterengüzel Iıir kanıt olduğuna !bir
örnek teşkil etmesi bakımından iLgi çekicidir. Bu durumun diğer müze
lerde !bulunan kitabelerde de büyük ölçüde aynı olduğuna hiç şüphemiz

yoktur. Konunun öneminden ve hassas olmasından ötürü acil önlemler
alınmasının çok gerekli olduğu kanısındayız.

Kitabelerirı tamamının bir envanterini yapmak amacıyla üzerinde
çalıştığımız ve henüz bitiremidiğimiz çalışmalar sonucunda kitalbelerin
hat sanaıtı ve taş işçiliği ytöniiınden ilgi çekici ve zengin olduğu kanısına

vardık. Müze bünyesindeki mezar taşlarında gÖlÜlen süsleme ve oyma
cılığınv:e taşlarda'ki şekilselözelliklerin İzmir- Pınarbaşı, Emir Sultan,
Yağhaneler ve A:gıoııa'daki incelediğimiz mezar l~italbeleriyle çok yakın

bir benzerlik içinde olduğunu, benzer taş şekil ve motiflerin kullanıldı-

(14) Mehmet zıeki Kuşoğ'lu, Mezar Taşlarında Huve'l Baki, ıtstanıbul, Renkler l'tIat
baaeılık, 1984. Yazar eserininı «ıSanat ESeri Olanak Mezar Taşıarımız» bölümünde
bu 'hUSU8a değlnerek mezar tllŞ1anmnk:apaıhmÜZeçaJtılSl altına alınarak teşh1

rtlnıin çok gel'eıkli oldugunu vurgulamıştır, Digoer yandan, Maııılsa Müzesi'ne eık

olaralk Spil Dağı eteğinıdek!i :tsihllik Çelebi Mevlev.lıhaııesıi mezar tlllŞları müzesi
haline getir1limişticr.-; Bu konuy:a gösterdigoi ilgi ve böyle yararlı ,bir gıIrişlmdeki

başacısından ötürü Maıtlsa Müzesi :Müdürü ,Sayın Kubilay Nayır'ı kuıtlanz.

(15) Hiımımet A!kın, AydınoğuZlarıTarihi Hakkında Bir Arlı§tırma, Anıkara, A.nkam
ttniversitesi Basımevi, 1968, 117
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ğını gözlemledik. Aynı zamanda, Tire'deki kirabelerde Ege Bölgesine
özgü süsleme unsurlarına ve taş işlemeciliği stiline benzer olması \bu
bölgede ve bu konuda iyi hattatların ve taş ustalarının varlığını ortaya
koymaktadır. Bölgesel tarih ve kültürel değerlerimiz bakırnından önem
li olan bu yazılı - süslemelikitabeleri incelerneyi bir görev kalbul etme
miz yanında, onları genç kuşaklara bölge tarihi için yazılı kaynaklar ola
rak göstermek ve anlatmak ödenmesi gerekli olan bir borçtur. İzmir ve
çevresi kltabeleriyle ilgili gösterdiğimiz ciddi 'Ve sürekli çabalarm özel
likle ilgili Bakanlık ve Genel Müdürlükçe destek ve teşvik görmesi bize
aynı çalışmayı Ege Bölgesinin diğer rnüzelerinde ve ören yerlerinde sür
dürmek inanç ve enerj isini verecektir.

Tire Müzesi'nde bulunan yukarıda sözünü ettiğim kitabe yığınının

dışında tesbit ettiğimiz i lahit mezar, 75 Osmanlı Devri kitabesi, 20 dik
dörtgen prizma lbiçirnindeki mezar kitabesi, 23 Beylik ve Erker- Osmanlı

Devri kitabesi, 15 çeşme kitabesi, 8 süsleme ve Taş oymacılığı ile ilgili
mermerler, 9 bina ve vakıf kitabesinden oluşan 150 civarındaki kitabe
den bazı örnekleri aşağıda sunacağız16. Kitalbelerin hepsi de usta hattat
larca yazılmamış olup, bazılarında imla hatalan vardır,

1 - Kimya Hatun'un mezartaşı (Resim: 1-2).

Mermerden yapılmış olan mezar baştaşı 67 x 32 x 6 cm. ölçüsünde

dir (Resim: 1). Eski env. no. su lO/olup yeni env. no. su 1995'dir. Diğer

leri gibi beton dökülmüş zemin üzerinde dik duran taşın yalnız ön yü
zünde 'beş satırlık sülüsle yazılmış bir kitabe vardır17. Kitalbenin üst kıs

mı simetrik olarak iki kavisli olup alt yanları yivli sütuncuklar 18 ile
süslüdür. Kitabenin arka'sında ise yazı olmayıp, zincirle asılmış bir kan

dil resmi taşa oyularak kabartma yapılmıştır (Resim: 2). Şirin bir gö
rünümü olan ve rengi 'koyulaşan bu taşın baş kısmı :kırııktır:

(1'6) özellikle Arapça yazılmış olan Beylikler devri şahidelerin okunmasında değer

li yardımlarını esirgemeyen Sayın Yrd. Doç. Dr. Faris !Hariri'ye ve Osmanlı

d~ri kıtabelerın metinlerü üzerindeki çalışmajarımdasüreklı yardım w 'ilgisiyle
'bu çalışmaımakatkısı olan Sayın Ali Haydar Toprak'a burada teşeikkü,r ve
takdirlerimi sımarıım.

(17) H. Akın, a.ç.e., 111, resim '33. yaj:ar, şahidenin Ikitaıbe kısmını baştaşı, kandil'li
'kısrmnı da Rlyakıtaşı kabul etmiştir. Oysaki mezar kıtabesi tek olup kitabe ve
kandil arkalı 'Önıüdür.

(18) Y1vll veya krvrımlı sütuncuklar (sütunceler) , Konya Selçukluları devrinde yay
gın olarak kullanılmıştır. Bu husus Anadolu Beylikleri devrinde de etkili oldu
ğunu ve devam ettiğini -gözleyebiliyoruz. Bkz .Neci!be 'S,aıraçoğlu, Türk Mezarla
nna Dair Bir Ara§tırma, tstaJllbUJ1, İstanıbul :Ma.tbaacı1Lk, 1950, 36·41.
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Teveffet ül-merhume el mağfure

Eş-şehide Kimya

Hatun bint ül-emir

Emir Mehmed ıbin Kılman fi sene

Tıs'a ve erba'in 've seb'a .mie

H 749/1348 . 9

2 - Balizadeye ait mezartaşı (Resim: 3).

Değişilk 'bir kompozisyorıa salhip oları ve 1998 env. ikayıt no'lu bu
mermer mezar taşının yalnız bir YÜZJÜnde işleme olup 53 x 35 x 7 cm. öl
çüsündedir. Üstü ıkırıık olan şahidenin üstte simetrik olan kavisleri or
tada düzleşmiş aşağıya doğru da yivsiz içeriye doğru oyulmuş sütun
cukları vardır. Ortada yuvarlak olan madalyonun içine celi ile yazılmış

Balizade yazısı ve simetrik olmayan kaba oyulmuş üstte iki yuvarlak
ve madalyonun üst ve altında simetrik olmayan iki üçgen şekil vardır.

3 - Ahmed Bey'in kızı Hatice Haturı'un mezartaşı (Resim: 4).
Beylikler Devrine ait özelliklere sahip mezartaşlarından güzel bir

örnekolan bu menmer ıkitaibe 75 x 35 x 10 cm. ölçüsündedir. 1936 yılın

da müzeye getirildiği bilinen ve 9 env. rıo'ya kayıt olunan bu taş şimdi

1992 env. no'dadır ". Şahidenin ön yüzünde üç, arka yüzünde ise iki sıra

kita'be olup taç :bsmı süslemelidir, Taşın alt kısmının köşelerinde iki
yivli sütuncuklar oyularak yapılmıştır:

Ön yüzü: (Resim: 4)

Teveffet ül-merhume

El-mağfure Hatice Hatun

Bint Ahmed Paşa nuvvire kabruha

Arka yüzü: (Resim: 5).

Fi yevm ül-'iyd ül-kebir

Sene tıs'a ve seb'ain ve seb'a mie

H 799/1377 - 2oıo

(19) 'H, Akın, a.ç.e., 11'1.
(20) Ay. yer., Yazar seb'ain (70) kellmiesini tlS'in (90) olarak okıımuş ve kLtabenln

tarihim H 799 olarak ''VIeIl'IIlliişt.
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4 - Paşa Bula Seyfeddin kızı Cemile'nin mezartaşı (Resim: 6).
Osmanlı Devrine ait dikdörtgen prizma biçiminde bir mermerden

yapılmış olan bu şahide 126 x 46 x 7 cm. ölçüsünde olup benzerleri için
de bir yüzünde az süslemeye yer verilmiş okunaklı bir kitabesi vardır.

2008 envanter numaralı olan bu mezartaşının her iki yüzünde kalın sil
melerle çevrilmiş beşer ayna veya pano 21 içinde kabartma olarak Ibeşer

satırlık kitalbesi vardır. Kirabenin diğer yüzünde ise geometrik şekiller

ve stilize edilmiş çiçek ve yapraklarla bir dantela gilbi işlenmiştir. Bu
yüzdeki kitabeyi çözemediğimiz için resmini venmedik : 22

Tevffet ül-merhume el-mağfure el
celile

El-Cemile binti Paşa Bala Seyfeddin
Bey

Taibal1aJhu serahu vece'ale el-cinane
misvahu

Fi yevmin isneyni ve'l-'ıaşere min
şehr-i Ramazan ül-mübarek

Sene tıs'a ve sittin ve semane mie
H 869/1465 Mayıs

5 - Hacı Mustafa bin Avadıa ait bil' cami kitabesi (Resim: 7).

Fatjh Sultan Mehıned zamanında 1461 yılında Hacı Mustafa tara
fından inşa ettirilmiş olan bir camiye ait olan mermer bir kitabedir ".
Ölçüsü 84 x 318 x 5 cm. olan bu cami 'kitabesi üç ayna içine iyi kompoze
edilerek yazılmış üç satırdan ibarettir. Yukanda iki tarafta üçgen biçi
minde olan köşelikler içinde birer çiçek ve ikişer dal Işlenmiştir. Bu ki
tabenin bir envanter numarasının olmaması bize bunun yakın zamanda
müzeye getirilmiş olabileceğini düşündürmektedir:

(21) Azade kkıar, «Esld. 'Türk :Mezar Süslemelerlne Dair,» 801nat Dünyamız, Yıl 1,
Sayı 2, (Eylül 1974), :llstanbul, :tsıtanıbul TJlfdrwt ·MatıballJcılık 'Sar.ıayii, 1974. Ya
zar, mesartaelarına allit terimlerle 11g:i!li yararlı ve temel bilgiler vermektedir.

(22) Usta tascalar tarafından büyük ıJıır emek verilierek sat1Jki yazı ve şekillerle i~.

lenmtş bir oya dzlenimdrıı veren lbukitaıbeı1er aynı zamanda bır tabloyu andır

anaktadır. Ancak, 'bu kiiJabeler!ln 'büyük 'bir kısmını okwnak için üzerlerınde ça
lışmaktayız

(23) t. Aslanoğlu, a.ç.e., Tire Camneriyle ilgili 'bir tez hazırlamış 'Olan yazar, bu
ıkLtaJbenin ait olduğu cami'den söz~r. Bunun, /belki de Tire civarında

yıkı1mıış ,bir ca~ ait ıbir kLJtaIbe olma ilııtImali vardır.
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Ünşie haze'l-cami'a el-mübareke'l-emirü'l-Iazam

Sahibü'l-hayrati naşirü'l-hasenatiHac Mustafa bin Avad avsalahullah
Mutalebehu fişehr-i Receb min 'am harnsü ve sittin ve semane mie

Ihicretiıhi velharndülillahi vahdehu
H 865/1460

6 - Çanakçı Mescidi'nin mermer kirabesi (Resim: 8).

1338 - 9 yıllarında Tire'nin Bahriye mahallesinde Bahadır bin Sey
feddin ül-Baytar tarafından yaptırılmış olan Çanakçı Mescidi'nin bu gü
zel kitabesi 'bina (harap olduktan sonra müzeye getirilmiştir, Ters U /bi
çimi verilen meıımere Selçuk nesihisi denilen bir yazı stili ile yaznlmış

olan kitabenin ölçüsü 6'5 x 63 x 14 cm. dir. Kitabe birbirinden sllmelerle
aynlmış aynalar iiçine yıazılmış beş satırlık olup, kemerli olan üst tara
fında oyma olaralk işlenmiş nakışlı bir süsleme vardır". Bahadır Bey'in
Aydınoğlu Umur Bey devrinde yaşamış bir kişi olduğu anlaşılmaktadır2S•

(24) 'Bu kitaibe 'H. Akın, a.ç.e., 116''da yayml;anımştır. (Resim: 32) t. Aslanoğlu, a.g.e.,
82 - 83'de bu meseldin planı ve özellikleri hakkında bilgi venmış, kitabeyi bas
mıştır. (Resim: 156). Ancak Ildtaibenin metnini vermemiş, dip not 91'de IH.
Akın'ın mesettle ilgili bHgiyi aynenakta.rrnııştm".

(25) 'H. Akın, a.g.e., 116
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Bism Allah el-rahman el-rahim ünşie haza

El-mescid el-mübarek el abd ül-fakir Ha

Allahu te'ala Bahadırfbn-i Seyf ed-Din ül-Baytar

Gafara Allahu lehu ve livalideyye ve'l-cemi ü'l-müs(limin)

Betarih şehr-i Relbiülevvel sene tıs'a ve selafsin ve seb'a ım.ie)

H 739/1338-9

7 - Şerbetçızade Hacı Veli Efendi'nin çeşme kitabesi (Resim: 9).

Dikdörtgen biçiminde, 118 x 54 x 6 cm. ölçülü, beyaz ımermer üzeri
ne kalbartma biçiminde, sülüs stilindeki !bir yazıyla işlenmiş güzel bir
kitabedir, Müzede 2092 erıv. rıo'ya kayıtlı olan buçeşıme ıkitabesininmet
ni 'bir 'Sırada ~ki ayna olmak üzere heş çift aynaya oyulmuş, en aşağıdaki

~ki küçük aynaya da maşallah ve 'tariih işlenmiştir. Bu kitabe şair Hilmi
tarafından tarih düşürülerek yazılmıştır. Vezni anız olup Failatün/Faila
tün/ Failatürı/Failün'dür:

Fi sebilillah oldu bu sebil-i nev-eser/Dil-küşa bu mevki-i ra'nada
Ikim cennet misal

Ya'ni ol Elhac Veli nam ali menkabet/Emr idüb kıldı vasiyyetle bu
hayva /bedel mal

Şöhreti Şerbetçizade olduyçün şiibhesiz/Oldu şirin! eıbi şölhret

zütına dal

Ru'Z mahşerde mu'ini saki'-i kevser olub/;Cari-i ulyasm cinarı :itsün
hüda-yı la; yezal

Zümre-i utşasına Hilmi böyle tarihin didim/Ruhuna hayr-ı dua idüb
için ah-ı mıaı
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8 - Birgili ailesinden beş kişi adına:yapılan mezartaşı (Resim: 10).
\

Alt kısmı dar dikdörtgen bir mermerden yapılmış olan bu erkek
baş taşının ölçüleri 123 x 28 x 17 cm. dir. iMfuede 2042 env. rıo'ya ka'YLtlı

olan bu şahidenin boyun kısmı üzerinde örfi (kavuık ( ?) bulunmakta
dır 26. Aralan ince silrnelerle ayrılmış olan kitabenin tUm sathı oyulmuş

on satırlık kabartma biçiminde olup kitabenin çevresi tümüyle silme·
lerle çevrilmiştir:

,Birgiv!

Ve sakahum ra'W>ihum şara'ben tahura

La ilahe lllallah

Mu!hammeden resulullaıh

Elhac Mi binti Rahime

Ve Elhac Mustafa ve Mehmed

Ve Zeliha ve Elhac Muhammed rahmeten

Vasiaten ruh-ı şeriflerine

El fatiha

Sene 113ı8/1725·6

9 - Şerife Ayşe Kadının mezartaşı (Resim: 11).

Üzeri ters V biçiminde kavisli ve aşağıya doğru hafifçe daralan,
mermerden yapılmış olan bu baştaşı 11'6 x 46 x 9 cm. ölçüsündedir. Bi
çim ve şekil olarak İzmir çevresinde srk rastlanan bir ıkadın şahidesidir.

Aynı tip mezartaşları İzmir-Pınarbaşı mezarlıklarında da vardır 27. Mer
mere ıgüzel bir biçimde oyulmuş bir pano içinde onbir satırlık ve ara
larında sllme kullanılmamış olan kitabenin sülüs 'biçiminde yazılmış ya
zısı işlek olmayıp bazı yerleri de okunaksızdır. Müzede 2026 env. rıo'ya

kayıtlı olan ıkitabenin üzerindeki taç kısmı -süslemeli olup benzeri ör
neklerinde olduğu ıg~bi on su damlalı bir gülbezek silme ile çevrelerıerek

uyumlu Ibir :kompozisyon oluşturulmuştur. Mezartaşınınen güzel yanı da
bu süslemesidir, Müzenin bahçesinde aynı stilde yapılmış bir kaç tane
daha :benzer şahide bulunmekla birlikte en büyüğü ve en sade süsle
meli olanı da budur :

(·26) met ıKumbaıracllar, Berpuşlar)tstanbul,TTOK Yayını, Tarilısiz, ll,

(27) Necmi 'O'l1rer, «1.zmir. Pın:a.ı'başı K1taJbeleri...s, 9
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Ah min el-mevt

Hakka yüzüm çevirdim

On yedidir yaşım

Yansun ağlasun Tire'nin

Emine kerimesi merhume

Eş-Şerife Ayşe Kadın

Ruhuçün fatiha

Sene 1140/1727-8

10 - Ayşe Hammın mezartaşı (Resim: 12).

Tepesi ters V biçiminde, aşağıya doğru hafifçe daralan beyaz mer
merden yapılmış bu kadın baştaşının ölçüleri 124x47x9 cm. dir. Bu taşın

aIııılık bölümünde barok stilinde işlenmiş geometrik bir süsleme bu
lurımaktadır. Boyun kısmında üçgen biçiminde çıkıntılarla işlenmiş bir
kemer vardır. Onun altında ise stilize edilmiş iki sıra buğday başağı tüm
kitabeyi dikdöntgen şekilde çevrelemiştir. 2023 env, rıo'ya kayıtlı olan bu
şahidenin köşeliklerine simetrik olarak stilize edilmiş üçgen biçiminde
yaprak figürleri işlenmiştir. Şahidenin kitabesi, uzun çan biçiminde oyul
muş olan bir pano içine kazılmış olarak beş silmenin ayırdığı beş satır

dan ibarettir. Kitabenin iyi bir hattat ve taşçımn emek mahsulü olduğu

açıkça görülmektedir 28, Kirabenin şiiri aruz vezninde olup Failatün/Fai
latün/Failün'dür:

Eyledi rıhlet cinane Ayşe

Buy-i cennetten duyunca rayiha

Ey ziyaret eyleyenler kabrimi

Ruhu şad olsun okun

Bir fatiha sene 1161 Fi N (Ramazan) 21/
6 Eylül 1748

~~~~19~\
~1~2>~~~

JL.~~~"l\'~~'\5t
jj:,'~\~~t!y!

o \'\ () \\"\\~~~

(28) Uğur 'Derman, «MezM' mtBibe1erinde Yazı ıSanatımız,.» 'I'rOK Belleteni, 49/328,
36 - 47; M Z. Kuşoğlu, a.g.e.,
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II - Diriga Fatma (Zehra) Hanımın mezartaşı (Resim: 13).

Bir önceki şahideye benzer özelikler taşıyan bu beyaz mermer ta
şın ölçüleri 131x54x9 cm. dir. Müzede 2022 env. rıo'da kayıtlıdır. Tepesi
ters V biçiminde, aşağıya hafifçe daralan şahidenin alınlık bölümünde
yine XVIII. yüzyıla özgü barok stilinde işlenmiş çiçek ve stilize edilmiş

yaprak motifleri vardır. Boyun kısmında ise hayali yapraklardan işlen

miş bir kemer vardır. Bunun hemen altında ise stilize edilmiş iki sıra

buğday başağı tüm kitabeyi dikdörtgen bir biçimde çevrelemektedir. Ta
şın köşeliklerinde simetrik olarak birer çiçek motifi işlenmiştir. Şahide

nin kitabesi, uzun çan biçiminde bir silme ile ayrılmış ve bir pano içine
alınmıştır. Sekiz satırdan oluşan kitabe, yedi silme ile ayrılmıştır. Kita
benin şiir biçimi muIanıma olup hem Türkçe hem de Arapça cümleler
kullanılmıştır. Kitabe yukarıya doğru meyilli satırlardan oluşmakta, iyi
birer hattat ve taşçının eseri olduğu anlaşılmaktadır.Kitabenin şiiri aruz
vezninde olup Mefailün/Mefailün/Feulun'dür:

Hüve'l hayy la ilahe illahu

Diriga Fatıma hem nam-ı Zehra

Nisa-i ahiret hem misal-i hura

Ledu Ii'l-mevt ve ebrıu li'l-harab

Bilirdibakmadı Dünya'ya asla

Hacı Abdullah kerimesi

Merhume Fatıma ruhuna fatiha

Sene 1174 C (Cemazielahir) Gurre/

8 Aralık 1760

12 ~ Hacı Veliyüddin Efendinin mezartaşı (Resim: 14).

Mermerden yapılmış olan bu şahidenin boynu üzerindeki kavuğun

bu şahsa ait olmadığı, devşirme olduğu izlenimi vermektedir. Bu kita
benin ölçüleri 144x32xll olup Tire'de İbn Melek yanındaki küçük kabris
tandan getirilmiş olmalıdır. Müzede 2032 env, rıo'ya kayıtlı bulunan ki
tabedeki dokuz mail satır tam kab~rtma olarak oyulmuş etrafı ve satır
araları süslemelerle ayrılmıştır. Mermer üzerinde hiç bir süs yoktur.

Hacı Veliyüddin Efendi Tire'de tanınmış bir alim ve eşraftan olup,
XVII. yüzyılın sonlarına doğru şöhreti artarak uzun süre İbn Melek Med
resesi'nde öğretim üyeliği yapmıştır. Geniş bir bilgi ve kültüre sahip olan
bu zat oğlu Sadettin Efendiyi yetiştirmiştir.Vefat ettiğinde İbn Melek'in
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Riyaz-ı cennet ola kabri anın

Temaşa eyleye andan cinanı

Ziyaret edene bu bend-i tarih

Okun ruhiçün seb'ül mesani"

Ulemadan ve eşraf-ı müderrisin-i

Kirarndan merhum ve mağfurlehu

Elhac Veliyüddin Efendi ruhuna fatiha

Sene 1188 Şa'ban 2/8 Ekim 1774

yanındaki kabristana defnedilmiştir".Kitabe aruz vezninde yapılmış olup
Mefailün/Feilatün/Feülün'dür:

Hüve'l hellaku'l baki

13 - Hacı Kuzu kızı Şerife Fatma Kadın'ın mezartaşı (Resim: 15).
Nefis bir taş oyma ve süsleme sanatı yönünden olduğu kadar, hüsn-ü

hat sanatı bakımından da dikati çeken ve estetik bir görünüme sahip
olan bir mezartaşıdır. Üzeri ters V biçiminde ve aşağıya doğru hafifçe
daralan bu mermer baştaşı müzede 2028 env. rıo'ya kayıtlı olup 116x43x8
cm. ölçüsündedir. Üzerinde Ege Bölgesine özgü süsleme ve figürler bu
lunan bu şahidenin taç veya alınlık kısmında barak stilinde oluşmuş, ha
yali süslemeler vardır. Taç kısmının süslemesinde biri çift katlı olmak
üzere yedi adet taştan ev" veya çadır" tasvirleri ve bunların üzerinde
bereketi ve doğurganlığı temsil eden çam kozalığı" süsleme olarak işlen

mlştir. Ayrıca taşın köşeliklerine hayali süsler işlenmiştir. Sülüsle yazıl

mış olan kitabe bir pano içine alınmış olup, bu bütün içinde beş küçük
ayna içine beş mail satır bulunmaktadır:

(29) ,Faik 'Tokluoğlu, Tire'de Yetişen Alim, Şair, Mütefekkir ve Mutasavvıflar, Tire,
Ragıp Basımevi, 1956, 32.

(30) Ferit Devellioğlu. Osmanlwa Lugat, Ankara, Doğuş Limited Mat'baası, 1970, 746.
Bu tabir yedi ayetlik «Fatiha Suresin'in» diğer bir adıdır,

(31) Azade Akar, «Yüzyıllar BoyuncaMezar YazttlarındaSüslemelier, «Atatürk Kon
feransları VI (1913 -1914), Ankara, 'Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1977, 76. Bu
hususu destekleyengörüşünü yazar aynen şöyle ifade eder: C,. !Mesela E.ge hav
zasındaki, özellikle İzmir, Tire civarında ibulunan taşlardaki şehir, bina, cami,
rnescid motifleri yine oralara mahsus özellikleI'dir.»

(32) Azade Akar, a.ç,e., Şekil: 18.
(33) C. Çürük - E. Çi.çekli, örnekleriyle Türk Çadırları, ıstanbul Askeri Müze Ya

yınlan, 1983. Mezar taşındaki tasvlrler evlereçok benzemekle 'birlikte çadırı.

andırır-görünümlertde vardır.

(34) <Burhan Oğuz, Mezar Taşlarında Simgeleşen Inançlar, !.stanbul, Can Matbaa,
1983, 86.
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Ah min e1-mevt

Bu merkade her kim iderse dua

lde mahşerde şefaat mücteba

Hacı Kuzu kerimesi merhume

Şerife Fatma Kadın

Ruhuna fatiha

Sene 1200/1785-6

14 - Şanizade Muhammed Ataullah Efendi'nin mezartaşı (Re
sim: 16).

Dikdörtgen prizma biçiminde mermerden yapılmış olan baştaşının

boyun kısmı üzerinde bir kavuk vardır. Müzede 1453 env. rıo'ya kayıtlı

olan bu şahide 135x32x8 cm. ölçüsündedir. Sülüs tarzında yazılmış dokuz

satırlık mail kitabesinin her bir satırı ayna içine kabartma olarak işlen

miştir.

Tanınmışbir Türk hekimi olan Şanizade Muhammed Ataullah Efen
di" 1807-1821 arasındaki devreyi vak'anüvist olarak dört cilt halinde yaz
mıştır. Doğu ve batı ilmi sahasında tanınmış olan bu alim, II. Mahmud
(1808 -1839) devrinde 1826 yılında Tire'ye sürülmüştür. Ancak Tireliler

bu değerli insanı bağırlanna basarak ona üzüntüsünü unutturmuşlardır.

İki ay gibi kısa bir süre sonra, II. Mahmud'un fermanını getiren kavas
Şanizade'yi görünce ıtlakınıza (kurtulmak) yerine ıtlafımza (telef ol
mak) ferman getirdim demiş ve Şanizade kalp sektesinden ölmüştür'":

(35) Ahmet SüJıeyl trnver (~Hekim - mühendis - rnüverrth Şanizade Ataullah Efendi
ve Türk A1lman tıbbi IliŞkilerindeki önemli rolü» Türk - Alman Tıbbi ılişkileri

8impozyumu, (I. tstanbul, 18 - 19.1D.1976), 1981, 125 -130; F. Tokluoğlu, Tire,
Şehir Matıbaası, 1964, 52 - 56; A. MunıS' Armağan, Batı Anadolu Tarihinde ılginç

Olaylar, tzmır, Uğur Ofset M,atbaJası, 1984, 56 - 57. Bu yazartar Şanizade ile
ilgili geniş bilgi verirler.

(36) Ay. es., 55
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Hüve'l hellaku'l baki

Müyesser oldu bana şahadet

İlahi sen nasip eyle saadet

Bulam ta ki resulundan şefaat

Şanizade Muhammed Ataullah

Efendi Tireye ba-emr-i ali memur

Üzre iken merhum oldu

Ruhiçün rizaenlillah

Teala fatiha sene 1242 Gurre-i

Muharrem/4 Ağustos 1826
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15 - Tire Müftüsü Ödemişli Benlizade Muhammed Efendi'nin me
zartaşı (Resim: 17):

Dikdörtgen prizma biçiminde bir mermere oyulmuş, kitabe bölü
mü, boyun ve kavuktan oluşan şahide, müzede 2037 rıo'ya kayıtlı olup
I35x34x8 cm. ölçüsündedir. Örfi biçiminde olan kavuk" kitabenin ana
gövdesiyle uyumludur. Benlizade için talik biçiminde yazılmış ve mail
olan kitabenin etrafı silme ile çevrilmiştir. Oniki ayna içine oyularak
işlenmiş olan kitabenin satırları silmelerle birbirinden ayrılmıştır. Şa

hidede süs unsuru kullanılmamışancak kirabenin yazısı ve işçiliğinin usta
ellerden çıkmış olduğu açıktır.

Çeşitli fen bilimlerinde ve fıkıhta ihtisas sahibi olan Muhammed
Efendi şehzadelere hocalık yapmış, H 1265/1849'dan 1292/1875 yılına

kadar Tire İbn Melek Medresesinde öğretim üyeliği ve Tire Müftülüğü

görevlerinde bulunmuştur.Tüm kitaplarını Tire Necip Paşa Kütüphane
sine bağışlamıştır. Kabri Ortaokul binasının olduğu yerde iken asri kab
ristana, şahidesi de Tire Müzesine kaldırılmıştır. Kitabe aruz vezninde
olup yer yer bozuktur. Vezni Pailatün/Pailatün/Pailatün/Failün olup son
mısrada tarih düşürülmüştür:

(37) ı. Kumbaracılar a.g.e., 18
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Hüve'I baki sene 1292 Ca/1875 Haziran

Vech-i haktan ma'da olmaktadır her şey

helak

Bu ribat-ı köhneye akil olan bağlar mı bel

İşte Ödemisli Benlizade Muhammed
Efendi kim hayli zaman

Müfti-i belde iken bezm-i fenadan çekti
el
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Niceler feyz almıştı medrese-i lütfundan cl\.:ı.x.JJ"\........)wlSX:J.\~)vff.
amn

İlm ve hilm fazlında hemen sanr-i numan
ekmel

Kayd-ı gufran-ı defteri, a'malini tezyin
idüb

Cennet-i sükna ide kendüye hakk-ı izz-i
eel

Hatif-i gaybi'den erdi güşuma tarih
tamam

Kurb-ı hakda buldu deyü müftü efendi
menzil

Ruhuna fatiha

y,~\'-:!.:J~\S-\~~w\ftv~

>-'f~~~\tC..~

-'~&\;~;Z;~J'b~üık

~()~ıJh.Y.ı-\ t9.>.\~..'t),lı,..0

~~~__v

16 - Asitaneli Hafize Fıtnat Hanım'ın mezartaşı" (Resim: 18).

İstanbullu olan Hafize Fıtnat Hammın şahidesi çan biçimindedir.
Uzerine güneş ve palmetle" işlenmiş olarak güzel bir kompozisyon oluş

turur. Mermerden yapılmış olan şahide müzede 2085 env. rıo'ya kayıtlı

olup 93x39x6 cm. ölçüsündedir. Mail olan kitabesi sekiz ayna içine ka
bartma olarak oyulmuştur. Kıtabenin yazısı işlek ve güzeldir.

(38) Bu tür taşlan diğer !böLgelerde de g"Örme"1c mümkündür. Bunun XIX yüzyılda

yaygın 'bir kadın mezar kjıtalbesi kompozisyonu olduğu anlaşılmaktadır, Meh
met önder, <~Konya Mezar Taşlarında Şekil ve' 'Süaler,» Tür'k EtnoğrafyaDer
,gisi, sayı XII ('1969), Ankara, Türk Tariiih. Kuruımu Basımevt, 1970, 9, 15 (Re
sim : 19).

(39) Bir sapın iki tarafına karşılı~lı ve simetrik olarak düzenlenmış ve uçları kıvrık

uzunca yapraklardan oluşan bir süsleme öğesi olan Palmet'e Türkçede el yaprak
denilmektedir. Osımanlı 'Tür'kIeri palmetleri arıcak Barok devrinden sonra süsle
mede kuüanmışlardır.C. Arseven, «Palmet,» Sanat Ansjjk1opedisi, İStanbul Maa.
rif Matbaw;ıı, 1943, 1587.
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Hüve-l baki

Akiibet nüş etmektir ecel şerbetini Dünyada

Nasib olsun içsün kevser şarabın ukbada

Merhume ve mağfurlehu Tire kazası jandarma

Yüzbaşısı rifat1u Şerif Efendi kaim

Validesi Asitaneli Hafize Fıtnat Hanım

Bint-i Hafız Ahmed Efendi ruhuna fatiha

Rebiülevvel 1317/Temmuz 1899

17 - Emir Hacı Osman Kızı Fatma'nın mezartaşı (Resim: 19).

Yekpare bir mermerden yapılmış olan bu şahide iki bölümden
oluşmaktadır.Üstteki taç bölümü, ters U biçiminde olan kitabe kısmının

üzerine ayrıca yedeştiritmiş hissini vermektedir. Taç kısmı çelenk şeklin

de bir kompozisyon izlenimini vermekte olup burada çam kozalağı ve et
rafı yapraklarla çevrili gül figürleri belirgin bir biçimde işlenmiş bulun
maktadır. Bu çelenk ile kitabenin temas ettiği yerin iki tarafına simet
rik olarak iki stilize edilmiş yaprak işlenmiştir. 103x35x6 cm. ölçüsünde
olan şahidenin oniki satırdan oluşan kitabesinin satırları silrnelerle ay
rılmıştır. Bu mezartaşı diğer onaltı şahide ile birlikte Tire'nin Yeni Ma
hallesi Aşık Caddesi üzerinde eski tanımıyla Rum mezarlığı olan şimdi

ise belediye tarafından gaz deposu olarak kullanıldığı için Gazhane ola
rak anılan yerde tarafımızdan Temmuz 1984'de tesbit edilmiştir. Bu şa

hideler sonradan Nisan 1985'de görevli arkeolog Adil Evren tarafından

müzeye naklettirilmiş ve bahçede istif halinde bulunan diğer mezartaş

ları üzerine istif ettirilmiştir. Kitabenin yazı biçimi talik'tir:
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Ah min el-mevt

Vaz-ı hamlim sebeb oldu açıldı ciğerpare

Bulmadı gitti etibba derdime çare

Ayırdı mevt öldüm kanadım gözüm

Kaldı öksüz iki körpe kuzum

Terk-i fani eyledim ah ederek

Akramm ibret alsun beni yad ederek

Kabrimi her kim ziyaret eylerse

Emir Hacı Osman kerimesi Fatrna

Ruhuna fatiha 3 Muharrem ül-haram 1326/
6 Şubat 1908

18 - İzmirli Lütfü'nün mezartaşı (Resim: 20-21).

Dikdörtgen biçiminde olan bu mermer şahide müzede E 83-4 env.
rıo'ya kayıtlı olup ölçüleri 115x29x18 cm. dir. Şahidenin ön yüzüne dört
pano oyulmuş ve oniki satırlık kitabe, bu panolar içine kabartma olarak
yapılmıştır (Resim: 20). Şahidenin arka yüzüne ise dikdörtgen bir pano
içine bir saksı ve çiçek süs unsuru olarak kabartma biçiminde işlenmiş

tir (Resim: 21). Kitabedeki şiir aruz vezninde yazılmış olup Failatün/
Failatün/Failatün/Failün'dür:
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21 Şubat 926 Hüda Baki 12 Şa'ban 1340

Can idim insan olub geldim cihan
pazarına

Varlığım sattım fenaya ruhuma subhanıma

Namıma İzmirli Lütfi dirler hakdır

Yavrum

Etme nisyan eyle ihsan fatiha hem

Kulhuvellahu ruhuma

19 - XVIII. yüzyıla ait çeşme-sebil veya bina süsü olan

Rokoko çiçek buketleri" (Resim: 22-23).

XVIII. yüzyıl taş süsleme sanatına ait olan bu iki mermer bu yüz
yıldan itibaren Türk süslemeciliğindegeniş olarak yer verilmiş olan ne
fis örneklerdir. Müzede 2922 ve 2923 env. rıo'lara kayıtlı ve ölçüleri
88x47x 8 cm. olan bu iki beyaz mermer süsleme taşları çok iyi muhafaza
edilmiş ve bozulmamıştır. Ancak kuşların baktığı yöndeki kenarları düz
gün bir biçimde birbirinden veya bir mermerden koparılmış hissini ver
mektedir. Bir pencerenin iki kanadı izlenimini uyandıran, ne için kulla
nıldığı ve nerden müzeye geldiği bilinmeyen bu iki mermer parçada aynı

kompozisyon simetrik bir biçimde kabartma olarak işlenmiştir. Barak
süslemenin tüm özelliklerini içeren bu süslemelerde bir vazo içine konul
muş gül demeti, karanfil üzerine konmuş kuş veya güvercin ve acanthus"
işlenmiştir. Bu süslemeli taşların belki de bir çeşme, sebil veya bir bina
da süsleme unsuru olarak kullanılmış olabileceği düşünülebilir.

(40) Geniş bilgi içın bkz. Yıldız Deııniriz, «Anadolu 'Türk ;Sanatmda Süsleme ve
Küçük :Sanatlar,» Anadolu Uygarlıkları Ansikıopedisi,5, I!:stanbul, Görsel Ya
yınları, 1982, 887, 889; 'Şule Aksoy, «'Türk Süslemelerinde Türk -IBarok - Rokoko
Uslubu, «Sanat, Türk Kültür Baıkanlığı, yıl 3, sayı 6 (Haziran 1977), 126 - 136;
-Metin Hasekl, Plastik Açıdan Türk Mezar Taşları, !st. Dev. Güzel San. Aka
demisi, yeterlilik tezi, 1977, 35.

(41) B. Oğuz, a.çe., 50
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20 - XVIII. . XiX. yüzyıla ait (?) figürlü bir taş (Resim: 24).

Tire Müzesinde 1455 env. rıo'da (eski env. no 41) kayıtlı olan bu
mermer taş 64x55x7 cm. ölçüsündedir. Üst tarafı kınk olan bu taş ese-
rin üzerinde değneği belirli olan bir çoban, üç keçi, birisi anasını emen
iki oğlak kabartma olarak işlenmiştir. Taşın alt kısmında ise iki yarım

ve iki tam sütun üzerinde olan üç kemerin oluşturduğu üç pano içine
ortada bir ağaç olmak üzere yanlarda iki servi ağacı figürü işlenmiştir".

İnsan, hayvan, ağaç ve bitkisel motiflerin birleşimi sonucu ortaya
çıkmış olan bu plastik düzenleme gerçekten ilgi çekici bir niteliktedir.
Bu taş, müze envanterine «çoban ve koyunlu mezartaşı» olarak işlen

miştir. Bu konuda otorite olan Sayın Beyhan Karamağaralı da bu taşın

«figürlü bir mezartaşı» olduğu hükmüne varmıştır". Ayrıca kendisi, bu
tür taşların Batı Anadolu'da alevi ve tahtacıların yaşadıkları yerlerde
başka örneklerinin de bulunabileceğini öne sürmüştür. Ancak şimdiye

kadar Ege Bölgesinde böyle bir figürlü mezartaşına rastlanamamıştır.

Biz, 1930 yıllarmda tesadüfen Tire'de kaldınm taşları arasında bulun
muş böyle bir eseri «mezar taşı» olarak tanımlamak gibi kesin bir ifa
de kullanmanın çok sakıncalı ve büyük bir yanılgı olduğu kanısındayız.

Bu taşın bir çeşme veya sebil üstü süslemesi olabileceği ihtimalini ihti
yada ileti sürmek istiyoruz. En azından bu figürlü nefis mermerin bir
mezartaşı olabileceğini derin bir şüphe ile karşılıyoruz. Değerli araştır

macı Cevdet Çulpan'ın 1961 yılında iki cilt halinde yayınladığı Serviler
kitabının ikinci cildinde bu taşla ilgili geniş bilgi verilmiştir",

(42) Berwinin taş süslemeciliğtrıde kullanılması ile ilgili geniş biLgi için 'bkz, Cevdet
>Çulpan, Serviler II. il:stal1'bul, tsmaıl AJ~gün Mat'baası, 1961.

(43) Beyhan Karamağaralı, Ahlat Mezartaşları, Ankara, Güven Mat'baası, 1972, 20
(Resim: Metin Akseki, a.q.e., 18 (Resüm : 24).

(44) Bu taşla ilgiJli detaylı bilgi için bkz. Cevdet Çulpan, a.ç.e., 131 - 133.
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Sonuç:

Tire Müzesi tarih, sanat tarihi, edebiyat, kültür ve falklor tari
himizin vazgeçilmez kaynaklarından olan mezar ve diğer mermer kitabe
ler bakımından çok zengindir. Bu müze gibi' bünyesinde numaralanıp

korumaya alınmış şahide ve kitabeleri içeren daha bir çok müzemiz var
dır. Ancak, müzelerde bu özel konuyu bilen ve kitabelere vakıf olan ilgi
li elemanlar hemen hemen yok denecek kadar azdır. Bu tür sanat eser
lerinin benzerlerinin tekrar yapılması oldukça zordur. Bunun yanında

müzelerimiz dışında bulunan çok sayıdaki değerli kültür varlıklarımız,

tabiat şartlarının ve özellikle bencil, duygusuz ve düşüncesiz insanoğlu

nun insafsız ellerinde birer ikişer kaybolup tarihin karanlıklarına karış

maktadırlar.

Yukarıda da belirtildiği gibi bu çalışmalarla Tire Müzesi şahidele

rinin ancak örnek olabilecek küçük bir bölümü sunulmuştur.Daha önce
yayınlanmış olan Pınarbaşı Mezar Kİtabeleri makalesinde de belirttiği

miz gibi, müze bünyesindeki numaralanmış şahide ve kitabeler üzerinde
yapılacak çalışmaların yukarıda sözü edilen sahalar için ilgi çekici, hiç
de küçümsenmeyecek sonuçlar ortaya çıkaracağı kanısındayız. Ancak
bu, uğraştırıcı ve zor olduğu kadar da zevkli bir iştir. Bazı bilim alarıla

rında olduğu gibi ilgili branş öğrencileri, müzeler ve ören yerlerindeki
mezar taşları üzerine çalışmaya yönlendirilmeli ve desteklenmelidir. Bu
kaynakların tez veya travay biçiminde somut olarak tesbit edilmesi, sa
hipsiz ve bakımsız ören yerlerinde, tarihi mezarlıklarda kaybolmakta
olan bu yazılı belgelerin gelecek kuşaklara ancak bu yolla aktarılmasını

sağlamak bizler ve ilgililer için kaçınılmaz bir görevolmalıdır.Bu husus
da ancak konuyu seven ve iyi yetişmiş bilinçli-araştırıcı bir kuşağın ye
tiştirilmesi ve hatta bunların istihdamı ile mümkündür.

Türkiye mermer üzerine işlenmiş süsleme ve taş oymacılığının en
belirgin sanat eserlerinden olan mezar kitabeleri ve hat sanatı bakımın

dan İslam dünyasının belki de en zengin bir ülkesidir. Buna rağmen

bu tür eserlere olan ilgi ters orantılıdır. Biz gücümüzün yettiği ölçüde,
yalnızca İzmir ve çevresinde bu zengin kültür tarihimizin kalıntılarıyla

ilgilenmekte, ve bu konuyu tarih öğrencilerine sevdirmeye ve öğretmeye

gayret göstermekteyiz. Ancak bu çalışmalarımızın «deryada bir katre»
olduğunun da farkındayız. Ana dalımız olan tarih biliminin yanısıra, bi
zim için bir yan çalışma sahası olan mezar şahideleri üzerinde yaptığı

mız çalışmaları, verdiği izinleriyle takdir ve teşvik eden Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlüğü'nün ilgililerine burada en derin şükranlarımı

sunanm.

26



Resim: ı Besim . 2

Resim, 3 Resim: 4

27



Beslm . 5 Resim: 6

28

Resim: 7



Resim: 8

Resim: 9

29



Resim: 10 Resim: II

Resim: 12

30

Resim: 13



cı::>...

o'

S
'til

CIL
ı:ı:

31



Resim: 18

Reslm: 20

32

Resim: 19

Beslm , 21



Resim: 22 Resim, 23

Resim, 2'1

33





1984 YILI AYDIN, MUGLA VE ANTALYA İLLERİ

SUALTI ARAŞTIRMALARI

Cemal PULAK *

Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü'nün (INA) geleneksel batık araştırma

çalışmaları bu yıl Aydın, Muğla ve Antalya illeri ile Marmara bölgesinde
olmak üzere iki bölümde gerçekleşmiştir.Güney illerini kapsayan çalış

manın ilk kısmı 30 Ağustos -21 Eylül, ikinci kısmı ise 10 Ekim - 15 Ekim
tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmaya Sualtı Arkeolojisi Enstitii
sü'nden Cemal Pulak (başkan), Donald Frey, Tufan Turanlı, Murat Tilev
ve Sezgin Gökmen, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nden Aşkın Canbaz
oğlu ve Yaşar Yıldız katılmış, Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilciliğini

ise Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nden Bahadır Berkaya yapmıştır.

Araştırmaya ilk olarak Kaş, Ulu Burun açıklarındakiTunç Devri ha
tığı üzerinde yaptığımız kazı çalışmalarınınsona ermesinden hemen son
ra başlanmıştır. Bodrurrı'a dönüş sırasında yeni ihbarları değerlendirme

mizin yanında, geçen seneki çalışmalarımızda yerini tespit edemediğimiz
ve o zamandan beri yeni bilgiler edindiğimiz batıklar üzerinde de dalış

yapılmıştır. Araştırma sonunda toplam 5 yeni batık tespit edilmiştir (Re
sim 1).

Fethiye, Kötü Burun Bizans Batığı: (Batık 1)

1983 kışında Geriş'Ii süngerci İsmet Şanlı, Fethiye'nin güneyindeki
Kötü Burun civarında ve 40 -45 metre derinlikte ufak yapılı yuvarlak
testilerin bulunduğunu bildirmişti. 1983 sezonundaki sua1tı araştırmala

tı sırasında sözü geçen batık bütün aramalara rağmen bulunamamış an
cak İsmet Şanlı'yla daha sonra yaptığımızgörüşmedekendisinin bize yan
lış burnu tarif ettiğini, batığın kesinlikle Kötü Burun açığında olduğunu

öğrenmiştik.

1984 sezonunda İsmet Şanlı batığı bize bizzat gösterme imkanım

buldu. Batık, Kötü Burun'dan 70 metre kadar açıkta ve 36 metre derin
!iktedir. Bu bölgede deniz dibi çoğunlukla kayalık olmasına rağmen yer
yer oep şeklinde kumluk kısımlar da görülür. Kalıntıların hemen tama
mı eğimli bir kaya parçası üzerindedir; fakat kayalığın dibindeki kumlu-

(*) cemal PU1LAJK ISualtı A.r'keolojf EnstitiisU P. K. 41 Bodrum· MUQLA
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ğun içinde de yuvarlanan parçaların bulunması mümkündür. Batık ala
nında sağlam ve kırık olarak tahminen 50-60 kadar amphora dışında

başka herhangi bir kalmtıya rastlanmamıştır.İsmet Şanlı'mn evvelce de
belirttiği gibi amphoraların hepsi tek tipte olup çok ufak boydadır. Ba
tığa daha sonra yapılan bir dalışta, birinci amphora kümesinin bulundu
ğu yerden 15-20 metre uzaklıkta ve 42 metre derinlikte yarısı sağlam du
rumda olan ve çok daha iri yapıdaki on kadar amphoradan oluşan ikinci
bir küme tespit edilmiştir. Kötü Burun'da denizin çok bulanık ve dibin
yosunlu olması, evvelki dalışıarda batığa inen diğer dalgıçların bu amp
horaları görmelerini engellemiştir. İkinci grup amphoraların kayaların

arasındaki kumhığa kısmen gömülü olmaları, kum altında başka ampho
ralarında da bulunabileceğineişaret etmektedir.

Bu büyük amphoraların yanında birbirine kaynamış modern bir
keski ile naeağın görülmesi oldukça ilginçtir. Güney sahillerimizde bulu
nan batıklar dalış yasağından dolayı genellikle süngerciler tarafından

eşelenmesinin yanında amatör dalgıçların da arada bir yasağa uymayıp

batık soyma girişiminde bulunmalarının kanıtını bu batıkta görmek
teyiz. Deniz dibine kaynamış amphoraları sökebilmek için kullanılan bu
aletler ya deniz dibinde unutulmuş, ya dadibin ibulanıklığındanyeri tek
rar tespit edilmeyerek deniz dibinde çürümeye terk edilmiştir.

Geç Bizans devri amphoraları hakkında fazla bilgimiz olmamakla
beraber bu tipteki amphoraların armut biçimli gövdeleri, gövde üzerin
de yiv ve setlerin bulunması ve kulpların dudak seviyesi üzerine çıkması

genel bir tarihlerne yapmamızı mümkün kılmaktadır. Serçe Limanı 11.
yüzyıl batığında bulunan amphoralar 10. yüzyıl Bizans amphoralarının

tipik örneğidir'.

Bu amphoralarda kulplar dudak seviyesinde veya az üzerinde
olup boyun tamamen kaybolmuştur. Armut biçimli gövdenin omuz
altında kalan kısmı dibe doğru daralmakta ancak genişçe olan kaide yu
varlak ve nispeten basıktır. 11. ve 12. yüzyıl amphoralannda bo
yun hafif bir uzama gösterir; en belirgin özelikleri kulplann iyice dudak
üzerine çıkması ve amphora dibinin yuvarlaklığını korumakla beraber
üzerine sivri bir görünüm almasıdır.Gövde armut biçiminden çok, ıkaide

lerinden birleştirilmiş iki koniyi andırır. 12. ve 13. yüzyıllardaki ampho
ralarda kulplar dudağın çok üstünde, gövde daha iri, gövde üzerindeki
yiv ve setler daha incedir".

(1) G. F. !Bass ve F. H. van Doorrrlnck, «An II th Century :8ıhiıpwreckat Serçe Liıman,

'Turkey,» The International Journal of Nautical Archaeology and Uruieruiater
Exploration 7.2 (19'78) 126 resim 9.

(2) J. Canıgoıva, «MediEWal Amphoras in Bu;ıJgarUa,.» IBveBtia na Archeologi Bskia
In8titut 2,2, (1959) 258 şelk:tl 13.

(3) ]l)id 257 şekil 12.
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Batıkta görülen iki tip amphoradan ancak ufak boyda olanından

bir örnek çıkarılmış (Resim: 2), büyük tipin çizimi ise deniz altında alı

nan ölçülere göre yapılmıştır (Resim: 3). Her iki amphora da nispeten
sivri dipli olmalarından 11. ve 12. yüzyıl amphoralarına daha bir yakın

lık gösterirler. Ufak tip, kulplannın basıklığı ve gövde üzerindeki yiv
lerin kalın ve belirgin olmasından daha çok 11. yüzyıl, büyük amphora
ise iriliği, kulpların dudak seviyesi üzerine çıkması ve gövde üzerinde
yiv ile set bulunmaması bakımından 12. yüzyıl amphoralarının özelliği

ni taşır. Yugoslavya'da deniz buluntusu olan ve genelolarak 10-12. yüz
yıla tarihlendirilen bir amphora büyük tipteki amphoramıza benzerlik
göstermektedir 4. Kıbrıs'ın Paphos kazılarında ortaya çıkarılan ve 13.
yüzyılın başına tarihlendirilen diğer bir amphora, genel yapı olarak bü
yük amphoramızla aynı görünümdedir', Her ne kadar iki amphoranın

da gövdesi genelolarak aynı biçimdeyse de, Kıbrıs örneğinin 13. yüzyıla
uygun olarak kulpları ağız seviyesinin çok üstünde, kulpların gövdeye
birleşmesi de omuza daha yakın bir noktadadır.

Kötü Burun açığında tespit edilen bu iki amphora kümesinin ara
sında 15-20 metrelik bir mesafe olmasına rağmen, her iki tipin de aynı

batığın yükü olduğu düşünülmektedir.Bu bilgiler doğrultusunda batığı

genelolarak 11. yüzyıl veya 12. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirrnek ge
rekir.

Dalaman Kurtoğlu Rodos Batığı (Batık 2)

Bu seneki araştırmamızda,uzun süredir elimizde olan ve Kurtoğlu

Burnu açığında, 45 metre derinlikte 60 kadar sivri dipli amphoranın bu
lunduğunu bildiren ihbarı değerlendirmeye karar verdik. Burundaki
ufak kayalık adacığın hemen güneydoğusunda40 metreye yaptığımız

dalışta çeşitli devirlere ait muhtelif amphora parçaları ve diğer bazı bu
luntular tespit ettik. Burnun hemen ucundaki sığ kayalıkların antik dev
rin gemilerine büyük tehlike yarattığı deniz dibindeki kalıntılardan açık

ça anlaşılmaktadır. Dipte bulunan eserler yapı ve devir bakımındançeşit

lilik göstermelerine rağmen diğer limanlık yerlerde bulunan dökünrü
malzemeden çok batık görünümündedir. Kalıntıların çok karışmış ve da
ğınık olması, gemilerin batmadan evvel kayalara çarparak tamamen par
çalandığını göstermektedir.

(4) Z. Brusic, «Byzarıtfne Amphorae (9th to 12th Century) rrom Eastern Adriatic
Underwater 08ite1s,» Archaeologia lugoslavica XVII (1976) 40 Levha ın: !lekiJ
4, 41, 46.

ib) A. H .S. Megaw, «Supplementary ExcavBJtions on a Oastle Site at Paphos, Cyprus,
1970 - 1971,» Dumbarton Oaks Papers 26 (1972) resim 23.
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Burnun batısında yaptığımız dalışlar sırasında 49 metre derinlik
te altısı nispeten sağlam on kadar amphoradan oluşan ufak bir küme
görülmüştür. Yaptığımız inceleme sonunda batık alanında iki değişik

amphora tipi, kırık bir testi, safra taşları, kurşun kaplama parçaları ve
bazı ahşap elemanlar tespit edilmiştir. Kalıntıların bulunduğu zemin
genellikle kayalık olmasına rağmen batığın çevresindeki kayalar arasın

da yer yer kum cepleri görülmektedir. Sözü geçen batığın kum ceplerin
den birinin içine düşmesi geminin batışı sırasında amphoraları tama
men parçalanmaktan kurtarmıştır. tık bakışta, batık alanındaki ampho
raların azlığından burada bir batığın bulunduğuna inanmakta güçlük
çekilmekte, ancak geminin safra taşlarına rastlanması, buluntuların dö
küntü yerine bir batıktan olduğunu açıkca kanıtlamaktadır. Amphora
sayısının azlığı iki şekilde açıklanabilir: Amatör kolleksiyoncularca re
vaçta olan sivri dipli Yunan amphoralarınınzamanla dalgıçlar tarafından

alınarak tüketilmeleri, veya kalıntıların bir gemi yerine kıyı taşımacılı

ğında kullanılan ufak bir tekne veya sandala ait olmasıdır. Batık çevre
sinde büyük ticari gemi kalıntılarında görüldüğü gibi bol miktarda kırık

amphora ve diğer keramik parçalarına rastlanmaması ikinci varsayımı

güçlendirmektedir.

Batığın 6 veya 7 metre kadar doğusundaki .bir kayanın üzerinde
bazı kurşun ve ahşap parçalar bulunmuştur. Ahşap parçalardan biri,
hemen yakınında bulunan büyükçe ıkurşun kaplama parçasının içine ra
hatça oturmaktadır. Parçaların genel görünümü ve üzerlerindeki çivi
deliklerinden, kurşun kaplamanın ahşap elemandan yeni ayrıldığı anla
şılmakta, buda batığın yakın bir zamanda dalgıçlar tarafından ziyaret
edildiğini göstermektedir. Sözü geçen parçaların batığımızla ilgili olma
ları halinde ilginç bir görüş önermek mümkündür. Kurşun kaplama par
çası ve içindeki ahşap, bir olasılıkla teknenin omurgasına auttir. Bu göz
lemimiz doğru ise, 6 cm x 9 cm ebadındaki omurga ancak sandal büyük
lüğündeki bir tekneye ait olabilir, Dolu bir amphoranınortalama 40 kilo
çektiği düşünülürse 10 amphora ve teknede bulunan safra taşları ile de
nizciler de hesaba katıldığındabir sandalın yükleme kapasitesine ulaşıl

dığı açıkça görülür.

Batıkta bulunan iki tıip amphoradan yalnız büyük boyda olanından

bir örnek etüdlük malzeme olarak çıkarılarak Bodrum Sualtı Arkeolo
jisi Müzesi'ne devredilmiştir (Resim: 4). Çıkarılan amphoranın dibi kı

rık ve noksan olmasma rağmen, batıktaki diğer sağlam örneklerden ek
sik tutamağın düğme şeklinde olduğu anlaşılmakıtadır. Düğme şeklin

deki tutamaklar genelolarak M.Ö. 4. yüzyıl Yunan amphoralarının ti
pik özelliklerindendir. Amphora, özellikle geniş dudağının dışa ve aşa-
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ğıya doğru taşkın olması, ayrıca uzun boynuna paralel ve gövdeye dik
inen sağlam kulpları, sivri dibi ve düğme tutamağıyla «proto -Rodos»
ismi altında toplanıan muhtelif tiplerden birine benzemektedir. Koroni
kazılarından kırık ve alt kısmı noksan olan bir örnek, dudağının daha
kalın olması dışında genelolarak amphoramızı andırmaktadır. Sözü
geçen parça diğer «proto-Rodos» tipleriyle birlikte M.Ö. 300 tarihinden
daha öneeye konmaktadır'. Kurtoğlu Burnu batığından çıkarılan amp
horanın en yakın örneklerini Girne batığı kazısında bulunan ve aynı

zamanda geminin ana yükünü oluşturan amphoralarda görmekteyiz.
M.Ö. 4. yüzyılın sonuna tarihlendirilen bu amphoralarınkökeni yine Ro
dos Adası olarak gösterilmiştir7.

Böylece, Kurtoğlu Burnu'nda tespit edilen kalınnların burnun he
men açığındaki sivri ve sığ kayalıklara çarparak batan ufakça bir tekne
veya sandala ait olduğu anlaşılmakta ve çıkarılan tek amphoradan ba
tığın M.Ö. 4. yüzyılın sonunda battığı anlaşılmaktadır.

Marmaris, İneirll LJman Cam Batığı (Batık 3)

Marmarisli emekli süngerci Mustafa Eren, Marmaris'in 2 saat
güneybatısında 25 sene kadar önce bulduğu bir cam batığım önemini
sonradan anlayarak rapor etmiştir. Bildiğini belirttiği ikinci bir batık,

Enstitü'nün 1982 yılında yaptığı araştırma sırasında Söğüt, Arap Ada
sı civarında bulunan ve 6. veya 7. yüzyıla tarihlendirilen Bizans batığı

olduğu anlaşılmıştır.

Batığın bulunduğu bölgede kıyıdan başlayan kayalar dik ve kesin
tisiz bir şekilde deniz dibine uzanarak 25 metrede dar, kumluk bir düz
lük oluşturur. Bu düzlükten sonra görülen ve çok sayİda ufak kum cep
lerinin bulunduğu taraça yapılı zemin 36 metredeki kumluğa kadar 30
derecelik bir eğimle devam eder. Batığın ana bölümünü oluşturan cam
külçeler 25 metre derinlikteki kum düzlüğündedir, ancak kayalık ya
maçta ve özellikle buradaki kum ceplerinde bol miktarda çeşitli cam
parçalarına rastlanmaktadır.Cam külçeler, diğer hıırda oam parçalarına

oranla daha ağır olduğundan gemi battığı konurnda 'kalmış, akıntı

etkisiyle ufak parçalarda olduğu gibi zamanla derine sürüklenmemlştir

(Resim: 5).

(6) V. JR. Grace, <~NQtes on the~ from t!he Korom 'Penılnsıula,» He8peria
XXXII (11963) 3212, 323 şekil 2, 327.

(7) M. L Katze<V. «Cypru.s Underwater ATcheıolog1ca1rsearet•• 1967,» Nationaı Geog
rapkic 80ciety Re8earck Reports, 1967 ProjecB (197'4) 181~ 4'.
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Batığın ana bölümü kumluk zemin üzerinde bulunmasına rağmen

kum talhakasının ince oluşundan geminin ahşap elemanlarının iyi korun
muş olması söz konusu değildir. 25 metredeki külçe cam yığınının doğu

kısmında bazı kiremit parçaları görülmektedir, Batıktaki keramik mal
zemenin hemen hemen tamamını oluşturan bu kiremitler büyük bir ola
sılıkla geminin mutfak veya kuzine kısmını örten kiremit çatıya aittir.
Kalıntiların arasında amphora ve diğer keramik esere . rastlanmaması,

batığın nispeten sığ suda bulunuşu nedeniyle bu tip malzemenin çalın

mış olabileceğini akla getirmektedir.

Batık alanında sağılam veya ıkolaylıkla teşhis edilebilecek nitelikte
ki eserin bulunmaması,kesin bir tarih vermemizi zorlaştırmaktadır.Yine
de etüdlük malzeme olarak seçilen bazı kırık cam parçalarından,batığın

Serçe Limanı'ndaki ı ı. yüzyıl cam batığıyla aynı devirden olabileceği

anlaşılmaktadır. Kandil dipleri, bardak parçaları, desenli ve düz kase
kaideleri ve ufak ibrik veya yağdanlık parçaları Serçe Limanı'ndaki cam
batığından çıkarılan eserlerle büyük benzerlik göstermektedir (Re
sim: 6)10.

Serçe Limanı'ndan 25 - 30 kilometre uzaklıktaki bir konumda hur
da cam taşıyan ikinci bir batığın bulunması oldukça ilgi çekicidir. Her
iki gemideki cam yükün doğudan ve büyük bir olasılıkla Suriye'den
yüklenerek batıya gönderildiği şüphesizdir. Cam yüklü bu iki batık ile
Bodrum'un Yassıada çevresinde tamamen soyulan üçüncü bir batığın

daha bulunması, güney Anadolu sahillerinde hurda ve ham cam taşıma

cılığın yaygınlığına dikkati çekmektedir. Camın boşaltılacağı limanı ke
sin olarak saptamak mümkün değilse de hedefin Korint'teki cam fabri
kaları olduğu kuvvetli bir ihtimaldir. ıı. yüzyılın başında El-Hakim'in
baskısından kaçan Mısırlı Yunanlılar tarafından kurulduğu ileri sürülen
bu fabrikaların kazısı sırasında ortaya çıkarılan cam eserlerde doğu

(8) Yassı Ada 7. yüzyıl Biızans Batığ'ıkazısında 'bulunanbenzer kireımit parçaları

mutfak veya kuZ'i.ne bölümünü örten kıremttler olarak değ'erlenidiJr'ilml§tir.Ge
minin mutfakbölümüyle ilgili bilgi '1Jilig'i tçin baJkıın.ız : G. IF. !Bass ve F. H. van
Doorrıinck, YaJ8sı Ada i (Texas A&·M University Press 1'982) 87-120 ve özel
!ikle resüm 5 - 3 ile 5 - 4.

(9) ll. y.üzyıll Serçe Limanı Oam Batığ'ıyilailigtJ:i lI:ıiiJJgi ve çıı'lron 'çeşitli malzeme için
bakınız: G. F. Bass, «Gl= TreıaJsrure from the Aegean,» Nationa;l Geographic
Magazine 153 (1978) 768-793, G. F. Bass ve F. H. van Doorninck, (supra n. 1)
119 - 132 ve G. 'F. Bass, «A Mediaeval Islamıc Venture,» Archaeoloçuxü Neıos 8
(1979) 84 - 94.

(10) tncirli Liman batığından toplanan oam parçaları ,gerçe Lıi:manı buluntularıyla

karşı;];a.ştırmakiçin bakınız: G. F. Bass, «The Nature of the .seree Liananı G1ass,»
Journalo) Glass Studies 26 (1984) 64·69 ve özellikle §eıkiı1 2i, 5d ve g
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sanatının etkisi açık bir şekilde görülmektedir", Doğu zevkinin bu denli
etkin olduğu bir devirde hurda ve ham camın da işlenmek üzere doğu

dan ithal edilmesi doğaldır. Tüccarların ek kar gayesiyle gemilerine saf
ra olarak taş yerine hurda cam yükleyerek fiyat düşürmeleri. cam tica
retinin cazibesini arttıran diğer önemli bir etken olarak düşünülebilir.

Datça, Divan Burnu Bizans Batığı (Batık 4)

Sualtı araştırmalarında ihbarları değerlendirmeninyanısıra, antik
devirdeki yelkenli gemilere tehlike oluşturacak burun, kaya, sığlık ve
ada gibi yerlerde yaptığımız dalışlar, araştırma sezonundaki toplam da
lış süremizin büyük bir kısmını kapsamaktadır.

Knidos antik şehri ile Datça arasında kalan Divan Burnu çevresin
de yaptığımız bu türdeki dalışlar sırasında, burnun hemen güneyinde ve
32 metre derinlikte bir batığa rastladık. Kalıntılar çoğunlukla dibe dik
bir eğimle inen kayalığın bittiği ve kum düzlüğün başladığı yerde bu
lunmaktadır. Bölgede yaptığımız inceleme sonunda birbirinden 8 - 9 met
re uzaklıkıta olan iki ayrı kümede aynı tipten toplam 10 kadar amphora
nın bulunduğunu tespit ettik. Kayaların üzerinde de bazı kırık parça
lara rastlamamıza rağmen kalıntıların bir batığa mı yoksa kıyıdaki ka
yalara çarparak yükünü kısmen denize döken bir gemiye mi ait olduğu

kesinlikle anlaşılamamıştır. Amphora sayısının az olması ikinci görüşe

ağırlık kazandırmaktaysada, Dalaman Kurtoğlu Burnu'ndaki batıkta

olduğu gibi kalıntılar ufak bir tekne veya sandala ait olabilir. Etüdlük
malzeme olarak çıkarttığımız iki amphoradan sağlam olanının yanında

ve tamamen kuma gömülmüş ikinci bir amphoranın daha bulunması,

başka kalıntıların da kum altında bulunabileceğinigöstermektedir.

Batıktan biri çatlak !biri de kırrk olmak üzere 'iıki amphora He bir
kırık kap çıkarılarak Bodrum Sualtı Arkeolojisi Müzesi'ne devredilmiş

tir (Resim: 7). Çok değişik bir yapıya sahip olan bu amphoraların ke
sin tarihi ve kökeni hakkında henüz herhangi bir bilgi edinilememiştir.

Gövdenin şekli ve üzerindeki silik yiv ve set izleri, bu iri ve hacımlı amp
horaların Geç Bizans dönemine ait olduğuna işaret etmekte, ancak dar
ağız ile yandan iliştirilmiş yuvarlak, kulak şeklindeki kulplar daha eski
bir geleneğin etkisini göstermektedir. Çatlak olan amphoranın kulbun
daters «F» harfini andıran ve henüz teşhis edilemeyen bir işaret bulun
maktadır. Bu amphoralar geniş ve düz taıhanları sayesinde devrilımeden

rahatça ayakta durabilecek yapıdadır. Bizans amphoralarında dar boğaz

(11) G. R. Davidson, «A Mediaeıval Glass - Factory at Corinth,» American Journal of
Archaeology XLIV (ı940) 323·32.4.

41



ve düz kaideler genellikle geç döneme ait özelliklerdir. Yugoslavya'da bu
lunan düz tabanlı ve dar ağızlı bir amphora, boyundan başlayarak ağız

seviyesinin üzerine çıkan masif kulpları dışında amphoramızabenzerlik
gösterir. Bazı sırlı örneklerinin de görüldüğü bu tipler 16. yüzyıl ve daha
sonrasına tarihlendirilmekteddr", Divan Burnu batığında çok genel bir
tarih bile vermek benzeri malzemenin seyrekliğindenve geç devir amp
horaları konusunda bilgimizin eksikliğinden oldukça güçtür. Bu neden
le batığı şimdilik ıı. -15. yüzyılları arasına koymaktan öteye gidememek
teyiz.

Kazıkb, Toprakada İstanköy Batığı (Batık S)

Araştırmanın son etabını Bodrum'un kuzeyindeki Mandalya Kör
fezi'nden gelen ihbarlara ayırmaya karar vermiştik. Ancak eldeki ihbar
ların yeterince detaylı olmayışı ve batığı rapor eden süngercilerin buluna
maması nedeniyle hiç bir ihbar değerlendirilernemiştir.

Kazıklı Limanı açığında bulunan Toprakada'nın kuzeyinde yaptığı

mız seri araştırma dalışıarı sırasında 35 metre derinlikte 10 kadar kırık

amproha tespit edilmiştir. Amprohalar, kısmen kumluk zemine dikçe
bir eğimle uzanan kayalığın üzerinde, kısmen de kurnun üzerinde bulun

maktadır. Aynı tipte olan bu kırık amphora parçalarındanetüdlük mal

zeme olarak bir boyun ile bir de dip parçası çıkarılarak Bodrum Sualtı

Arkeolojisi Müzesi'ne götürülmüştür (Resim: 8). Amphoralar tipik M.Ö.
ı. yüzyıl İstarıköy yapısıdır": M.Ö. ı. yüzyılın sonuna tarihlendirilen La
Tradehere batığından çıkarılan İstarıköy amphoraları tip olarak daha

geç olma:da beraber aynı seridendir".

Batıkta homojen fakat sınırlı sayıda eser bulunması,Dalaman Kurt
oğlu Burnu Batığı (Batık 2) ile Datça Burnu Batığı'nda (Batık 4) gördü

ğümüz gilbi bu batığın da yine ufak bir tekne veya sandala ait olduğunu
belirtebilir.

(ı2) Brusic, (supra n. 4) 47, 48 :Lev'ha XI: resim 4.

(13) ;Batıkta sağlam parça olmamasınarağmen, incelenen parçalardanaınıphomlaırm

tipiık 'M. ö, ı. yüzyıl tstanköy (Kos) yapısı olduğu anlaşılmaıletadır, Bu tıpin

sağlam örnekl'eri için 'bakınız: Graee (supra n. 4 ve O. Alpözen, «'Bodrum
MüzesI '11leari Amphoraı1Jarı,» Türk Arkeoloji Dergisi 22.2 (1975) ll, ro 'Levha
4: şeklı 2,27 Levha 4A : resim 2).

(14) P. Fiori ve J. - P. Joneheray, «L'EpBNe de la Tradeliere,» CaMera D'arcMologie
aubaquatique IV (ı975) : 61 ve 63 Levha i : şeklı 1 ve 2.
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Resim: 2 - Fethiye, Kötü Burun
Bizans Batığından Çı

karılan ufak amphora.
(env. no. 84/21 .

25 cm

Resim: 3 - Fethiye Kötü Burun
Bi2JaDS Batığmda .g:ö
rülen büyük amphora
nın çizimi

Resim: 4 -

Dalaman Kurtoğlu ROldos

Batığı'ndan ] çıkarılan Rodos

amphorası. tenv. no. 84/31
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Resim: 5 - İncirli Liman cam batığından çıkarılan cam külçeler

Resim: B -

Kazıkb. Top
rakada İstarı

koy Batığın

dan çıkarı

lan İstankoy

am.phorıası

parçası.

tenv. no.
M/BAl

Resim 7: - Datça Divan
Burnu Bizans
Batığından

çıkarılan

amphora
Ienv, no. B4/6AJ

Resim 6:-

İncirli Liman cam batığından çı

karılan etüdlük hurda cam parça
Lar
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1984 MARMARA SUALTI ARAŞTIRMALARI

Cemal PULAK.*

Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü'nün (INA) geleneksel sualtı araştırma

larının 1984 sezonundaki 'İkinci bölümü 25 'Eylül - 2 Ekim 1984 tarihleri
arasında Kapıdağı Yarımadası ile Marmara Adası çevresinde yapılmıştır.

(Resim: 1). Araştırmaya Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü'nden Tufan Turanlı

(Başkan) ve Cemal Pulak katılmış, Kültür 'Ve TurizmBakanlığı temsilci
liğini ise Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nden Yaşar Yıldız yapmıştır.

Bu araştırma sırasında tespit edilen bütün batıklar (İstanbul Bü
yükçekmece'deki Akmanlar-Çizmeci batığı dışında), Enstitü'nün proje
direktörü Tufan Turanlı'nın 1983 yılında yaptığı girişimler sonucunda
bulunmuştur. Batıkların tamamı Erdek'e bağlı Narlı köyünde balıkçılık

yapan Celalettin Işık tarafından gösterilmiştir.

Zaman darlığı ve incelenecek olan !batıkların sığ sularda bulunmaları

nedeniyle, Enstitü'nün Virazon adlı araştırma gemisi Marmara denizine
görütülmemiştir. Dalış malzemeleri karayoluyla Marmara'ya nakledilmiş

ve araştırma sırasında Celalettin Işık'a ait 12 metrelik balıkçı teknesi kul
lamlmıştır.

Halkoz Adası «Sisam» Batığı (Batık 1)

Tufan Turanlı'nın 1983 yılında yaptığı ön çalışmalardaneLde edilen
bilgiler arasında M. Ö. 4. yüzyılın sonuna veya 3. yüzyılın hemen !başına

tarihlendirdiğimlzve ahşap kısmı kum tekneleri tarafındanbüyük zarara
uğratılmış bir batık bulunmaktaydı.Bu batık, gerek Narlı köyüne olan
yakınlığı gerekse de devrinin ilginçliği ve ahşap ıbölümünün kısmen açık

ta bulunması bakımından incelediğimiz ilk kalıntı oldu.

Celalettin Işık sözü geçen bu batığa dlk olarak on sene IImdar 'önce
rastladığı zaman !batığın üzerinde 2 metre yüksekliğindebir yığın bulun
duğunu belirtti. Bu yığındaki amphoraların zamanla çalınması ve kum
teknelerinin de !batık ve çevresinden kum almaları nedeniyle 'kalıntının

bugünkü acıkh duruma geldiğini ve hatırladığı kadarıyla batık alanından

en azından SO veya 60 kadar sağlam amphoranın da çıkarılarak götürül
düğünü belirtti.

(*) 0emaJ PU1LAJK ısuaJ:tı Ar'keolojt Enstitüsü P. K. 41 BodTUm • MUQLA
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Batık Halkoz Adası'nın tahminen 500- 600 metre güneybatısındave
14-17 metre derinliğindeyatmaktadır.Batık alanını hemen tespit etmek,
görünrünün 8 - 10 metreyi geçmemesi ve genişçe bir alana yayılmış dö
küntüyü andıran birkaç kınk amphora parçası dışında başka hiçbir ka
lıntıya rastlanmamasından dolayı oldukça zordur. Gemiyi örten kümenin
de amphoraların çalınınası nedeniyle zamanla yok ıolması, kesin konum
tespitini daha da zonlaştırmaktadır. Gerçekte, geminin ahşap kaplama
tahtalarının !bir bölümü kum üzerinde açık Ibir şekilde belli olmasaydı

batığın yerini kesinlikle saptamak ya mümkün olmayacak ya da uzun
zaman gerektirecekti.

Kalıntılar çok az meyilli bir zemin üzerinde kuzeybatı-güneydoğu
doğrultusunda yatmaktadır. Batığın güneydoğu kısmı 14 metrede, kuzey
batı kısmı ise 17 metre derinliktedir. Ancak kuzeybatı ibölümü İstanlbul'

dan gelen kum teknelerinin kazdığı ve tahminen 30 - 35 metre derinliğe

ulaşan büyük bir çukura doğru uzanmaktadır.Bu çukurun dik yamaçlan
batığakadar ulaşmakta ve yamacın çeşitli yerlerinde batıktan koparak
yuvarlanmışamphora ve ahşap parçalarına rastlanmaktadır. Bu yamaçtan
aşağıya doğru 28 metreye kadar yaptığım bir dalışta, akıntının etkisiyle
batıktan 50 metre kadar uzaklığa sürüklenmiş ve boyları 40 cm. uzunlu
ğunda olan iki kaplama tahtası parçasına rastladım. Bu parçalar alına

rak batık çevresinde açılan bir çukura tekrar gömülmüşlerdir.Suyun çok
soğuk olması ve görüntünün de azalması nedeniyle daha derinlere merek
batıktan kopan diğer başka parçaların bulunup bulunmadığını tespit et
mek mümkün olmamıştır.

Batık üzerinde yaptığımız çalışmalarda ilk olarak yüzey buluntuları

arasında mühürlü amphora kulbu aramak oldu. Bulunan örneklerden
bir kaç adedi etüdlük malzeme olarak Bodrum Müzesi'ne götürülmüş

tür! . Parçalardan anlaşıldığı üzere gemide iki değişik tipte amphora bu
lunmaktadır. En sık görülen tipin tam ve ufak boydaki birer sağlam

örneğini büyük bir rastlantı sonucunda bularakçıkarmamız mümkün

oldu (Resim: 2 84M/lf :ve 84M/IG). Ayrıca gerek araştırma sırasında

gerekse de daha sonra yaptığımız çalışmalarda, üç ayrı şahısta batıktan

çıkarılan birer sağlam arnphoranın daha bulunduğunu 'Ve en azıdan bi
rinin mühürlü olduğunu tespit ettik. İkinci ve çok daha seyrek görülen
tipin sağlama yakın bir örneğinin bulunamamasındanamphoranın tam

profili belirlenememiştir. Her liki tip amphoranın kökeni Sisam Adası

(1) :MaJı.muzlu gemi pruvası temasını içeren aynı serıiden olan Ibaışka mühürler için
bakınız: V .R. Grace, «Sarrılan Aımphoras,» Hesperia 40 (ı971) 82 - 85.
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olarak gösterilmekteyse de', bu goruş geçerliliğini kaybetmiştir', Grace,
«mantar dudaklı» olarak tanımladığı ikinci tipteki anıphoraları M. Ö. 4.
yüzyılın sonuna koymaktadır. «Mantar dudaklı» tiplerden birinin kul
bundan birinci tipteki amphoralarda görülen mühürlerden bulunmakta
dır'. Örneğimiz aym zamanda Girne Batığı kazısındabulunan ve aynı za
manda geminin ana yükünü oluşturan amphoralara !benzemektedir. Sözü
geçen amphoralar Rodos kökenli olup M. Ö. 4. yüzyıılın sonuna konmak
tadır'. Bu bilgiler doğrultusundaHalkoz Adası batığının M. Ö. 4. yüzyılın

sonuna tarihlendirmek gerekir. Daha kesin bir tarih verelbilmek ıiçin hak
kında fazla bilgimiz oLmayan Ve örneklerinin gayet ender oLduğu !bu tip
teki amphoralar üzerinde detaylı bir incelemenin yapıılması gerekmekte
dir. Diğer ilginç bir lkonu da, batıktan sağlam olarak çıkardığımızbirinci
tipteki mühürlü amphoramn bilindiği kadarıyla başka hiç bir sağlam

örneğinin bulunmamasıdır'.Sözü geçen batık üzerinde yaptığımızbu (Çok
kısa süreli çalışma sonucunda tam profili bugüne kadar bildnmeyen bir
amphora tipini 'açıklığa .kavuşturmamızmyanısıra aynı tipin diğer başka

sağlam örneklerinin özel kolleksiyonlarda bulunduğunu da tespit etmiş

olduk.

Çalışmalarınikinci bölümü geminin ahşap kalıntıları üzerine yönel
miştir. 'Ahşap bölümleriri incelenmesi geminin kum teknelerinin açtığı

çukurdaki boşluğa uzanan bölümünde yapılmıştır.Batık çevresinden kum
alındıkça geminin üzerini örten koruyucu tabaka akırıtıyla sürüklenerek
yok olmakta ve korumasız kalan ahşap parçalar kendi ağırlığınadayana
mayarak kopup çukura yuvarlanmaktadır.Kesin bir kanıt bulunmamakla
beraber, geminin zarar gören bölümünün baş veya pruva tarafı olduğu

düşünülmektedir.Tahribat, kalmtılarınhemen hemen yarısını yok etmiş

tir. Açık olan kısmın temizlenmesi sonucunda 12 sıra kaplama tahtasına

(2) Genelolarak Sisıam amphoraları ıi!çin lbakınız : tbiid 02 -95.

(3) V. R. Grace, şahsıma yazdığı 'bir mektupta makalesinde (not :l) Sisam kay
naıklı olarak gösterdi'ğ'i bu amphoralaı- ha'kkındaki görüşünü değiştirdiğini bil
dirmiştir. Sayın Graoo'e 'bu bilgi için teşeiWkür ederim.

(4) Grace (supra n.1) 84, Addendum, # ME: 505 .V. R. Grace Halkoz Adası Ba
tığı'ndan ç~kardığınmz örneğin Rodos'ta bulunan # ME 505 numaralı örneğe

'benzediğinii belirtmektedir. IKendisıine 'bu konudaki yardırru üçin teşekkür ede
rim.

(5) M; L. Katzev, «Cyprus Unlderwater Arohaeological Search, 1967,» National
Geographic 80ciety Research Reporis, 196"1 Projects 19'74) 181 şektl 4. 'Sayın

Katzev, iHalkoz Adası Batığı'ndan çı'kan parçanın Girne Batığı amphoralarına

benzedtğinı belrrtmaştir. Kendisine 'bu bi1'gi tçın teşekkür ederim.

(6) Bu tiptekı amphoranın tek rnühünlü örneği için halkmız : Grace (supra n. 1) 87.
Ancak tutarnağı eks'lk olan 'bu 'kaıbırı tam profili şimdiye kadar 'kes-in olarak
saptanamamıştı. Gerek Halkoz Adası'ndaıkı batıktan çıkas-ttığımız mühürlü ve
sağlam örnekten, gerekse de özel bir koIleıksiyonda aynı batıktan geldiğini sap
tadığımız 'bir amphoradan bu tıpın tamamlanmış şekli böylece saptanmış oldu.
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rastlanmıştır. Çam ağacındanyapılına kaplama tahtaları.birbirine Greko
Romeri gemi yapım tarzının tipik üslubu olan zıvanalarla kenetlenmışrj

(Resim: 3). Meşe ağacındanyapılmış5 cm. eninde ve 1 cm. kalınlığındaki
zıvanalar 13 cm.Hk aralıklarla yerleştirildiktensonra iki kaplama tahta
sının birbirinden aynımaması için zıvanalarınüzerine 1 cm. çapında ağaç

çiviler çakılmıştır. Kaplama tahtalarının üzerindeki kum tabakası 15 -20
cm/yi geçmediğinden, 10x 11,5 cm. ebatlarındaki kaburgalar pek iyi ko
runamamıştır, Buna rağmen kaburgaları kaplama tahtalarına tutturan
tunç çiviler rahatlıkla seçilebilmektedir. Gemi, yapım tekniği olarak
Enstitünün Girne'de 1967 yılında kazdığı ve Gime kalesinde sergiye koy
duğu gemiyle yakın benzerlikler göstermektedir'. Kaplama tahtalanmn
dış yüzeyleri yine devrin gemilerinde gördüğümüz giibi ince kurşun pla
kalarla kaplanmış ve ahşaba ufak tunç mıhlarla tutturulmuştur'.Ahşap

kısımların tamamen çürüyerek kaybolduğu yerlerde kurşun kaplama ka
lıntılan rahatlıkla seçilmektcdir. Batığın açıkta buJunan kaplama tahta
lan arasındaaynca !bir ıdeahşap palanga makarası bulunmuştur

(Resim: 4). Makaranın kum tabakasının çekilmesiyle tamamen açıkta

kalması ve ufak bir parçasının 'bu nedenle 'Yakın bir zamanda kınlarak

kaybolması dışında oldukça dyi korunduğu gözlenmiştir". Parça, konser
vasyonu yapılmak üzere Bodrum Müzesi'ndeki konservasyon labora
tuvarunızda bakıma alınmıştır.

(7) H. W. :Swiney ve M. L. Katzev, «The K'Yrenia ship: A /Fourth - Century B. C.
Greek Merchant iShip,» D. J. Blackmıan" ed. Marine Archaeology (Colston
Papers 23, London 1973) 339 - 355.

(8) Gemilerin IJtaıplama tahtalarının kUI'§un plaJk:alarla kaplanmasının ilk kesin ör
n-e~im yine Girne batığırıda gömıekteyılz, iJbid 349 - 351, ve J. R. Steffy, «The
Kyrenia Ship: An Intevim Report on its HUlH Oonstruetıon,s AJA 89 (1985-) 83,
98 - 99. Daha sonraki gemilerde sta.nda.rd 'bir uygu1ama haline gelen kurşun

kaplama yöntemi hemen hiç 'bir de~k.l!i~e uğramadan M.S. 1. yüzyıl başına

kadar süregehndştlr. KUI'§Un kaplamanın dJ~er 'k1asik. örTIek1erIlıçin bakınız:

Grand Congloue batığı (IF. Benoıt, Fouilles Sous - marineB : L'epave du Grand
Oongloue a MarBeille (Gallia elki 14, Paris 1961) 169 -79, -şekil 84, levha
XXIX), Antikytlhera batıgı (P. Thl"Ockmorton, «The Antıkythera Shiıp,» in G. D.
Weinberg, ed., The Antikythera Ship Reconsidered (Trans. Amer. Phil. Soc. 55 : 3,
Philadelphia, 1965) 44 ve Nemi Gölü Ibattklan(O. Ucelli, Le navi di Nemi
(Rome 1950) §eklI 7S, 82, 95, 110).

(9) Bugüne kadar 15 gemi palarıga makarası lbul'Unmu!fl;ur ..Ma.karaJ-aıila ilgili bilgi
'lçInbaıkınız: H. W. 'Swineıy ve -.M. L. Katzev, (supra n. 6), J. P. Joncheray,
L'epave «O» de la Ohretienne (03ilılers d'archeologie slUbaquatique eki 1, 1975)
103 - ı05; !H. W. ISW'Iney ve !M. IL. Katzev (supra n. 5) 351-352 ve '354; ve J. P.
01eson «A Roman Sheave Block from Israels, International Journal of Nautical
Archaeology and Underwater Exploration 12.2 (1983) 155 - 170. Baıbktan çıkar

dığırnız makara tip olarak Glrne batığından çıkanlan parça lle daha geç devir
Roma babklannda bulunan makaI"alaınn ortak özellikılerini göstermektedir.
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Batık, ahşap kısmının çok büyük tahribata uğramasına rağmen,

gemi yapım tekniği hakkında yeni bilgiler edinmemize ve Girne Ibatığının

tekne rekonstrüksüyonu sırasında ortaya atılan bazı hipotezlerin doğru

luğunu sınamamızda büyük faydası olacak niteliktedir. Ayrıca, tamamen
soyulan batıkta sağlam amphora bırakılmamasınarağmen, hakkındapek
az bilgimiz olan Ibu amphora tipleri için şimdiyekadar /bulunan en önemli
kavnağın da Halkoz Adası batığı olduğu bir gerçektir.

Ne yazık Id, su altında '6 saatlik bir süreyle batığın açılmış bölümle
rini tekrar kumla örtme çabamız tek bir fırtınayla yok olabilecektir.
İlhan Köyü mııhtarıyla yaptığımız görüşme sonunda batığın bulunduğu

bölgeden kum ~Şıletme izninin tekrar özel birkum şirketine verildiğini

üzüntüyle öğrendik. Başlıca geliri kum satımından olan köyün yetkilile
rine, kum gemilerinin biraz daha uzak bir yerden kum almaları önerimi
zin, uygulanması zor bir 'önlem olduğu belirtildi. Kum almanın tarihi
batık bir gemiyi yok ettiği uyarısı da köy yetkililerince ilgiyle karşılan

madı. Kanımızca \hatığı daha fazla tahribattan korumak için alınabilecek

en etkin önlemin Halkoz Adası'nın batı ve güneyibatı sahilinin 1,5 mil
açığına 'kadar olan bölümünden kum almanın acilen yasaklanmasıdır.

Gündoğrusu Limanı Osmanlı Batığı (Batık 2)

Turan köyü önündeki GündoğrusuLimanı'nınhemen doğusundaIbir
takım adacıklar 'bulunmaktadır. Bu adacıkların büyük bir kısmı deniz
dençıkan ufak kayalıklar 'biçimindedir. Kuzeyde bulunan 4 ufak adacık

tan en uçtaki adacık ile onun hemen güneyinde bulunan ikinci adacığın

doğusunda ve adaların 125 - 30 metre ıaçığında bir Osmanlı batığı bulun
maktadır. Gemi kayalara çarparak hemen batmış ve kayalık zemine otur
muştur. Kalıntıların büyük bir bölümü 10-12 metre arasında bulunmak
ta, ancak kuzeye doğru gidildiğinde 20 - 25 metre derinlikte geminin çift
tırnak çapalarma rastlamak mümkündür. \Kuzeydeki ikinci Ve üçüncü
adanın hemen doğusunda bulunan vadide mermer blok ve sütun parça
ları 'bulunmakta ve lbu mermer parçaların arasında Osmanlı batığının

topları dle dört - tırnak çapa parçaları açıkca görülmektedir. Bütün kalın

tılar tamamen midyeyle 'kaplı olduğundan bazı mermer sütun parçaları

nın temizlenmeden top olup olmadıklarını anlamak mümkün olmamıştır.

Yaptığımız sayım sonunda en az 10 adet büyük merrner blok,S sütun,
10 demir kaval topu, 3 adet dört - tırnak çapa ve 2 adet de çift- tırnak
çapa bulunduğu tespit edilmiştir.

Top ve çapaların mermer parçalar ile aynı batıktan olup olmadığı

anlaşılamamıştır. Mermerler ocaktan çıkarılan ve ikaiba işlemi yapılmış

ham parçalar olduğundan bize tarihlernede faydalı olacak herhangi bir

51



özellik göstermemektedir. Bazı toplar mermer 'blokların altındabulurıma

larına rağmen dalga sonucunda bu konuma sürüklenmiş olmaları müm
kündür. Kısaca, mermer blok veya sütunların hiç birıi top veya çapaları

kıstırmamaktadır.

Kaydedilen üç adet dört - tırnak çapadan ikisi dalgaların tesiri ve
demirin çürümesi nedeniyle kırılmıştır.Sağlam olan tek çapadan aldığım

ölçülere göre çapa boyu 3.90 metre, azami kol açı:klığı ise 1.14 metredir
(Resim: 5). Diğer çift - tırnak çapaların !İkisıinin de kırık olmasına rağ

men !boylarının yine 3.90 metre, iki tırnak arasının da 2.80 metre olduğu

saptanmıştır (Resim' 6).

Topların çoğu kısmen gömülü olduğundanancak ıüç'tanesininboyu
ölçülebi1rniş, aynı yapıdaki bu üç topun tam boyu 2.54 metre, gülle çapı

ise 10 cm. gelmiştir. Narlı iskelesinin hemen dibinde ve 3 metre suda,
Celalettin Işık'ın bir kaç sene evvel Gündoğrusu Limanı batığından çı

karıp Narlı'ya getirdiği bir top yatmaktadır. Top temizlendikten sonra
uzun bir süre Iskelede bekletilmiş, fakat konservasyorıuyapılmadığından

çürüyerek üzeninde kalıp şeklinde parçalar dökülmeye başlamıştır.Koroz
yon sonucunda zamanla şeklini kaybeden top iskele ucundan tekrar denize
atılmıştır. Bu top üzerinde aldığım ölçüler. gülle 'çapının yine 10 cm. ol
masına rağmen boyunun 2.34 metre olduğunu göstermektedir. Böylece,
batıkta bulunan 10 toptanhir kısmınında Narlı köyüne getirilen kısa boy
daki topun yapısında o1rnası mümkündür. Batık alanında geminin dire
ğini desteklemekte 'kullanılan bazı çarmık zincini parçaları da görülmüş,

fakat midyeler çevreyi tamamen kapladığındandiğer kaı1ıntıları kaydet
mek mümkün olmamıştır.

Batığa kesin bir tarih vermek, topların tamamençökelti ile kaplan
mış olması sonucu oldukca zordur. Topların genel görünümünden hare
ket etmek 'özellikle çağın teknolojik yeniliklerini oldukça geriden takip
eden geç dönem Osmanlı topları dçin yanıltıcı olaıbilir. Örneğin, 18. yüz
yılda İngiliz ve Fransız toplarının muylusu" gövde altındantop merkezine
doğru kaydırılmasına rağmen", İsrail'in Tantura bölgesinde bulunan ve
Sultan III. Selim'i (1789- 1807) ait tunç top, muylu ve diğer özellikler
bakımından 18. yüzyıl sonundan çok 17. yüzyıl teknolojisini yansıtmakta-

(1{) Muylu, topu top arabasına tespit etımelkte kullanılan ve top gövdesine dik açıda

yerleştırtlen çıkıntilara verilen isimdir.

(LL) Thp muylusunun gövde altında bulunması ateşleme sırasında top araoasına faz
la yü'k bindırdlğinden, 1'8. yüzyıl İnigi1İ'z toptannda muyılu gövde altından top
çapının 1}3 kadar daha üste konduğunu, Fransız toplannda ıse muylunun tam
merkeze kaydırtldığırn görmekteyiz. ,Bilgi için bakınız: F. iHO'Ward, Sailing
Ships of War (London 19179) 20'8 -20'9.
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dir", Yine de bir tarih vermek gerekirse, bu batığın özelLikle aşağıda bahsi
geçen 3 numaralı batıkta görülen malzemeden 18. yüzyıla ait olduğunu

söyleyebiliriz.

Halkoz Adası Osmanlı Batığı (Batık 3)

Halkoz Adası'nın kuzeydoğusundakiufak kayacıkların40 metre ka
dar doğusunda ve 18 - 20 metre derinliğinde bir Osmanlı batığının kalın

tıları bulunmaktadır. Adacıklardan dalındığında zemin plaka şeklindeki

kayaların oluşturduğubir düzlük şeklindedir. Dipte göze ilk çarpan ka
lıntı yarım metre kadar yüksekliğindekibir mermer havandır. Havanın

25 - 30 metre kadar güneydoğusunda Gündoğrusu Limanı açığındaki Os
manlı batığında görülen topların benzeri olan üç top bulunmaktadır.

Ancak, her üç top üzerinden aldığım ölçüler bunların Celalettin Işık'ın

Narlı Köyü iskelesine getirdiği kısa top boyunda, yani 2.34 metre oldu
ğunu göstermektedir. Topların civarında gülleler ve geminin demir bağ

lantı elemanlarınaait 'bir çokçeşit çökelti yer almaktadır.Bunlar arasında
kanca, saplama, çivi, zincir gibi 'belirli olan parçaların yanı sıra detaylı

inceleme yapmadan teşhisIeri mümkün olmayan diğer başka çökeltilere
de bol sayıda rastlanmaktadır.Çökeltilerin dışında batık alanında çeşitli

bakır eşya 'kalıntıları da görülmektedir. Çoğunluğunudeğişik boylardaki
tepsi, tabak ve 'kapların oluşturduğu bu malzemenin arasında manga!
ayakları, ibrik parçaları, kepçeler, pirinç havan ve çakmaklı tabanca
elemanı gibi diğer birçok parçalar da görmek mümkündür (Resim: 7).
Bahsi geçen parçalardan bazılarıetüdlükmalzeme olarak tEodrum Sua1tı

Arkeoloji Müzesi'ne götürülmüştür. Celalettin Işık, bir kaç sene evvel
bir şahsın bu civandan bol miktarda hurda 'bakır çıkararak sattığını be
lirtti; bahsi geçen malzeme şüphesiz bu batıktan çıkarılmıştı.

Batıkta görülen toplar, boylarının daha kısa olması dışında Gün
doğrusu Limanı açığında bulunan toplarla eş yapıdadır.Sözü geçen ikinci
batık sahasında kısa Ihoydaki toplardan tespit edilmemisse de, Celalettin
Işık'ın Narlı iskelesine getirdiği kısa topun .ikinci batıktan gelmesi, kısa

topların her iki batıkta da bulunduğunu göstermektedir.

Batığınçokkaba bir tarthlemesini bakır eserlerden yapmak mümkün
olabilir. Buluntular, Ibüyük bir olasılıkla 18. yüzyıldan kalmadır. Topla
rın temizlenmemiş şekillerinden bir değenlendirmeyapmak ikinci batıkta
belirtilen nedenlerden dolayı yanıltıcı olur. Kammca, kalıntılar Halkoz
Adası'nın doğusunda bulunan batıkla aynı devirden. hatta aynı batıktan

dır. ŞiddetH 'bir fırtına sırasında Gündoğrusu Limanı açığındaki kayalara

(IZ) :S. Wachsmann ve K. Raıveh, «In the Footstepsof Napoleon at 'Tantura, Israel»
Archaeology 37.5 (1984) 58 - 59' ve 76.
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bindiren gemi dalgaların etkisiyle ıparçalanarak batmıştır. Çapalar Ile
topların sığlıkta olması, geminin kayalara bindirdikten kısa bir süre sonra
battığını göstermektedir. Dalgaların şiıddetiyle parçalanmaya devam eden
geminin kıç tarafı, gövdeden bölünerek ayrılmış ve büyük bir olasılıkla

rüzgar ve akıntının etkisinde kalarak batıya doğru sürüklenmiştir. Kıç

bölümü Halkoz Adası'nın açıklarına kadar geldikten sonra buradaki ka
yalara takılarak batmış olması mümkündür. Bu görüşümüz, 'batık ala
nında başka hiç bir çapaya rastlamamamız,genellikle geminin kıç tara
fında bulunması gereken madeni eşyaların batık bölgesinde Ibol miktarda
görülmesi ve en son olarak da yüksek olan pupaya merkezi ağırlığı arttı

np gemi dengesini bozmaması dçin daha hafif topların konması ve bizim
de bahsi geçen batık alanında yalnız üç adet ufak boydaki toplardan bul
mamızdan, kuvvet kazanmaktadır.

Bu tür dağılmaları Amerika'ların Karaib denizinde 16. ve 17. yüz
yılda batmış birçok gemide görmek mümkündür. Bazıgemilerinkıç kısmı
batık merkezinin bir kaç mil uzağında bulunmasına karşılık bir kısmı

da tamamen kaybelarak yok olmuştur",

Hayırsız Ada Bizans Batığı (Batık 4)

Hayırsız Ada'nın en batı ucundaki ufak lkoyda ve denizin 10·22
metre derinliği arasında bir Bizans batığı yatmaktadır. Kalıntıların bü
yük bir bölümünün üzerinde bulunduğukayalıkve meyilli zemin, 14 metre
derinlikten sonra yerini kumluğa bırakmaktadır.Kumluk üzerindeki ka
lıntılar daha seyrek olup 16 - 17 metreye kadar görülmekte, ancak batık

tan aşağıya yuvarlanarak kayan amphoralara 22 metre derinliğe kadar
rastlanmaktadır,

Batık üzerinde biri büyük diğeni de daha ufak boyda olmak üzere
ayı.ı tipten 100 kadar amphora bulunmaktadır (Resim: 8). 'Sığ kısımda

olan amphoralarınmidye ve yosunlarla, derinde olanların ise 'kumla ör
tülü olmasındandaha 'birçokamphoranınsayım sırasında gözden kaçtığı

bir gerçektir. Kalıntılar 'arasında amphora dışında 'başka hiçbir esere
rastlanmamasının,batığın çok sığ suda bulunması nedeniyle daha ufak

boyutlardaki eserlerin çalınmış olabileceği görüşünü kuvvetlendirmekte
dir.

(13) 1622 yılında Florlıda'nın güneydoğusundasd Marquesas sığhklarına çarparak ba
tan İspanyol gemlis! Atocha'nın kıç kısmı §lddetıli dalgalann tesirlyle 'gövdeden
ayrulmış ve üzerinde'ki 'birçok tunç topu da beraberinde götürerek 'batık alanın

dan millerce uzaklığa sürüklenerek batmıştır. bakınız E. Lyon, The Search
for Atocha (New York 1979) 71.
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Araphoralar tip olarak, Sualtı Arkeoloji Enstitüsü'nün Marmaris
civanndaki Serçe Limanı'nda 1977·1979 yıllan arasında kazdığı 11. yüz
yıl Cam batığından çıkanlan amphoralara benzerlik göstermektedir."
Böylece batığı M. S. 10. yüzyıla tarihlernek mümkündür.

Batıktan örnek olarak değişik boylarda olmak üzere iki amphora
çıkanlarakBodrumSualtı Arkeoloji Müzesi'ne götürülmüştür.

Marmara Adası, Ayıtaşı Burnu Sakız Batıjı (Batık S)

Marmara Adası'nın güneybatı ucunda bir düzine kadar kırık amp
hora parçası görülmüştür. Kalıntılar 13.5- 16.5 metre derinlikte ve kıyı

dan en fazla 30 -40 metre uzaklıkta genişçe bir alana yayılmıştır.

Bu sahada batık olarak teşhis edilecek bir konum görülmemişse
de, amphoraların büyük bir çoğunluğununaynı tipte olmasındancivarda
bir batık olduğu düşünülebilir.Ancak, kıyıya bu kadar yakın 'Ve sığ bir
konumda geminin parçalarıdıktansonra yükünün bir kısmını burada dö
kerekaçık denize doğru sürüklendiği düşünülebilir. Celalettin Işık'ın

bu konumdan zamanında 100 kadar amphoranın götürüldüğünü söyle
mesi ve yaptığımız ufak sondajda gemiye ait safra taşlannarastlamamız,

çevrede döküntüden çok bir batık olduğu kanısını uyandırmaktadır.Ba
tığın !görülür kahntılarının çalınmış olmasından bütün gayretimize rağ

men batığın kesin yeri tespit edilememiştir.

Çıkarttığımızetüdlük kırık bir amphora örneği Bodrum Müzesi'nde
depolarımaktadır (Resim : 9). Amphora uzun boynu, kulplan ve kulpla
rın oldukca üzerinde yerleştirilmiş ağzıyla tipik M. Ö. 4. yüzyıl özelliği

göstermekteyse de, nispeten yumuşak ka.visli omuzlan ve boyundan göv
deye 'inerken omuzlara doğru hafifçe açıları kulplan M. Ö. 5. yüzyılın

etkisini taşır", Sakız amphoralarının daha detaylı bir şekilde tarihlendi
rilmesinde büyük rolü olan tutamak kısmı örneğimizde maalesef noksan
dır. Bu nedenlelbatığı genelolarak M. Ö. 4. yüzyıla ve tercihen ilk yansına

koymak gerekir.

(l4) Bu ·ba:tıJrta 'bulunan emphoralaeın en yakın 'örneg'f için J. Oangova, «,Medfeval
Aımıphoras in Bul!garia,» IS'Vestia na Archeologi Eskia lnsUtut 22 (1959) 250,
resıl.m 5. benzer örnek için G. F. lBas:swe iF.IH. 'Van Doorndnok, «An llth Century
IShipwreck atSerce Liman, Turtkey» The InternatiOn4l Journal of Nautical
Archaeology and Uınderwater Expıoration 7.2 (1978) 126, resim 9'a baikınız.

(l5) Bu amphoralarla i1g'lılii 1bI.lgi ve .resdlm. ıJçin ba.kmı.z : V .R. Orace, A.mphora:s and
the Andent Wline Trade (Pl'IinceıtoIl 19611) reslm 45 ve 4ô: A. Zeırn.er, Btora.ge
Jar8 in Ancient Bea Trade (1HaJl.1fa 1977) 37 - 39.
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Marmara Adası, Tekmezar Burnu Bizans Batığı (Batık 6)

Marmara Adası'nın kuzeybatı ucundaki Tekmezar Burnu'nun kuzey
kısmını oluşturduğu koyun '6 - 8 metre derinliğindedağınık durumda ki
remit parçalarına'rastlanmıştır.

Bu bölgede zamanında bir batığın bulunduğu, ancak çok sığda ol
masından dalgalar tarafından zamanla parçalanarak dağıldığı düşünüle

bilir. Koyun limanlık bir lYapıdaolmasından koyda yatan birçok geminin
çöp ve diğer döküntü malzemesinin de dipte bol miktarda bulunabileceği

bir gerçektir. Yaptığımız dalışlar sonunda çeşitli Bizans malzemelerine
rastlamamız,bu görüşümüzü doğrulayıcınitelikteydi. Ancak, aynı tipteki
kiremit parçalarının koy dçinde oldukça geniş bir alanda bol miktarda
bulunmalarından,koyun içinde kiremit taşıyan bir Bizans gemisinin bat
tığı görüşünü kuvvetlendirmektedir. Gemi (sığ suda lbattığındanönemli ve
kurtarılmaya değecek malzemenin zamanında kurtarılmış olması olanak
dahilindedir. Dipte nispeten az kalıntı olmasının bir medeni bu 'şekilde

açıklanabilirse de bu kadar sığ suda batık eserlerininamatör dalgıçlar

tarafındanalınmışolabileceğinigöz önünde bulundurmak gerekir. Koydan
çıkarılan bir sağlam kiremit parçası ile aynı batıktan olduğu sanılan dört
parça sırlı fakat kırık kase etüdlük malzeme olarak .Bodrum Müzesi'ne
götürülmüştür (Resim: 10). Batığı çok ka!ba olarak sırlı kaselerden
M. S. 13. yüzyıla tarihlendirebiliriz".

İstanbul, Büyükçekmece Akmanlar - Çizıneci Batığı (Batık 7)

İstanbul Büyükçekmece açıklarında,kıyıdan tahminen 1 mil uzakta
ve 33 metre derinlikte bir (batık bulunmaktadır.

Batık ilk olarak amatör balıkçılıkyapan Yılmaz Akmanlar ve Cengiz
Çizmed tarafından on sene evvel farkedilmiştir. Kendileri batığı hiç gör
memekle beraber, o bölgede balık çıkması, çapalarınaamphora takılması

ve olta ağırlıklarıyladeniz dibinde birçok yuvadak cismin bulunduğunu

anlamaları üzerine dipte bir batık olmasının gerektiğine inanmış ve ih
barda bulunmuşlardır.

Batıktan bugüne kadar çapalarına takılarak çıkan 7 adet amphora
dan bir örneği de İstanıbul Arkeoloji Müzesi'ne vermişlerdir.

Batık, bulunması son derece zor /bir yerdedir. Kıyıdan 'çok uzakta
olması, civarda devrin yelkenli gemilerine tehlike oluşturacak hiç bir
sığlık, kaya veya burun bulunmamasından,geminin batma medeni anla
şılamamıştır.

(16) A. Lane, «Medieva! F'lnds at~l MIna in North Syrla» Archaeologia 87 (1938)
47, §ekil F.
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Batığın bulunduğu zemının tamamen halçık olmasından ötürü gö
rüntü 4 - 5 metreyi geçmemektedir. Yaptığımızıinceleme sonunda batığın

tamamen bakır olduğu ve üzerinde aynı tipten 200 - 300 kadar amphora
bulunduğu saptanmıştır (Resim: 11). Çevrede balıkçı teknelerininbol
olmasından, batık üzerindeki amphora kümesi zamanla ağlara takılarak

yıkılmış ve daha geniş bir alana yayılmıştır. Amphoralar arasmda yırtık

ağ parçalarına rastlanması, amphoraların dip ağları tarafından dağıtıldı

ğının kanıtıdır. Ağlara takılan bazı amphoralarınçıkarılarakgötürülmesi
de olanak dahilindedir. Buna rağmen, ufak bir bölümde 2 veya 3 sıra

amphoranın henüz istifleme düzenini kaybetrnediğigözlenmiştir. Batıkta

ayrıca iki büyük pithos bulunmaktadır.

Kalıntılarınyumuşak balçık 'bir zeminde bulunması,geminin ahşap

kısmmdan bir bölümünün oldukça iyi korunmuş olacağı görüşünü kuv

vetlendirmektedir. Amphora ve pithoslarm dipteki durumundan geminin

bir yana yattığı açıkca belli olmaktadır.

Batıktabulunan amphoratipi henüz saptanamadığından,bu safhada

gemiye sağlıklı bir tarih vermek mümkün olamamakta, ancak arnphora

ların genel görünümünden Karadeniz yapısı oldukları anlaşılmaktadır.

Büyük bir olasılıkla Karadeniz'in büyük amphora merkezlerinden

Heraclea Pontica veya Chersonesos'ta imal edildiğini sandığımız ampho

ralarımızınbenzerörnekleri M. Ö. 4. yüzyılın ikinci yarısına tarihlerıdiril

mektedir".

Batık, bulunması imkansız bir konumda olduğundan her lharıgi bir

tehlikede bulunmamaktadır.İstanbul'un yakınında olan fakat suyun bu

lanıklığı, soğukluğu ve cansızlığı nedeniyle amatör dalgıçların da revaç

göstermeyecekleri bir bölgede olmasından, batığın yüzeyindeki buluntu

ların soyulması söz konusu değildir. Bu özellik ise 'Şimdiye kadar yerini

tespit ettiğimiz hiç bir batık için tekrarlayamayacağımızbir görüştür.

Batığın tek olması bakımından Akmanlar - Çizmeci Batığı olarak
anılması uygun görülmüştür.

(17) Heradea Pontica amphonaları için bakınız : 'M. Irimi, «Un Mormint Tumular
Descoperit la Topraisar (Jud. Contstanta),» Poniica IX (1976) 37 - 56, özelhkle
resim 4; V. Canarache, Importul Amforelor Stampilate la Istria (Bucureşti 1957)
1-89- 203; Oherdsonesos amp:horaları için aynı eserin 204 - 216 sayfalarına bakı

nız. :tstaruburda bulunan bir örnek '~çin 'bakrmz : V. Grace, «Standard Pottery
Corıtainers of the Aneıent G.reek World,» Hesperia : Supplem6'nt VII (1949) 1815
ve Levrıa 19, şekil 14.
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Resim: 3 - Halkoz Adası

..Sisam»
Batağı'nda

açıkta

bulunarı ve
Zlvanalarl~

birbiriııe·

tutturulmuş

geminin
lmplama
tahtalarına

ait parçalar

Resim: 2 - Halkoz Adası ..Sısam- Batığr'nda bulunan amphora
tipleri.
lenv. no. 84M/IF. 84M/lA, 84M/lGI

Resim: 4 - Halkoz Adası -Sisam- Batığr'nda açıkta bulunan ahşap pa.langa
makarası

Ölçek l: 2 lenv. no. 84MjlHl
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ÖLÇEK 1 :20

A A

L~
Resim: 5 - Gündoğrusu Limanı

Osmanlı B atığı'nda
görülen üç adet dört .
tırnak çapadan sağ

lam olanın çizimi

Resim: 6 -- Gündoğrusu Limanı

Osmanlı Batağı'nda gö
hü!len parçalanmış iki
çapadan en az zarar
görenin restıtü edil
miş çiziIDİ
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Resim: 7 - Halkoz Adası Osmanlı Batağı'ndan çıkanlan bakır ve pirinç
etüdlük malzeme

Resim: 8 - Hayırsız Ada Bizans Batığıo/ndan çıkanlan ~ki amphora tipi,
tenv, no. 84M/3A, 84M/3Bl
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___1---1 J J J II

Basim i 9 - Mar
mara
Adası,

Ayı

Taşı

Burnu
Sakıı.

Batığı'

ndıan

çıkıarı

lan
etüd
lük
amp
hora

Resim: 10 - Marmara Adası, Tekmezar Burnu Bizans
Batığı'ndan çıkarılan sırlı kaseler ve aynı ha
tıktan olduğu sanılan kiremit örneği
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Resim: 11 - İstanbul Büyükçekmece'deki Akmanlar ~ Çizmeci
Batığı'rıdan çıkarılan Karadeniz kökenli iki ampho
ra. Ienv, no. 84M/6A, MM/6B)



CEMİLBEY (ÇORAK) NAHİYESİNDE BULUNAN
BİzANS SELÇUKLU DÖNEMİ YAPILARI VE ALTIN

PARALARı

Erol ATALAY*

Bir süreden beri Selçuk ve Kemalpaşa yörelerinde, mağaralar üze

rindeki arkeolojik araştırmalanmıyürütürken, bu çalışmalanmdanaldı

ğım ilhamla, çocukluk çağlanmı geçirdiğim, çorum ilinin Cemilbey (Ço
rak) nahiyesi yöresindeki inlerin ne olduğunu araştırmaya karar ver
dim '.

(*) Doç. <Dr. Erol ATALAY Ege 'Oniversıitesi, Ar!keolojl ve ,S'anat TarihiBölümü
Bornova/tZMiR

(L) Çorum'un 26 km. güneyinde, Alaca ve Çorum ırmaklarınınbirleştiği ovaya ba

kan tepelerin doğuya bakan eteklerinde kurulmuş olan Cem.lbey (Çorak)

nahiyesinin tarihçesi yüzyirmi yıllık bir geçmişe sahiptir. 125 hanelik bu

küçük köy 1864 yılında Kafkasya'dan gelmiş olan çerkezler tarafından kurul
muştur. Kafkasyadan gelen göçmenler, önce çevredeki köylere yerleştirilmiş

lerdir. Kozluca köyüne yerleştirtlmiş olan ve Kafkasyadan gelmiş bulunan
Naçu Bey ilk iş olarak iki ırmağın birleştiği yerde bir ç.ftlik satın almış ve
Çorak köyünü kurmuştur. Pace oğlu Naçu bey'in satın almış olduğu bu çift
liğin yerinde Burc Köyü bulunuyordu. mu isimde bu yörede bir köy yoktur
ne zaman ortadan kalktığı bilinmemektedir).

Çorak köyü ilk kurulduğunda tüm evler çitten yapılmış ve ilk evi yapan Pace
oğlu Naçu beyolup, çevre köylerine yerleştirilmiş olan kabileler halindeki
göçmenleri bu köyde toplamıştır. Bu duruma göre, Nogey'leri Miyane köyün
den, Yemzağleri Çikhasan köyünden, Yorguz'leri Koyunoğlu Köyünden, Ka
rabe'leri Karahacip köyünden, Hupsileri Keşlik köyünden, Azegolert Mazıbaşı

köyünden getirten Naçu bey böylece köyü oluşturmuştur. 1902 yılında ilk
olarak Nahiye olan Çorak köyü, zamanın İçişleri Bakanı Cemil Cahit Bey'in
adından dolayı «Cemilbey Nahiyesi» ünvanını almıştır. 1938 yılında Bulgaris
tandan gelen 30 hanelik göçmen ailenin bu nahiyeye yerleşmesi sonunda, kö
yün nüfusu artmıştır. Fakat son 30 yıldanberi devam eden kentleşme hare
keti ile bu gün nahiyenin nüfusu oldukça azalmıştır. Birinci dünya savaşı

sırasında Yozgat isyanı ile eşkiyaların baskınına uğrayan Cemilbey nahiyesi
bir çok acı sahnelere meydan olmuş, ve baskın sırasında Nahiye Müdürü
eşkiyalar tarafından öldürülmüştür. Bu gün Çorumda yükselen kurtuluş anı

tında bu olay dile getirilmekte, Cemilbey nahiyesi şehitlerinden söz edilmek
tedir (Cemılbey'Ii Hacı İbrahim Atalay'a köyün kuruluşu ile ilgili olarak
vermiş olduğu bilgiler için teşekkür ederim).
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Cemilbey nahiyesinden başlayıp çorum yolunda 2 - 3 km. ilerlenin
ce çorum ırmağına gelinmektedir (Resim 1). Bu bölgeye Saçayak Bo
ğazı denilmektedir (Resim 2) 2. çorum ırmağını geçtikten sonra 500
metre kadar Kuzey -Doğu yönünlelı tarlalar içerisinde yürününce, doğal,

büyük bir kaya kütlesi ile karşılaşılmaktadırki buraya Sazak Kalesi adı

verilmektedir " (Resim 3-5). Nehir yatağından200 metre kadar yüksek
likte yer alan Sazak Kalesinin zirvesine, insan emeği ile kayalara oyula
rak yapılmış bulunan geniş merdivenlerle çıkılmaktadır (Resim: 6). Zir
veye yakın yerlerde, yine doğal kayalara oyulmak suretiyle oluşturulan,

yapı kalıntılarına, büyük su sarnıçlarına ve içerisine zahire koymaya ya
rayan inlere rastlanılmaktadır(Resim 7 - 8). Bu inlerden en büyük olanı

güney yöndedir ve çok uzaklardan görülebilmektedir (Resim 9). Bu
inin derinliği 10 m., genişliği 2,45 m., yüksekliği 2,77 m. dir. Tabana
kadar inen merdiven basamaklarının sayısı 30 dur. Bu basamaklarınge
nişliği 25 cm., yüksekliği 28 cm. dir. Batı yönde bulunan diğer bir ikin
ci inde ise aynı ölçülere sahip 26 merdiven basamağı yer almaktadır.

Merdiven basamaklarınınuzunluğu 1,50 m. dir. İnin yüksekliği ve geniş

liği 2 m. dir. Kuzey yönde bulunan bir diğer inin ağzı, içerisine göre daha
geniştir. Girişte yükseklik 2,50 rn., genişlik 1,30 m. içeride, yükseklik
2,50 m., genişlik 1,72 m. dir. Bu inin basamak sayısı ise 16 dır.

Zirvede kayalar oyularak oluşturulan 2,50 x 1,50 m. büyüklüğündeki

hücreler vardır. Bunların üzerlerinde yer yer, ağaç kalaslar için yapıldığı

anlaşılan oyuklar vardır. Sazak Kalesi üzerinde yapılmış olan yapıların

bu gün sadece doğal kayalar üzerinde oyulan izleri kalmıştır. Bu yapıların

bir gözetlerne kulesi kalıntılarındanbaşka bir şeyolmadığına şüphemiz

yoktur. Çünkü burası hem Cemilbey (Çorak) nahiyesi önündeki dağlarla

çevrili olan ovayı, hem de Çorum yönüne doğru uzanan ve Çoluşunyazı

diye adlandırılan Ovasaray köyü yöresini görebilecek nitelikte stratejik
bir duruma sahiptir. Yine Sazak Kalesi üzerinden batı yöne doğru bakıl

dığı zaman Aşağı ve Yukarı Sarılık köyleri görülmektedir".

(2) Buraya Saçayak Boğazı denilmesinin nedeni Cemilbey'den Çorum yönüne gi
derken, ırmağı geçtikten hemen sonra yolun sağında yer alan üç büyülr doğal

Kayanın yanyana adeta bir saçayağı gibi durmasındandır:Halk arasında bu
gün söylenen bir efsaneye göre burada devler büyük kazanlarla yemek pi
şirflerrniş, ve boğazdan gelip geçenleri kontrol ederlermiş. Bu efsane oldukça.
ilginçtir. Bu kayalara çok yakın bir yerdeki Saçayak Kalesini düşünürsek,

bölgeyi kontrol altında bulunduran Bizanslı askerlerin burdan geçenleri
kontrol altında bulundurduklan şüphesizdir.

(3) Sazak Kalesi adını, hemen yakınında bulunan Sazakköyünden almıştır.

(4) Sarılık hastalığına yakalananlar bu köylere getirilerek köyün suyu ile banyo
yaptırılırdı ve böylece hastanın iyi olacağına inanılırdı. Bu nedenden dolayı

yarıyana duran bu köylerden birine Aşağı Sartlık, diğerine Yukarı Sarılık kö
yü adları verilmiştir.
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Sazak Kalesi çevresinde yapmış olduğum araştırmalarda, tarlalar
içerisinde pek çok Bizans seramiği buldum. Bu bölgede bir Bizans yerleş

mesinin olduğu açıkça belli olmaktadır.

Cemilbey (Çorak) nahiyesinin önündeki verimli ova Çorum ve Ala
ca ırmaklannın sularıyla sulanmaktadır. Bu ovanın doğusunda bulunan
Kara Dağ ve kuzeydoğusunda yer alan Akdağ kolay geçit vermemektedir.
Bu dağlar adeta bir kale gibi ovayı çepe çevre kuşatmaktadır. Dağların

eteklerinde yer alan, Cemilbey, Kanlıosman, Kadıderesi, Yeşilyayla (Ku
duzlar), Ba1ıyakup, Karagöz, Gökçepınar, Elköy gibi köyler bu ovanın

etrafında sıralanmışlardır. Bir çoğu geçen yüzyılın ortalarında kurulan
bu köylerin bu yöreyi seçmeleri, korunaklı bir bölge olmasından olsa ge
rek. 1956 yılında Saçayak boğazında bulunan Hooanın Pınarı onarılırken

45 adet altın Bizans sikkesi bulunmuştur". Bu sikkeler henüz yayınlan
mamış olup, Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesinde korunmaktadır.

1412 numara ile müze envanterine kayıtlı bulunan bu paraların 40 adedi
Romanus III Argyrus (12 Kasım 1028 - 11 Nisan 1034) yıllarındandır.

Geri kalan 5 adet sikke ise Konstantin X Ducas (23 Kasım 1059 - 23 Ma
yıs 1067) dönemine aittir". Tüm sikkeler Constantinopolis darplı ve «no-

(5) ı956 yılında çorum Lisesinde öğrenci idim ve Saçayak Boğazında br ceşme

onarımı sırasında işçilerin altın paralar bulduklarını, bunları paylaşırken

aralarındakavga çıktığını, olaya jandarmanınel koyduğunu duymuştum. 25 yıl

sonra Sazak Kalesindeki inleri araştınrken bu olayı da ha.tırladım ve altın

paraların hangi müzede olduğunu araştırmaya başladım. çorum müzesinde
olmadığını öğrenince, bu konuyu benim namıma Ankara Anadolu Medeniyet
leri müzesinde araştırması için, meslekdaşım ve adıgeçen müzenın uzmanı

olan Emel Erten'den rica ettim. Kendisinin yakın ilgisi ile 45 adet altın sik
kenin bu müzede olduğuanlaşılmıştır.ı4ı2 nolu müze envanterine kaydedil
miş bulunan bzans altınsikkeleri 27 Haziran 1956 yılında Hazine Genel Mü
dürlüğü kanalıyla müzeye gönderilmiştir. Bu sikkeleri yayınlayabilmem için
bana yakınilgi göstererek yardımlardabulunan Eski Eserler ve Müzeler Ge
nel Müdürü Dr. Nurettin YARDIMCrya Ankara Anadolu Medeniyetleri Mü
zesi Müdürü Osman AKSOY'a, aynı müzede sıklee uzmanı Musa KURUM'a,
yine aynı müzenin uzmanlarındanolup, bu konuda titiz bir şekilde çalışarak

sikkeleri kayıtlardan bulan Emel ERTEN'e ve sikkelerin fotoğraflarını çeken
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü fotoğraf Uzmanı Çoşkun TÜTÜN
CÜ'ye en derin teşekkürlerimi sunanm. Pariste sikkelerle ilgili olarak aras
tırmalar yaparken Bibliotheque Nationale de yardımlarda bulunan A. DA
VESNE ve M. AMANDRY'e sonsuz teşekkürlerimi·bildiririm.
Sazak Kalesindeki çalışmalarım sırasında, Cemilbey nahiyesi halkından Şerif

Yılmaz, ZekeriyaEren, Şerif Arslan, Halis Kaya benimle birhkte gelerek
yardımlarda bulunmuşlardır, kendilerine bu ilgilerinden dolayı 'teşekkürü bir
borç bilirim.

(6) W" Wroth, Cataloque of the imperial Byzantine Coins in the British Museum
vol. II, 1908, s. 494 pl. 57; C. Morrisson, Cataloque des Monnaies Byzantines de
la Bibliotheque Nationale vo. II, 1970, s. 626 pl. 84; A. Hugh, A Handbook of
Coinage of the Byzantine Empire s. 221. ~
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rnisma» birimini taşımaktadırlar.Sikkelerin ağırlıkları 4 gr. ile 4,390 gr.
arasında değişmektedir.

Romanus III Argyrus sikkelerinin ön yüzlerinde: Romanus III cep
heden ayakta, sakallı ve başı taçlı işlenmiş, uzun, süslü olan bir giysisi
vardır. Sağ eli kalbinin üzerinde durmakta, sol elinde ise haçlı bir küre
tutmaktadır. İmparatorun hemen sağında tunik giymiş, başı haleli Mer
yem, ona sağ eliyle taç giydirmektedir (Resim: 10). Yazıtı eCEbOHE>'
RWMANW dır. Arka yüzde ise: Isa sakallı, cepheden tahtta oturur du

rumda, Tunika ve manto giyimli gösterilmiştir. Başında düz hatlı bir ha
le vardır. Sağ eli takdis durumunda, sol elinde ise, üzeri süslü bir incil
tutmaktadır. Sikke etrafında iki sıra noktalar vardır. Üstte bulunan MO
da iki sıra şeklinde noktalarla çevrilidir. Yazıtı t IhSXISREX RESNAN
TIhM dır (Resim: 11).

Constantin X. Ducas Sikkeleri:

Ön yüzde-tKtONRACA Ob.OUKAC: yazıtı vardır. İsa idare eden
kraldır. İsa burada arkalıklı bir taht üzerinde oturmaktadır. Cepheden
gösterilmiş, düz haçlı haleli tunika ve mantoludur. Elinde üzeri süslü bir
ıncil taşımaktadır". Arka yüzde ise: t IhSXISREX RESNANTlhM yazılı

dır (Resim : 12).
Konstantin X sakallı, cepheden, ayakta bir kaide üzerinde durmak

tadır. Sağ elinde : • : süslü bir Labarum, sol elinde haçlı bir küre tut
maktadır. Uzun mücevherli bir elbisesi vardır 8. Paraların etrafı iki sıra

noktayla çevrilidir (Resim: 13).
Genelolarak Constantin X paraları iki tiptedirler. Birincisinde kö

şeli, ikincisinde ise figür kavisli bir tahtta oturmaktadır.Bizim paraları

mızda taht köşelidir. Constantin Ducas X paraları düz olmayıp konkav
yapılmışlardır.

Cemilbey (Çorak) nahiyesinin 5 km. kadar doğusunda Karadağ'ın

eteklerinde yeralan Yeşilyayla (Kuduzlar) 9 köyünün güneyinde Hadid
oğlu köyünün hemen altında doğal kayalar üzerine yazılmış Bizans yazıt

ları vandır. Yöre halkı burayıa «Yazılıkaya» demektedir. Birkaç satırdan

oluşan mezar yazıtı bir duadırL0.

(7) P. Grierson, Cataloque of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collec
tion III. BöL. 2. parti 1973. s. 711 - 715 pl. 56

(S) P. D. Whitting, Monnaies Byzantines 1973, s. 201 fig. 321.
(9) Eskiden Kuduzlar köyünde bulunan bir tekkeye kuduz olan hastalar getirile

rek ziyaret ettirilir ve böylece bu hastaların iyi olacağına inanılırdı. Bu du
rumdan dolayı bu köy Kuduzlar adını almıştır. Son yıllarda bu ad "Yeşil

yayla- olarak değiştirilmiştir.

uoı Yazılı Kaya yazıtı üzerinde Avusturya Arkeolo]i Enstitüsü üyelerinden Doç.
Dr. D. Knıbbe çalışmaktadır ve önümüzdeki yıllarda yayına hazırlanaoaktır,
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Cemilbey (Çorak) yöresinde bulunan tüm seramik parçaları, sikke
ler, yazıtlar burada bir Bizans yerleşiminin varlığını açıkca ortaya koy
maktadır. Ele geçen altın sikkelerden anlaşıldığınagöre ıd. ve ı 1. yüzyıl
da Sazak Kalesi önemli bir gözetlerne kulesi idi. Araştırmalarımızdanel
de ettiğimiz sonuçlardan bu yörenin Bizans çağlarında değer kazandığı

anlaşılmaktadır. Cemilbey önündeki dağlarla çevrili bu geniş ova, korun
maya elverişli olduğu için yerleşim merkezi olarak asırlarca kullanılmış

tır. Bu bölgeye girişi sağlayan Saçayak boğazındayer alan gözetleme ku
lesinin stratejik durumu oldukça önemlidir. Çünkü Kuzeyden ve kuzey 
batıdan gelebilecek tehlikeyi çok uzaklardan görebilecek bir niteliktedir.
Cemilbey (Çorak) nahiyesinden, Şanlıosman (Kanlıosman) köyüne gider
ken, Alaca ırmağı köprüsünü geçmeden önce yolun sağ tarafında büyük
bir cami kalıntısı yer almaktadır" (Resim: 14 -15). Selçuklulara ait ol
duğu anlaşılan bu caminin kitabesi Çorum müzesindedir", Çevrede gö
rülen Selçuklu devrine ait seramikler ve zaman zaman bulunan Selçuklu
dönemi paraları burada aynı dönemde bir yerleşim merkezinin olduğunu

göstermektedir. Elköy'e giderken Çorum ırmağını geçtikten sonra Akda
ğın eteklerinde yer alan ve yine Elköykırı denen yörede yer alan Bizans
devrine ait mezarlara rastlanılmaktadır.Bunların bazıları doğal kayalara
oyulmuşlardır.Bu mezarların da yine 10 ve ıl. yüzyıla ait olduğu kanaa
tindeyiz.

Cemilbey yöresi, antik çağda ününü duyuran Amasia'dan çok uzak
larda değildir13. Sözünü ettiğimiz bu yöre Galatia ile Helenopont bölge
leri arasında kalmaktadır14. Amasya ile Çorum arasında kalan bu bölge
ye Pontus Calaticus adı verilmekteydi 15. Burası, Kapadokya'yı Amasia
(Amasya)'a ve Amisos (Samsun)'a bağlayan önemli yolların çok yakının

dadır l6 • Amisos (Samsun)'dan başlayan Roma - Bizans yolu, Sivas'a ka-

(LL) Selçuklu dönemine ait olan caminin fotoğraflarını çeken ve mektupla bu yöre
hakkında bilgi veren çorum Müzesi Müdürü Ahmet Ertekin'e teşekkür ede
rim.

(L2) Camin/rı kitabesi 30 - 40 yıl önce Cemilbey nahiyesinde iken, köy halkından

Salih Atalay (Salih Hoca) tarafından, korunması için çorum Marif Müdür
lüğüne gönderilmiştir. Daha sonraki yıllarda çorum Müzesinin açılmasıyla

oraya devredilmiştir.

<Bu bilgileri veren Kadriye Burhanoğlunateşekkür ederim).

(L3) Dietionaire d'istoire et de Geographie ecclesiastiques 4, 1930 s. 987
(L4) Ibid.,

(L5) W. M. Ramsay, The historieal Geography of Asia Minor IV, 1890 s. 197 - 221.
Bkz. «The Byzantine Military Road» ve s. 267.

(L6) F. H'Id, Das Byzantinisehe Stressensystem in Kappadokien (Österreichische
Akademie der Wissenschaften phil- Hist - Klasse Denkselıriften, 131. Band)
1977, s. 115 Harita 10.
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dar olan modern yola paralelolarak ilerliyor ve Amasia (Amasya)'dan
geçiyor. Yol burada, Euchaita (Avukat Mecidözü)'nün kuzeyinden geçi
yor. Tabia (Büyük nefez köyü) yıine Bizans çağında önemli bir yol kav
şağı olarak dikkati çekmektedir 17. Tabia - Kayseri arasındaki yol Tabula
Peutingeriana'da belirtilmiştir.

Antik çağlarda önemli yol kavşaklarının ve önemli yolların yakı

nında: bulunan Cemilbey yöresi, günümüzde olduğu gibi sinesinde bir çok
yerleşim merkezleri (köyleri) ni barındınyordu. Bu önemli yollarla, bü
yük merkezlerle kolayca ilişki sağlıyan Cemilbey yöresi yerleşim mer
kezleri elimizdeki verilere göre en kalabalık olduğu zaman ıd. ve ıl. yüz
yıl içerisindedir. İleride yapılacak köklü araştırmalarınbu fikrimizi des
tekleyeceği' inancındayız.

cı7) Calder - Sean, A Classıcal Map., K. Eittel, Kleınasıatische Studien. ıst. Mitt. 5
(1942) s. B- 10.
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Resim: 1 - Cemilbey (Çorak) Köyü

Resim: 2 - Saçayak Boğazı

Resim i 3. - Sazak Kalesi
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Resim: 4 - Sazak Kalesinden Cemilbey Nahiyesi önündeki ovanın görünüşü

Resim: 5 - Sazak Kalesinde su sarnıçlarının girişi

Resim: 6 - Sazak Kalesi'
nde merciiyen
basamakları
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Resim: 7 - Sazak Kalesi zirvesinde yapı kalıntılan

Resim: 8 - Su sarnıçlarının birinin ağız kısmı

Resim: 9 - Sazak Kalesinde merdiven basamakhinlerden biri 71
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Resim: 14 - Cemilbey Nahiyesi yakınında bulunan Selçuklular'a ait caminin dı

şarıdan görünüşü

Resim: 15 - Resim 14'de görüleneaminin mihrabı
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iSTANBUL TEMEL KAZıLARINDANHABERLER - 1984

Nuşin ASGARİ'"

İstanbul Arkeoloji Müzeleri bu yıl da il sınırları içinde 60'ı aşkın

mevkide kontrol ve gerektiğinde müdahale kazısı yapmıştır. Bunlardan
en önemli gördüğüm 4 tanesi burada tanıtılacaktır: Konulardan ilki geç
antik çağa, ikincisi erken Bizans, üçüncüsü orta ve dördüncüsü geç Bi
zans çağlarına aittir ı.

1 - Beyazıt, Sekbanbaşı mevkii yapı kalıntısı (Resim: 1-9)

Simkeşhan'ınarkasındakiyamacın içinde - 135 pafta 689 ada 73 par
selde - (Resim 1, okla işaret edilen arsa) büyük bir iş hanı için açılan

temelde antik duvar parçaları çıkmağa başlayınca, inşaat durdurularak
Ekim 1984'de burada 10 gün süren bir kurtarma kazısı yapılmıştır. Theo
dosius Meydanının güneyinde, fakat çok daha alçak bir alanda yer alan
bu parselin üçte !birini kalın duvarlı bir tuğla yapı delduruyordu. Resim
5 ve ö'da !bu alanın kazı öncesi ve kazı sonrası durumları karşılaştırılabi

lir,

Kazı sonucu ortaya çıkan plandan anlaşıldığınagöre, yapının güney
ve doğu duvarları birleşerek düzgün bir dış köşe meydana getirirler (Re
sim: 3 ve 7). Kuzey duvarı ise yamacın içinde, yolun altında kalmaktadır.

Yapınınbu dış duvarı kuzey - güney doğrultusunda14 m., doğu - batı doğ

rultusunda ise 11 m. kadar açılabilmiştir (Resim: 3). Yapı batıya doğru

yamacın içinde devam ederek komşu binanın altına girmektedir.

Horasan ile tutturulmuş düzgün tuğla sıralarından meydana gelen
bu dış duvarın kalınlığı 1.50 m. ile 1.75 m. arasında değişir, yani çok ka
lındır. Yassı, kare tuğlaların boyutu 35x35 cm. ile 37x37 cm. arasında de
ğişir. Duvar en yüksek yerinde 7 m.ye ikadar mevcuttur (!Dı'Ş kısımda du
varın oturduğu orijinal tabana kadar inilememiştir). Yapının güneyinde
iki paye ayağı vardır.

(*) Dr. Nuşin ASGARİ, Küçükbebek, İbriktar çıkmazı, Mutlu Apt. 18/8 - İstanbul
(1) 'Bu çalı!ŞIllJ8;1a11da müze müdürlüğüne yardımcı olan al'lkaJdaş1armı E:nrin Başa

ranbillek, Nekriımıan Oleay, Turhan IBiı1gil:i', Cilhat Soyihıan, Şehrazat Karagöz,
Turhan Gökyılmnım, Adnan Barıoğlu ve Suat ıKongBlZ'a teşe<kkürü bir borç
'bilirim.,
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İç kısım birbiriyle bağlantılı, gayrimuntazam ufak bölmelere ayrıl

mıştır (Resim 7 - 9). Tüm mekanlar 5 -7 cm. arasında değişen kalın bir
sıva tabakası ile düzgün bir şekilde sıvanmıştır. Demek ki bu alt yapının

içi bir sarnıç olarak kullanılmıştır. Bu ufak mekanlar ile kuzey duvan
arasında kalan dar koridortın içi dahi düzıgün sıvanmıştır(Reısim 8).

Bu mekanların orijinal üst örtü sistemi hakkında kesin birşey söy
liyemiyoruz. Kaidesiz ve başlıksız mermer sütunlar belli noktalara yer
leştirilmiştir (Resim: 3 ve 9); bunlardan üç tanesi kaba bir mermer blo
ku taşımaktadır (Resim: 4). Bu sütunlar mekanın içine, duvarların sı

vanmasıyla aynı zamanda yerleştirilmiştir.

Demek ki üst yapının taşınmasındabu sütun sisteminin belli bir tak
viye rolü vardı. Bu alt yapının üzerine, antik yapı yıkıldıktan sonra, geç
Osmanlı çağında başkabir yapı oturtulmuştur. Resim 4'deki çizirnde çap
raz ile gösterilen kesimler Osmanlı yapısına aittir.

Doğu - batı doğrultusunda uzanan dar - uzun, büyük bir yapının alt
(bodrum) kısmına ait olan bu duvar kalıntılarınınyerinde korunması ve
üzerine inşa edilecek olan han projesinde değişiklik yapılarak, hanın bod
rumuna inilmek suretiyle kalıntıların incelenebilmesinin sağlanması, Ta
şınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları, İstanbul Bölge Kurulunca karar al
tına alınmıştır.

Beyazıt Meydanının güneyindeki yamaç içinde Sekbanbaşı mevkiin
de yer alan bu yapı temelinin acaba mahiyeti neydi? Üzerinde ne gibi bir
yapı yer alıyordu?Bilindiği üzre bugünkü Beyazıt Meydanı, Hellenistik ve
Roma çağlarında kentin en önemli nekropol alanıydı '. İ. S. 3. yüzyıl içle
rine kadar mezarlık olarak kullanıldığı kesin olarak bilinen böyle bir
alanın hemen yanında, yine Roma çağına ait büyük ve önemli bir yapının

yer alması olası değildir. Demek ki yapımız geç antik - erken Bizans ça
ğından öncesine ait olamaz.

Sekbanbaşı mevkii yapı kalıntısı resim 2'deki arkeolojik planda ok
ile gösterilen boşluğa isabet .etmektedir. Şu halde batıya doğru uzandığı

tesbit edilen alt yapımız ile resim 2'deki planda C harfi ile gösterilen, alt
yapı, belki de aynı büyük binanın taşıyıcısıydılar. C'deki duvar kalıntı

ları 1948/49'da Mamboury tarafından görülmüş ve « ..... 4. - 6. yüzyıllara
ait sarnıçlı bir binanın kalıntısı. .....» şeklinde tanımlanmıştı 3.

(2) Bkz, W. MüUer - Wiener, Bildlexikon zur Topographie Istombuls, 1977, s. 219
ve res. 250; N. F'ırat.lı, Les steles funeraires de Byzance Greco - Romaine, 1964;
ay. yazar, iAMY 13 -14 (1966) 186 ydd.

(3) 'Bkz. ·Müller - Wiener, ay. es. s. 260 res. 294 hakkında verılen açıklamaya.
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Aya Sofya'nın önünden başlıyarak Çemberlitaş, Beyazıt üzerinden
Aksaray'a uzanan kentin ana caddesi Mese'nin güney kenarında, 5. - 6. yüz
yıllarda bazı büyük ve önemli sivil yapıların yer aldığını biliyoruz; Sul
tanahmet'te Antiochos 4 ve Lausos 5 sarayları, Laleli'de Myrelaiorı sarayı 6

gibi. Bizim yapımızın, hemekadar mahiyetini tesbit edemiyorsak da, 4. 
5. yüzyıl kentinde, Mese'nin güneyinde bulunan önemli yapılar zinciri
içinde yer aldığım söyliyebiliriz.

2 - Gümüşyaka başlığı (Resim 10 . 13)

Trakya'nın Marmara Denizi kıyısında, Silivri ilçesine bağlı Gümüş

yaka köyünde yaptığımız araştırmada, bir evin ibahçesinde büyük bir
mermer başlık 'bulduk ve müzeye getirdik (Env. no. 85.10).

75 cm. yüksekliğinde, abakus kesiminde 127 cm. eninde olan başlı

ğın dip çapı 83 cm/dir.

Eser Kautsch'un «Zweizonenkapitelle» (iki paftalı başlıklar) dediği

gruba girer 7; yani alt yarısında bir yapraklar dizisi, üst kısmında ise
figüratif bezemeden oluşur. Altta 8 akanthus yaprağı arasında 8 yumru
bulunur. Bu dizinin üzerinde başlık gövdesini çepeçevre dolaşan bir sar
maşık dalı kabartması vardır. Başlığın üst yarısında, köşelerde iri ka
natlı birer kartal kabartması ve bunların arasında, orta ekse~de oval bi
rer çukur alan yer alır. Şevron bezekli abakusun üst yüzeyi temiz işlen

miştir.

Alt sırada yer alan akanthus yapraklarındaküçük burgu deliklerin
den oluşan bir işleme tarzı gözlenir (Resim 12). Cephe ortalarındaki

oval çukurun kenarlarında kopmuş bazı yaprak bezerne parçaları sezin
lenir (Resim ll). Bu kesimde zeminden tamamen kopuk, ajure teknik

te işlenmiş bir haç motifinin yapraklar arasında yer aldığını tahmin edi
yoruz 8. Haçın dip ucu ile üst ucunun koptuğu yer bellidir. Anlaşıldığına

göre başlığın dört yüzündeki haçlar ve altsıradaki yumruların üzerinde
ajure teknikte yapılmış olan motifler düzgün bir şekilde kınlarak yok
edilmişlerdir.

(4) Müdler - Wierıer , ay. es. s. 12:2 ve res. 109.

(5) MüLler· Whmer, ay. es. s 238; R. Naumann, IstMitt 1'5 (1965) 135 vdd,

(6) Müller - Wierıer, ay. es. s. 240 vd.; R. Naumann, IstMitt 16 (1966) 199 vdd,

(7) R. Kautsch, Kapitellstudien, 1936. \

(8) fstarıoul, 'Tahtakale'de bulunmuş iki adet 'başluklı payede (env. no. 5·262 - 5263)
başlığın dar yüzünde oval 'bir alan içinde yer aılan yapraklar arasınıdaıki haç
motifinde olduğu gl:bi (res. 14).
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Motifleri zeminden kopararak zemin önünde bağımsız kılan bu aju
re teknik, 6. yüzyılın ilk çeyreğinde mimari bezemede yaygınlaşmağabaş

lamıştır; akanthus yapraklarında izlediğimiz burgu delikli üslup ise, da
ha eski bir modanın, 5. yüzyıl Theodosien üslubun devamıdır.

Başlık gri yatay bandlı beyaz Prokonnesos mermerinden yapılmış

tır. Prokonnesos'da (Marmara Adası) özellikle geç antik çağda Korint
başlıkların adadaki mermer ocaklarında belli bir safhaya kadar işlendik

ten sonra bu yarı işlenmiş haliyle ihraç edildiklerini ve detay işçiliğinin

bunları satın alan merkezde, özellikle Konstantinopolis atölyelerinde ta
mamlandığı, Prokonnesos'da yapılan kazı ve araştırmalar sonucunda or
taya çıkmıştır", Gümüşyakabaşlığının da yarı - işlenmiş bir Prokonnesos
başlığından yontularak yapıldığını sezinlemek mümkündür.

İki paftalı başlıklarınBizans döneminde kullanım süresi, Kautsch'un
belirttiği gibi 10 çok uzun olmamıştır: Bunlar 5. yüzyılın ilk yarısında

Theodosius çağında ortaya çıkmış, yüzyılın ikinci yarısında çok artmış,

500 yıllarından az önce ise bu başlıkların modası sona ermiştir. Bu tip
başlıklar arasında kartal figürlüler önemli bir grup oluşturur". 5. yüzyıl

da çoğunlukla İstanbul atölyelerinde yapılmış olan kartal flgürlü, iki paf
talı başlıklar 12 normal boyutları pek aşmazlar; halbuki 83 cm. çapında

bir sütun üzerine oturması gereken bizim Gümüşyaka başlığımız bunlar
dan çok daha büyüktür.

Boyutlarına dayanarak başlığımızın sıra malı olmadığını, özel bir
anıt ya da yapı için yontulmuş olduğunu söyliyebiliriz. İstanbul'da 5. yüz
yılortalarında dikilmiş olan Markianus sütununda 13 Gümüşyaka kartal
ıarını andıran, fakat ondanda büyük olan bir başlıkla karşılaşırız. Başlı

ğımızın dip kısmında bulunan dört kenet yuvası ve ortadaki 24 cm. ça
pındaki büyük oyuk, onun sağlam bir şekilde oturtulduğunu göstermek
tedir (Resim 13).

Bu eser belki de Gümüşyaka'ya en yakın ve önemli bir merkez olan
Herakleia-Perinthos'dan (Marmara Ereğlisi) getirilmişti ve muhtemelen
Perinthos'da 5. yüzyıl sonu, 6. yüzyıl başlarına ait önemli bir anıtı süslü
yordu.

(9) 'Bu konu'da II. Kazı Sonuçları 'Toplantısında 'bir bildiri sunulmuştu, Ayrıca bkz.
,N, Asgar-ı, Proceedinçeo] the Xth International Congress of Classical Archae
ology, Ankara, 1978, s. 47fl vd.

(LO} Kapitellstudien, s. l6I.
(ll) Kartal başlıklar Lçin ayrıca bkz. J. Kramer, Bkulpturen mit Adlertiguren an

Bauten des 5. Jhe, n. Chr. in Konstantinopel, 1968.
(12) !Örnekler için 'bkz. G. Mendel, Catalogue des sculptures grecques, romaines et

byzantines, Musees Imperia= attomans, no. '742, 743, 1209.
(13) MüIIer - Wiener, ay. es. s. 54.
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3 - Kocamustafapaşa sikke definesi (Resim 15. 19)
Kocamustafapaşa'da Ramazan Efendi Camii yakınında, iAraıbacı Be

yazıt mahallesi Bezirgan Odaları Çıkmazında, kanalizasyon için hendek
kazılırken,bakır bir kap içinde 1722 adet altın sikkeden oluşanbir Bizans
definesi bulunmuştur14.

Dövme tekniğinde yapılmış, silindirik gövdeli, dar boyunlu bakır

kabın iç kısmı kalın bir kil tabakası ile sıvanmıştı (Resim 15).
Çanak şeklinde olan sikkelerin hepsi Konstantinopolis darphanesin

de 'bası1mıştır. Silkıkeler orta Bizans çağında 1042'den W81'e kadar süren
39 yıl içinde ard arda tahta geçmiş 6 imparator ve bir imparatoriçeye
aittir.

En erken sikkeler (Resim 16 üst sıra) Konstantin IX'a aittir (1042.
1055). Ön yüzde imparatorun büstü, arka yüzde İsa büstü olan bu sikke
lerden definede 4 adet çıkmıştır.

Bundan sonra İsaak I'e ait 4 sikke gelir (1057 - 1059). Ön yüzde
ayakta asker· imparator, arka yüzde taht üzerinde İsa yer alır (Resim:
16 alt sıra).

Definede Konstantin X'a (1059 . 1067) ait 144 sikke iki tip göster
mektedir: Ön yüzde ayakta imparator, arka yüzde taht üzerinde İsa (R~

sim: 17 üst sıra); ya da ön yüzde takdis edilen imparator sahnesi, arkada
taht üzerinde İsa (Resim 17 alt sıra).

275 adet olan Romanus LV sikkelerinde (1067 . 1071) ön yüzde or
tada İsa, solda imparator ve sağda imparatoriçe ayakta durur, arka yüz
de üç oğulları yer alır (Resim 18 üst sıra).

1067 yılının Mayıs - Haziran aylarında tek başına hükümdarlıkyap
mış olan İmparatoriçeEudokia'ya ait 4 sikke vardır: Ön yüzde iki oğlu

arasında Eudokia, arka yüzde taht üzerinde İsa (Resim: 18 alt sıra).

Definede en fazla sikke Mikhael VII'ye aittir (1071 . 1078). Bu impa
ratorun 1145 sikkesinin üzerinde ön yüzde imparatorun büstü, arka yüz
de taht üzerinde İsa görülür (Resim 19 üst sıra).

Definenin son imparatoru 148 adet sikkesi ile Nikephorus III'dür.
(1078 - 1081) : Önde ayakta imparator, arkada taht üzerinde oturan İsa

(Resim 19 alt sıra).

Sikkelerin tümü altın olmasına rağmen, Romanus ıy'den bu yana
olanlarda altın ayarının çok düştüğü gözlenir. Bizans İmparatorluğu bu
devirde bir yandan Slavların, diğer yandan Selçuklularınbaskısı altında

dır; 1071 Malazgirt muharebesi sonucu Selçuk Türkleri Romanus IY'Ü
yenerek Anadolu'ya ayak basar. Bütün buolaylarınBizans Devletinin eko
nomisine de yansıdığını, basılan paralarda altın ayarının gittikçe düşü-

(14) IBu definehakkındaki bilginin tümü İstanbul Arkeolojl Müzesi Sikke Ka;binesii
şefi nünizmat Nekriman Olcay tarafından sunulmuştur.
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rüldüğü bir entlasyon uevrımn yaşandığını,bu derine ile de ızıernek böy
lece mümkün olmaktadır.

4 - Kayışdağ Manastm kalıntıları (Resim 20·24)
Kayışdağ'ın batı eteklerinde. Kayışdağ mahallesine bağlı çamaşır.

dere mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine yerinde kısa bir ince
leme yapılmış, alanın ayrıntılı araştırmasınahenüz girişilmerniştir.

Yazılı kaynaklardan öğrendiğimizegöre Kayışdağ'da 5. yüzyılda ya
şamış aziz Auşentius'a ait bir manastır vardı. Burada bundan başka dört
manastır daha da bulunmaktaydı.Erken bir devirde kurulan bu manas
tırlar uzun bir süre kullanılmıştı".

Bugiin sık bir bitki örtüsü ile kaplı çamaşırdere mevkiinde yer yer
kaçak kazıların yapılarak bazı Bizans duvarlarınınve bir sarnıcın ortaya
çıktığı tesbit edilmiştir. Resim 20'de kaçak kazı ile tahrip edilmiş bir ya
pının kalıntısı görülmektedir.

Arazide yatan, iki yanı işli bir korkuluk levhası parçası 5. - 6. yi.izyıl

özellikleri taşımaktadır (Resim 21).
En önemli buluntu, müzeye getirilmiş olan bazı kemer parçalarıdır

(Resim: 22 - 24). Mermer bir kemerin sol yarısına ait olan 78 cm. erıirı

deki birinci levhada (env. no. 84.26) akanthus yapraklı kemerin üzerinde,
köşeyi oldukça plastik işlenmiş büyük bir melek kabartması doldurur
(Resim 22). Levhanın arkası bir duvara raptedilecek şekilde işlenmiş

tir (Resim 23). Aynı kemere ait ufak bir parça daha vardır. İkinci bir
kemere ait 49 cm. enindeki parçanın (env, no. 84.27) yalnız kemer beze
mesi mevcut olup melek kabartmalı kısmı noksandır (Resim 24).

Figür tasvirli kemerlere, özelIikle melek kabartmalı olanlara, 13. 
14. yüzyıllarda «Paleologoslar Rönesansı» adı verilen sanat döneminde
sık raslanır. Bu konuda İstanbul'da bulunmuş çeşitli örnekler vardır 16.

Chora Manastır Kilisesinin (Kariye Camii) Paleologoslar çağına ait me
zar şapelinde bulunan arkosol mezarlar, bu kabartmalı kemerlerin ne şe

kilde kullanıldığını açıkça gösterir. 1332 yılında ölen kilisenin barıisi Me
tochites'e ait olduğu tahmin edilen arkosol mezarda olduğu gibi 17. Bizim
Kayışdağ kemer parçalarınında böyle mezar arkosollerine ait olması kuv
vetle muhtemeldir.

Kayışdağda ilerde yapılacak incelernelerin bu konuya daha fazla
ışık tutacağını ümit etmekteyiz.

(15) Bu konuda bkz. E. Ma:mbouIly, The T'ouriste' Istanbul, 1953 s. 562.
Antik adı Auxentlus olan Kaynşdağ' ve buradaıki manaştır kalıntıları için bkz
A. M. Mansel, Türkiyenin Arkeoloji, Epigrafi ve Tarihi Coğrafyası için Bibli
ografya, :L948 s. 503 vd.'da verilen yayına.

(16)'İstaIlJbul Arkeoloji Müzelerinde bulunan bazıörnekL'er Için 'bkz. Merıdel, ay. es.
no 705 ve 707.

(17) P. A. Underwood, The Kariye Djami, 1966 cılt i s. 270 vdd.ıcilt III lev. 533a.
Yine aynı kılisede bulunan ve Michael 'Torrıjkes'e ait olan ar'kosol mezarda da
melek kabartmalı mermer cephe 'kompozisyonu görülür: Underwood, ay. es. s.
276 vdd. lev. 537.
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Resim: ı - Beyazıt. Simkeşhan ve çevresi planı IMüller - Wiener. Resim: 290)

Resim: 2 - Beyazıt Simkeşhan ve çevresi arkeolojik planı IMüller - Wiener Re
sim: 294)



Resim: 3 - Beyazıt. Sekbanbaşı mevkii yapı kalmtısı, kazı sonrası planı. 1984

Resim: 4 - Beyazıt. Sekban başı mevkii yapı kalıntsı, kuzey - güney
kesiti. 1984
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Resim: 5 - Beyazıt. Sekbanbaşı - Yapının kazıdan önceki durumu (Güneyden)

Resim: 6 - Beyazıt, Sekbanbaşı - Yapının kazıdan sonraki durumu (Güneyden)
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Resim: 7 - Beyazıt, Sekbanbaşı - Yapının güneydoğu bölmesi

Resim: 8 - Beyazıt, Sekban başı 
Yapının kuzeyindeki
dar koridor tuatıdan)
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Resim: 9 - Beyazıt, Sekbanbaşı

yapısındaımermer sütun
ların taşıdığı IDermer
hatıl

Resim: 10 - Gümüşyaka başlığı (İst. ArkeoIoji Müzesi, env. no. 85.101 85



Resim: 11 - Ayın başlığın diğer bir cephesi

, Resim: 12 - Gümüşyaka başlığı - Detay: Akbantbus yaprakları

Resim: 13' - Gümüşyaka başlığıdip

kısmı
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Resim: 14 - Tahtaikıale payesi başlığı

lİst. ArkeoIoji Müzesi
no. 5262)



Resim: 15 - Kocamustapaşa sikke ide
Cinesini muhaCaza eden
bakır kap.

Resim: 18 - Kocamustafapaşa s~

leri: Romanus LV (üst
sıra) EUdokia (alt sıra)

Resim: 16 - Kocamustafapaşa deCine
si sikkeleri: Konstantin
iX (Üst sıra) İsaak i
(alt sıra)

Resim: 17 - Kocamustafapaşa deCine
si sikkeleri: Konstantin
X

Resim: 19 - Kocamustafapaşa deCine
si sikkeleri: Mikhael VII
(üst sıra) Nikephorus ın

(alt sıra)
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Resim: 20 - Kayışdağ, Çamaşırdere mevkii yapı kalıntısı

Resim: 21 - Kayışdağ , korkuluk levhası parçası
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Resim: 22 - Kayışdağ, arkosol kemeri parçası [İst. Arkeolo]t Müzesi env. No
84.26)

Resim: 23 - Kayışdağ, arkasol

kemeri parçasının

arka yüzü

Resim: 24 - Kayışdağ, arkasol kemeri parçası [İst. Arkeoloil Müzesi, ens. No.
M-~) 89





GÖREME, KARANLıK KİLİsE DUVAR RESİMLERİNDE
1984 YILI KORUMA VE ONARıM ÇALIŞMALARI

Revza OZİL*

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ICCROM uzmanlannın ı işbirliği ile
sürdürülmekte olan Görerne Kaya Kiliseleri duvar resimlerini koruma ve
onanm projesine, 1984 yılında, içte Karanlık Kilise duvar resimleri üze
rinde, dışta ise yine Karanlık Kilise ile Elmalı - Barbara Kiliselerinin üst
bölümlerinde, Kılıçlar Kilisesi ve Saklı Kilisenin girişlerinde devam edil
miştir.

Görerne Kaya Kiliseleri duvar resimlerini koruma ve onanm projesi
aşağıdaki yöntem ve uygulamalan içermektedir:

Taşıyıcının (tüf kaya) sağlamlaştıolması

Sıva tabakasının yeniden taşıyıcıya bağlanması

Sıva tabakasının sağlamlaştınlması

Boya tabakasının sağlamlaştınlması

a. Tozumanın önlenmesi
b. Kavlayan boya tabakasının yeniden sıva tabakasına bağlanması

Temizlik

a. Boyalı yüzey üzerinde yer alan toz tabakasının kaldıolması

b. Mekanik veya kimyasal yöntemlerle boya tabakası üzerindeki di
ğer kirlilik ve birikimlerin yokedilmesi

Taşıyıcı ve sıva tabakasında yer alan derin çatlak ve çukurlann çev
reye uygun harçla belirli düzeye kadar yeniden doldurulması, yeniden
renklendirme

1984 yılında, kilisenin çeşitli bölümlerinde sürdürülen uygulamalar
dan önce, üzerinde çalışılacak alanlardaki taşıyıcı, sıva tabakası ve boya
tabakasında görülen bozulmaların belgelenmeleri yapılmıştır.

Bunlar, taşıyıcıda yer alan çatlak ve yarıklar, sıva tabakası ile taşı

yıcı arasındaki boşluklar, sıva tabakasındagörülençatlak, çukur ve tozu
ma, boya tabakasındaki kavlama, tozuma, aşınma, renkte değişim ve yü.
zeydeki yazı ve çizikleri içermektedir (Resim: 1, 2, 4, 6).

(*) Revza aZİL, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Sultanahmet - İSTANBUL
(ı) Uzmanlar: Isaibelle Dangas, Gloria Tranquilli, Akın Aksoy, Nurhayat Duran,

Rıdvan İşler, Mustafa Kol, Nihal Müftüoğlu, Revza Ozil, Ayşe Temiz.
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Ayrıca boyalı yüzey üzerindeki toz, is, kandil yağı lekeleri, mum ka
lıntıları, karbonatasyon, çamur ve 1960'lı yıllarda yapılan onarımıarda

boyalı yüzeyler üzerine taşınımış çimento ve nüf harcı giibi kirlilikler de
belgelenmiştir.

Temizleme işlemlerinden önce çalışılacak alanlardaki tüm boyalı

yüzey kontrol edilmiş, tozuyan renklerin dayanma güçlerinin arttırılma

sı için gerekli [bölümlerde, tiner içinde % 3 - 5 paraloid B 72 çözeltisi ile
sağlamlaştırma yapılmıştır.

Ayrıca kavlamış boya tabakalarınında çeşitli yöntemlerle yeniden
sıva tabakasına bağlanması sağlanmıştır.

Temizlik işleminde yüzeydeki toz yumuşak fırça ile kaldırılmış ve
daha sonra silgi yardımıyla uygulamaya devam edilmiştir.

İsli alanlar su içinde amonyum bikarbonat çözeltisi, kandil yağı le
keleri su içinde butylamine çözeltisi ile yokedilmiş, ayrıca, sulu amonyak,
sulu alkol, aseton - tiner, su - alkol - aseton, su - alkol - amonyak gibi ka
rışımlar çeşitli kirliliklerin kaldırılmasında kullanılmıştır.

Sıva tabakası ile taşıyıcı arasındaki büyük boşluklarda kireç - ka
zein karışımı, küçüık hoşluklarda ise sulandırılmış primal AC 33 enjeksi
yanları uygulanmış ve bu yöreler sıva taşıyıcıya bağlanıncaya dek pres
altındabırakılmışlardrr (Resim: 1).

Sıva yüzeyindeki derin çukur ve çatlaklar belirli düzeye kadar kireç,
kum ve tüf karışımı harçla doldurulmuştur.

Temizliği ve sağlamlaştırılması tamamlanan bölümlerde, boyalı yü
zeydeki bazı boşluklar, gerekli görüldüğündekirli su ile çevreye uygun
olarak yeniden renklerıdirilmiştir (Resim: 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Yukardaki işlemlerinuygulandığı tüm alanların üzerine; çalışmala

rın bitiminde, koruyucu olarak tiner içinde % 3 paraloid B, 72 çözeltisi
sürülerek boyalı yüzeyler sağlamlaştırılmıştır.Karanlık Kilise içinde yer
alan dört sütundan üçü, 1960'lı yıllarda yeniden yapılmış olup, kemerleri
taşıyan bu sütunlar ile antik başlıklararasındakiçimento dolgu, başlık

larda yer alan duvar resmi bezemelerini kısmen örtmüş durumda idi, Bu
nedenle, kilisenin orta böıümü.nde,kuzeydoğuvekuzeybatıdayer alan iki
başlığın fPılan: 1) ,ifrerindeıki çiment{)" tabakasının yumuşatılarak,

bisturr yardımı ile kaldırılması işleIİılerisırasında~kemer, birimleri ile
yeni sütun başlıkları aralarıruhtümüyle doleturulmamiş.oldukları ve bu
yörelerde geniş boşlukların yer aldığı saptandığından (Resim: 8), bu
kısımlar yeniden doldurnlaraik sütunlarınkemerleritaşıması sağlanımış

tır (Resim: 9).

Antik başlıkların üzerindeki' çimento tabakası' 'daha. sonra çeşitli

yöntemlerle kaldırılarak, boyalı yüzey tümüyle temizlenmiştir.
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Karanlık Kilisenin içinde yer aldığı kaya kütlesinin üst bölümünde,
geçmiş yıllarda doldurulan derin çatlağın, doğal erozyon nedeniyle, 1984
yılında yeniden aşınmaya uğradığı saptanmıştır.Yağmur suları, bu yarık

tan içeri sızarak, zamanla kilise içindeki duvar resimlerini etkileyeceğin

den, önlem alınarak bu yöre, çevreye uygun tüf, kum, kireç ve polivinil
asetat tutkalı karışımı harçla yeniden doldurulmuştur.

Elmalı - Barbara Kiliselerinin içinde yer aldığı kaya kütlesinin üst
bölümünde, geçmiş yıllarda doldurulan derin yarığın, doğal erozyon et
kisiyle yeniden aşınmaya uğradığı gözlenmiştir. Belirli bir süre sonra,
yağan yağmur suları, bu bölümden içeri sızarak, her iki kilisedeki duvar
resimleri üzerinde aşırı bozulmalara neden olacağından, bu derin çatlak,
çevreye uygun tüf, kum, kireç ve polivinil asetat tutkalı karışımı harçla
doldurulmuştur.

Yine yağmur sularının, Kılıçlar vadisindeki Kılıçlar Kilisesinin ön
yüzünden akarak tüf kayayı aşındırdıkları ve kapı girişinde, üstten ve
eşikten içeri geçerek, duvar resimlerinde bozulmalara neden oldukları

gözlendiğinden,1980 yılında, girişin ve sağ yandaki küçük şapelin üst bö
lümlerine, bölgedeki yapısal koruma çalışmalarının başlamasına dek,
çevredeki tüf kaya özelliğinde geçici bir saçaklık yapılmıştı.

1984 yılında, bu geçici saçaklıkta, doğal erozyon nedeniyle yer yer
aşınmalar saptandığından. bozulmaya uğrayan bölümler kum, tüf ve ki
reç karışımı harçla yeniden onarılmıştır (Resim : lO).

Saklı Kilisenin üzerinde yer alan toprak yoldan, kilisenin ön yüzüne
akan yağmur sularının, kapı girişinde,üstten ve eşikten içeri geçerek öz-el
likle tavandaki duvar resimlerinde ve taşıyıcı tüf kaya üzerinde aşırı bo
zulmalara neden oldukları gözlenmiştir (Resim: 11).

Bu nedenle, bölgedeki yapısal koruma çalışmalarının başlamasına

dek, kilisenin giriş bölümü üzerine geçici bir saçaklık yapılarak, suların

duvar resimlerini etkilemeleri kısmen önlenmiştir (Resim: 12).
, i' .

1984 yılı çalışma evresinde, Karanlık Kilisede, doğuda, apsislerin
önünde yer alan bölümlerde, orta kubbe ile çevresindeki alanlarda tüm
koruma ve onarım işlemleri tamamlanmış ve ayrıca batıdaki bölümlerle,"

nanteksin güney yarısında- çeşitli koruma işlemleri, uygulanrmştır.

(Plan: 1).

1985 yılında, kilise içindeki diğer ahinlar üzerinde koruma ve ona
rım uygulamaları .sürdürülecek ve çevredeki başka yapılarda da- kurtar

ma çalışmalarına devarn.edilecektir.
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Plan 1: KARANlıK KILISE

~ Çalışılan alanlar (1984 evresi)

Plan: 1 - Karanlık Kilise



Resim, 1 - Sıva tabakasının yeniden taşıyıcıya bağlanması. 95



Resim: 2 - Temizlik öncesi görünüm

Resim: 3 -Koruma ve onanm işlemleri bitiminde görünüm
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Resim: 5 - Koruma ve onarım işlemleri bitiminde görünüm 97
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Resim: 10 - Kılıçlar Kilisesi: Geçici saçaklıkta onarım çalışmalan

Resim: 11 - Saklı Kilise: Yağmursulannıniçerigeçmesi nedeniyle kHise tava
nında saptanan bozukluklar
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Resim: 12 - Saklı Kilise: Suların içeri geçmesini önlemek için girişin üzerine ya-
pılan geçici saçaldık 101





GÖREME'DE KORUNMASıGEREKEN BİR EV

Günsel RENDA*

1984 yılında Kapadokya - Görerne yöresinde yapılan bir alan çalış

masında, gerek mimarisi, gerekse bezemeleri açısından ivedilikle korun

ması gereken bir ev dikkati çekmiştir. Nevşehir İline bağlı Görerne Köyü
nün Orta Mahallesinde Eselli camisi yakınlarındayer alan bu ev üzerinde,
aynı yıl içerisinde yaptığımız çalışmalarla evin tarihi ve kimi özellikleri
saptanmış, plan krokisi ve kesiti hazırlanmıştır. Ev, yapım tarihi olan
1825 yılından bu yana sahip değiştirmediği gibi, yörede Hacı Hafızoğul

ları veya Tillioğulları diye anılan ailenin dördüncü kuşağından İsmail

Yüce halen evin biı bölümünde oturmaktadır.Kendisinin verdiği bilgiye
göre, evi yaptıran Küçük Mehmet Nevşehir'in Til köyünde doğmuştur.

Bir süre Nevşehir'deçalıştıktan sonra ağabeyi ile İstanbul'a giden Küçük

Mehmet'in tablekar (sofra hizmetlerinde görevli kişi) olarak saraya gir
diği anlaşılmaktadır. Kısa bir süre içinde rütbesi yükselerek önce teber

dar (koruma görevlisi) sonra sancaktar (Sancağ-ı şerifi korumakla gö
revli kişi olan Mehmet Ağa memleketine döndüğünde Görerne köyüne

gelerek burada bir ev yaptırmıştır. Evin tarihi konusunda herhangi bir
kuşku yoktur. Caddeye bakan cephenin tam ortasına yerleştirilmişMaşal

lah ve 1241 (1825) yazısı açıkça okunabilmektedir (Resim: 6). Ayrıca

başadasındakiboyalı bezemeler arasında 1243 - 1827 tarihine rastlanır ki,
bu da olasılıkla boyama işlerinin o yılda tamamlarıdığına işaret eder.

(Resim: 14) Bundan başka aynı odada pencere pervazına küçük harfler
le rasgele yazılmış dört dizilik bir şiirin sonunda 1244 (1828) tarihi dik
kati çeker (Resim: 12). 1825 yılında yapımına başlanan evin tüm bezeme
lerinin tamamlanması birkaç yıl sürmüş olabilir. Önemli olan, Görerne

köyü gibi ufak bir yerleşmede, mimari ve bezemeleriyle II. Mahmut dö
nemine tarihlenebilen bir evin kısmen harap da olsa, bugün ayakta dura
bilmesidir.

(*) Prof.Dr. Günısel RENDA,. Hacettepe "OmOJ'ersitesi, Edle;biyat F'a.kültesa, Arkeolojı

ve SanatTarihi Bölümü 'Beytepe!ANKARA
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Evin MimariÖzellikleri

Evin mimari özellikleri Kapadokya. Görerne yöresi geleneksel ko
nut türüne uymaktadır'. Ortahisar, Mustafa Kemalpaşa ve yöresindeki
evleı gibi, Göreme evi de eğimli bir araziye yerleştirilmiştir.Öyle ki, evin
yan ve arka cephesinde kimi bölümler kayaya dayanmış veya kayaya
oyulmuşken ön cephesi bir zemin, bir ara kat ve bir üst kattan oluşur

(Resim: 1). Kayaya oyulmuş kısımların dışında inşaat yığma taştandır.

Ev ne yazık ki, özgün durumunu bütünüyle koruyamamıştır. İki varisin
yaşıyabilmesiiçin ortadan bir duvarla iki ayrı bölüme ayrılan eve, iki cep
hede birer üst kat çıkılmıştır. Yerinde yaptığımız çalışmalar evin özgün
planını bir ölçüde ortaya çıkarmışsa da, restitüsyon için ileride daha ay
rıntılı bir incelemeye yapmak gerekecektir.

Evin sokağa bakan özgün kapısı yıkılarak, ayrılan iki bölüme hizmet
verecek iki yeni giriş kapısı açılmıştır (Resim: 2). Cephede solda yer alan
kapıdan (B) girişte kısa bir merdivenle avluya çıkılır. Giriştekiahır tü
ründen mekanın üstüne sonradan bir oda eklenmiştir (No. 11). Her ne
kadar avlu sonradan bir duvarla ortadan bölünmüşse de, avluya açılan

birimleri saptamak mümkün olmuştur. Bu yöre evlerinin hepsinde oldu
ğu gibi burada da eyvanlar, odalar, ya da depo ve benzeri birimler bu
avluya doğrudan veya dolaylı olarak açılır. Kapadokya bölgesi evlerinin
en önemli birimi olan eyvan - tandır evi girişin karşısındadır (No. 10). Bu
tonozlu eyvanın ortasındayaklaşık 50 cm. derinliğinde yere oyulmuş olan
olan tandır taş kapakla örtülüdür. Başta ekmek yapımı olmak üzere tüm
pişirme işlevini taşıyan bu birimler genellikle arkada bir başka mekana
açılır. Nitekimburada da tandır evinden bir kapıyla yine tonozla örtülü
ikinci bir mekana geçilir (no. 9) (Resim: 5) Bunun arkasındaki kapıdan

kayaya oyulmuş, daha ufak, kiler veya depo türü bir mekana girilir (no.
S), tandır tas kapakla örtülüdür. Başta ekmek yapımı olmak üzere tüm
ikinci bir mekana geçilir (No. 9). (Resim: 5). Bunun arkasındakikapıdan

kayaya oyulmuş, daha ufak, kiler veya depo türü bir mekana girilir

(1) O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Restorasyon 'Bilim Dalı uzmanları tarafından Kül
tür ve 'Turizm Bakanlığı için 1975 yılında hazırlanmış Ortahisar Araştırma

Değerlendirme ve Genel Koruma Projesi bu yöre evleri için önemli bir kaynak
tır. Yine aynı bilim dalında hazırlanmış ve .Mustaf'a'kemalpaşa evlerini konu
alan hllim uzmanlığı tezi, bu yöre yontularınm rnlmarl ve bezerne özelliklerine
dikkati çeker. Nk. T. Aikman, The Preservation and Rehabilitation Project of
Yeni Mahalle - Mustafa Paşa ('Mustafa Paşa » Yeni M8!haı1le Koruma ve Geliştir

me Projesi. Bastlmarmş, Yiliksek LisansTeZi, O.D.T.Ü. ,Mimarlık 'Fakültesi Res
torasyon Bilim Dalı, 1985

(2) Plan krokisi ve kesit çiztmlert için Y. Mim. Mustafa Akpolat'a ve yerinde birlik
te yaptığımız incelemelerdeki yardımı için Araş, Gör. Saail Pleıkak'a teşeklciiı

ederim.
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(No. 8). Tandır evinin yanında tonozlu bir oda yer alır (No. 7) Bir kapıyla
eyvana açılan bu odanın ocağı ve iki dolabı vardır. Odanın bidindeki ka
yaya oyma mekanın eskiden gusulhane olduğu söylenmektedir (No. 6).
Bu odanın üzerine sonradan kat çıkılmıştır. Avluyu ortadan bölen duvar
nedeniyle, evin geri kalan kısmına ancak A kapısından ulaşılabilmekte

dir. Bu kapıdan girişte sağda ahır yer alır. Kısa bir merdivenle çıkılan ara
katta dikdörtgen bir kış odası ve yanında tuvalet vardır (Resim: 3). Ahı
rın üzerine gelen bu oda iki pencereli ve sekilidir; üzeri hezeıı adı verilen
ahşap kirişleme ile örtülüdür. Odanın yanında bu yörede kayıtdamı de
nilen, yine kısmen kayaya oyma bir depo dikkati çeker.

Ara kattan birkaç basamakla tonozlu ufak bir eyvana ulaşılır (Re
sim: 4). Ev ikiye ayrıldıktan sonra bu eyvan ikinci bölümün tandır evi
görevini yüklenmiş, zeminine bir tandır yerleştirilmiştir(No. 3). Bu ufak
eyvan, üstünde yer alan ambarla birlikte üst kat odalarının seviyesine
ulaşır (Resim: 4). Eyvan, özgün tandır evi ve yanındaki odadan birkaç
basamak daha aşağıda kalmaktadır. Dolayısıyla, ufak eyvandan geçilen
tonozlu oda da (No. 5) aynı seviyededir. Evdeki tonozlu mekanlar, Kapa
dokya yöresi evlerine özgü sivri kemer profilli bir tonoz sistemiyle ör
tülüdür. Bu tonazun örgüsü, taş kalınlığı Ibirbirinden farklı kemerleriri
yanyana gelmesiyle sağlanmıştır; bu nedenle de tonozlar çıkık-göçük ke
merler dizisi görünümündedir ' (Resim: 5).

Evin en önemli iki odası üst katta yer alan yaz odalarıdır (No. 1 ve
2) (Resim: 1-4). Bu seviyede avlu iki basamakla yükselmekte ve bu iki
odadır (No. 1). Buna bitişik ikinci oda 3,60x6,50 m. boyutlarında ve daha
sine, bir duvarı iseavluya bakan yaklaşık 4x7 m. boyutlarındaki köşe

odadır (no. lj.Buna bitişik ikinci oda 3,6Ox6,50 m. boyutlarında ve daha
ufaktır (No. 2). ikinci odadan kayaya oyma bir gusulhaneye geçilir (No.
4). Her tki odaya da basık kemerli taş çerçeve içinde yer alan sade ahşap

kapılardan girilir.

Başodada zeminden 15 cm. kadar daha alçak bir pabuçluk-seki altı

vardır. Odanın sekisi iki yandan birer ufak parmaklık-musandra ile ay"
rılmıştır (Resim: 8). Bu ayırırnı tavanda bir Bursa kemeri izlemektedir.
Seki alçak bir ahşapsedirle çevrilir (Resim: 9). Odanın sağı)." duvarın

da bir ocak yer alır. Ocağın iki yanına basit ahşap kapaklıbirer dolap
yerleştirilmiştir.Pabuçluk kısmında girişinyanındaüstüste iki lambalık

nişi, aynı duvardaki pencerenin öteki yanında ise daha dar tek bir niş

vardır. Odanın avluya açılan bu penceresinden başka, dördü ön cepheye,
üçü yan cepheye bakan 87x137 cm. boyutlarında sekiz büyük penceresi

(3) 'Bu örgü telmtği!nin ayrıntıdarı ıçın bk. dipnot 1 'de OrtahiBar Ara§hrma - Değer.
lendirme ve Genel Koruma Projesi, s. 58 - 69.
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vardır. Büyük pencereler bu yöre evlerinin çoğunda olduğu gibi demir
parmaklıklıve kepenklidir. Her birinin üzerine yaklaşık 6()x77 cm. boyut
larında birer alçı üst pencere yerleştirilmiştir. İki pencere dizisinin ara
sında odayı çepeçevre bir raf dolaşır.

Bitişik odanın düzenlemesi biraz farklıdır. Yan cepheye bakan üç
penceresi vardır. Avluya bakan ufak boyutlu pencere sonradan açılmış iz
lenimini vermektedir (Resim: 4). Burada da pabuçluk kısmı sekiden ah
şap parmaklık ve Bursa kemeriyle ayırlmıştır, fakat pabuçluk kısmının

üzerinde mahfel türü bir ahşap bölme dikkati çeker (Resim: 21). Girişin

sağında dolap gibi bir girintiden merdivenle çıkılan mahfel sekiye kafes
lerle açılmıştır. Aile fertlerinin ifadesine göre, evi yaptıran Mehmet Ağa

bu bölmeyi, İstanbul saraylarındaki kafesli bölme1ere benzetmek iste
miştir. Odada dolap yoktur, yalnızca gusulhaneye geçit veren kapı dolap
kapağı görünümündedir.

Evin Bezemeleri

Dış Bezerneler :

Kapadokya yöresi evlerinin çoğunda olduğu gibi bu evde de dış cep
hede taşa işlenmiş oyma bezemeye yer verilmiştir.Evin özgün kapısı son
radan yapılan değişiklikle kaldırıldığından,bu yörede mutlaka yer alan
süslü giriş kapısını bu evde bulmak mümkün değildir. Özgün bezemeler,
cepheye bakan alçı pencere bordürlerinde ve yan cephedeki kat ayırımı

konsollarında odaklaşmıştır. Pencerelerde çubuk ve fisto dizilerinden
oluşan bordür üstte kemer şeklinde yükselmiştir (Resim: 6). Bu kemer
lerin içi çeşitli geometrik ve bitkisel motiflerle doldurulmuştur.Ön cep
hede evin tarihinin üzerinde de bu tür dolgulu bir kemer motifi dikkati
çeker. Yan cephe'de her iki odanın boyunda, üst kat çıkıntısı süslü kon
sollara oturur (Resim: 7). Konsol aralıkları içi dolgulu kemerlerle taç
landmlmıştır. Kemer oyukları yelpaze, fırıldak, baklava, rozet veya deniz
kabuğu türünde bezemelerle doldurulmuştur. Konsollar basamaklı kai
delerle duvara bitişir. Yüzeyleri ise perde püskülünü andırır dışa taşkın

yüksek kabartma motiflerle kaplıdır. Birbirini tekrarlamak yerine her
konsol ve kemerde farklı motiflerin kullanılmış olması ilgi çekicidir.

İç Bezerneler :

Üst kat odalarındakibezemeler, evi döneminin en önemli örneklerin
den biri yapmaktadır.Geleneksel Türk evinde sofalarda, eyvanlarda, ba
zen de evin dış cephesinde boyalı bezemelere rastlanabilir, fakat bu tür
bezemelerin yoğunlaştığı yer aslında başodalardır. Türk evinin en basi
tinde bile özenle süslenmiş bir başoda olur. Bu oda misafirin kabul edil-
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diği mekandır. İster başkentte, ister ülkenin en uzak köşelerinde olsun,
evlerdeki başodalar aşağı yukarı aynı bezerne programını izler. Tavanlar,
dolaplar ve kapılar çoğu kez boyalıdır. Pencereler ve dolapların üst kıs

mındaki duvarlar ise kalem işi nakışlarla süslüdür. Bu odalarda genellik
Le ahşap üzerindeki bezerneler ve sıva üzerine boyanan motif ve kompo
zisy-ınlar aynı renk düzenini izler. Dolayısıyla bu tür bezeli odalara giril
diğinde, tüm duvarlar ve tavanlar gerek renk, gerekse motif açısından

uyum içerisindedir. 18. ve 19. yüzyıl evlerinin başodalarında boyalı ahşap

tavan ve dolaplar, lambalıklar, kabartma ve nakışlı ocaklar, dolaplann
ve pencerelerin üstünü dolayan yazı şeritleri ve hepsinden öte duvarların

üst kısmında panolar, süslü çerçeveler ve madalyonlar içerisine yerleş

tirilen natürmort ve manzaralar bezerne programının değişmez unsurları

olmuştur 4. İşte Görerne evinin iki yazlık odasındaki bezerneler de aynı

programı izler.

Kapı ve dolap kapakları çok sade olan başodada, ahşap bezerne ta
vanda yoğunlaşmıştır (Resim: 9 - 10). Dikdörtgen tavanın tam ortasın

da yer alan tavan göbeğinde güneş ışınları izlenimini veren ve sırt sırta

dizili C motiflerinin oluşturduğu çıtalar ortaya doğru daralarak kabara
da birleşir. Köşelerdeki üçgen boşluklar tavan yüzeyinin ve çıtaların ren
ginde çiçek buketleriyle doldurulmuştur. Tavan göbeğinin iki yanında

kalan kısımlar bu kez düz çıtalarla karelere ve baklavalara bölünmüş,

göbek gibi yeşil, sarı ve kiremit renklerine boyanmıştır.

(4) Tür'k konut mimarisi üzerinde pek çok mceleme yapılmıştır, fakat 18. ve 19.
yüzyıl evlerindekr bezerne programını ayrmhyla ele alan çalışmalar ancak son
on yıl içinde ortaya çnkrruştıe, Bazı resimli evleTIi ele alan monografik çalışma

lar veya genel yayınlaz içinde lbu 'konuyla ilgili -bölümler şunlardır: E. Esin.
'ıSadullah Paşa Yalısr', Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, 33/312,
1972, s. 11 - 25. G. Renda, 'iDa:t1ça'da ESki bir Tür'k Eivi', Sanat Dünyamız, 2,
1974, s. 22·29, iR. Arık, 'ResimliTürk Ervlerinden İki 'Örnek', Sanat Dünyamız,
4, 1975, s. 12 - 18. N. Atasoy, 'T. 'Sultan Mahimut iDervIiine Ait 'Bir Aibide Ev,'
8anat Tarihi Yıllığı, VI, 1975, s. 12 - 18. G. Erim, 'Adatepe'de Eski l8ir Tür.k
Evi', Türkiye Turing Otomobil Kurumu Belleteni, 48/327, 1975, s. 2 - 8. R. Arık,

Batılılaşma Dönemi Anadolu Tasvir Sanatı, Ankara, 1~76, s. 58 - 64, 86 - 97. S.
H. Eldem, Birgi Çakırağa Konağı, İStanbul, 1977 .G Renda, Batılılaşma Dö
neminde Türk Resim Sanatı, Ankal'a, 1977, s. 79 - 115, 1~5 - 131, 145 - 150, 9.

166 - 170. G .Renda, 'Büyiik Bi1l'iüI1lg'Ü'z'de, bir Türk Evi ve III .'Selim Döneminde
Süsleme', Türkiyemiz, 21, 1977, os; 41 - 46. G. Renda, 'W.all Painti;ngs in Turkish
Houses', Fifth International Congres8 of Turkish Art, Budapest, s. n1 - 738. Ö.

'SüsıÜ, 'Adatepe'de Hacı MJelhmet Ağ'a Konağ'mm ISüslemel~ıi', Istambul Devl-et
Mühendislik ve Mimarlik Akademi8i Dergiisi, 2, 1978, s. 99 - 114. H. Tayla, 'Ha
dımoğihı Mans10n at Bayvami.ç', Turkı.sh TrıeaISures, 1, 1978, S. 10 - 19. G. Renda
rve T. Erol, Çağdaş Türk Resim Sanat. Tarihi, Cilt I, ts1:anJbuı1, 1980, s. 49 - 76. G,
!Renda, 'Restol'ımyıon Ça;bşmaJarıIllda IKaıLem !şleri ve !Duvar Resimlerinıin Yeri,
'RöZöve ve Restorasyon Dergm, V'aikııf1ar Genel ~i1dürlüğ'ü, 4, 198:2, 8. 7,9- 90
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Odada süs unsuru olarak kullanılan yazılar, alçı pencereierin üst
kısmına yerleştirilmiştir (Resim: 8 - 9). Yazı olmayan pencere üstlerinde

boyalı çiçek buketleri vardır. Yazılar ayet, dua veya kclam-ı kibar deni
ten ünlü güzel sözlerden oluşur'. Avluya hakan alçı pencerenin üzerinde
ki istifli yazı bu türdendir (Resim: 8).

Azze men kana'a zelle men
tama'a

Bu yazının hemen yanında, cami tasvirinin üzerinde ise bir ayet yer alır:

Kullema dalıile 'aleyha
Zekeriyya al-mihrab

~ ~

~~~ ~~ zY-.> ~
Odanın öteki duvarlarında çeşitli dualara raslanır. Ön cepheye bakan
duvarda üçüncü pencerenin üstünde şu yazı vardır: (Resim 10)

Kamilen ve «İlmen nafi»
an ve kalben münevvera
ve tevfiken hasenen ve tôv
beten nasüha
Yan cephe duvarında:
(Resim: 11)

~

\/r \ı;--, ~L' ~~ ~\6
/.. /',.. ? -'?'. ""

~yffi :;,.\>} J~~'j~~

Allahümme inni es'ellüke
imanen müstakimen Ve
fazlan da'imen ve nazara
rahmetin ve 'aklen sözleri

yer alır. Ocaklı duvarda yer alan yazı tamamen silinmiştir.

Odanın avluya bakan penceresinin pervazındaduvar üzerine ufak harfler
le sonradan rasgele yazılmış dört dize ve tarih dikkati çeker. Yaklaşık

10 om. lik bir alana yazılmışbu yazıda şu sözlergeçmektedir (Resim: 12).
------_.~

(5) Yazılarrm doğru okunması ve yardımları iıçm. H. U. ımdebiyat Fa:külıtesi öğretim

üyelerinden Doç. IDr. Ahmet Ocak ve [Doç.IDr.. Turga ıocak'a en 'içten teşekkürle

vimi sunarım. Elvlerin başodalarında güzel sözlerden oluşan ya:zı şeritlerine ras
tanır. lKayseri dolaylarındaBüyük Bürungüz'de 180S tarihlii 'bir evin bu tür beze
melerd için ıok. G.Rendıa, '!Büyük Biirün'güz'd'e ESkJ. bir Ev', Türkiyemiz, 20,
1976, s. 15 ve 17.
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İnayat-ı Huda'dırbu baka içün bazar eyle

Selametgelür inşaallah eyle
İsterim dersen...ki...bağ-ı bihiştde sen

Dilin bidar idüb daim ki gafletden hazer eyle

İnşa' Osman Efendi
Sere 1244
Karye-i .

Bu yazı özelikle ilgi çekicidir. Bu sözler, yeni inşa edilen ev için iyi dilek
lerdir;

fakat altında evin yapım tarihine çok yakın olan 1244 rakkamının bulun
ması ve inşa kelimesiyle aynı satırda yer alan Osman Efendi adı, satırla

rın inşaatla ilişkili birisine ait olduğunu düşündürmektedir.Nitekim al
tındaki Kayre-i (köyü) kelimesinden sonra gelen ve okunamıyan kelime
Osman Efendi'nin köyünün adı olmalıdır. Böylelikle bir usta- adının or
taya çıktığı düşünülürse, bu yazı ileride yapılacak çalışmalara ışık tuta
bilecektir.

Odanın boyalı nakışları büyük çeşitlilik gösterir. Tavan eteğini ge
nişce bir bezerne şeridi dolamaktadır. Fakat pabuçluk kısmında yer alan
birbirine dolanmış yapraklı dal motifi öteki duvarlarda tekrarlanmamış

tır (Resim: 8). Seki kısmında daha zengin bir benzerne şeridi dikkati çe
ker. Burada dolmadal ve bereket boynuzu motifleri yapraklar ve çiçek
demetleriyle zenginleştirilmiştir (Resim: 12). Bunun altında dar bir be
zenıc şeridi daha vardır. Bu şeritler bükülmüş kağıt izlenimini verir. Te
pe pencereleri ise dış cephedeki taş bezemeyi andıran geometrik veya
bitkisel motiflerle çerçevelenmiştir (Resim: 11-12).

Tepe pencerelerinin aralarına panolar içine yerleştirilmiş bezerne
motifleri, natürmort ve manzara kompozisyonlarıise süslemenin en ilginç
örnekleridir. Baş odanın giriş kapısı üzerindenbaşlanırsa,kompozisyon
lar şu sırayı izler (Resim: 14). a. Sarkaçlı duvar saati, b. İstanbul

manzarası, c. Cami tasviri, d. 1243 tarihinin yer aldığı köşklü bezeme,
e. Kaleli manzara, f. Saksılı bezeme, g. Saksılı bezeme, h.Yelkenli
manzara, ı. Saksılı bezeme, j. Saksılı bezeme, k. Köprülü manzara,
1. Karpuzlu natürmort, m. Saksılı bezeme, n. Armutlu natürmort,
o. Köşklü manzara, p. Saksılı bezeme, r. Köşklü bezeme.

Manzara ve natürmortların arasına yer alan saksılı bezerne kompo
zisyonları dört ayrı türde düzenlenmiştir(Resim: 9). d ve i' panolarında

dikkati çeken köşklü bezerne ise ayrıdır. Bunlardan dallar arasına yer
leştirilmiş bir köşk veya kanopi motifi vardır. d panosundaki köşk motifi
içerisinde ı, 4 ve 3 rakkamları okunmaktadır (Resim: 15). Sıva üzerinde

ı09



yakından yapılan inceleme 1 rakamının aslında 2 olduğu fakat ucunun
silindiğini göstermiştir.Ayrıca 1 rakamının solunda da bir silinti vardır.

Doıayısıyla bu rakamlar 1243 tarihini verir ve hezemeleri yapan usta
tarafından yazılmış olmalıdır. Evin bezemeleri ampir üsluba yakındır.

Örneğin bu panodaki köşk veya kanopl aslında dört İon sütununa otur
muş bir kubbe görünümündedir ve ampir yapıları anımsatır. Öteki heze
me kompozisyonlarındakullanılan bereket boynuzu motifi, dolmadallar,
kenger yaprakları veya antik vazo biçimindeki saksılar aynı ampir espri
dedır. Alt pencerelerin arasına boyanmşı sütun biçimleri ve ocağın beze
meleri de bunu kanıtlar (Resim: 9-16). Kurdeleyle bağlanmış püsküllü
bir perde motifinin çerçevıelediği ocağın üst kısmında kemerler üzerine
oturmuş kubbesiyle dairesel Roma veya Rönesans tapınaklarına benzer
kabartma bir motif vardır. Ocağın üzerindeki boyalı akant yaprakları,

rozet ve fiyonglar da aynı üslubun göstergesidir.

Odadaki iki meyveli natürmort kompozisyonu sağır duvarın üzerin
dedir. Bunlar karşı duvardaki alçı pencerelerin tam karşısına rasladığın

dan, pencerelerin etrafındaki süs şeridi ile çerçevelenmiş ve adeta onla
rın yerini almıştır (Resim : 17). Bir basa üzerine yerleştirilmiş olduğu

izlemini veren türlü meyvelerin arasında yükselençiçekli bahar dal
lanndan oluşan bu natürmortlarda gölgeli boyamarla meyvelere hacım

kazandırılmıştır.

Manzaralar daha da ilginçtir. Pabuçluk kısmındaki panolar, sarkaç
lı bir duvar saati resmi ile başlar (Resim: 18). 18. yüzyıldan sonra duvar
resimlerinde saat motifine sık rastlanır. Avrupa'da 17. yüzyılda ortaya
çıkan sarkaçlı saatler 18. yüzyılda Osmanlı imparatorluğuna da girmiştir.

Saray çevrelerine çok sayıda Avrupa saatinin geldiği, hatta Anadolu'daki
bir çok eşraf evinde de bu tür saat bulunduğu bir gerçektir'. Duvar nak
kaşları genellikle günlük yaşama yeni giren eşyaları resimlemekten zevk
almışlardır. Buradaki saat de sanki odada duvara asılı olduğu izlenimini
yaratmaktadır. Sanatçı saati küçük bir konsol üzerine yerleştirerek du
vara çakılı gibi göstermiştir.

Duvar resimlerinden en büyüğü, pabuçluk kısmında saat resminin
hemen yanında yer alan yaklaşık 12Sx160 cm. boyutlarındaki büyük İs

tanbul manzarasıdır (Resim: 19 -20). Boğaziçinden bir görünüm olduğu

izlemimini veren resimde, ön planda bir cami kompleksi, karşı kıyıda ise
bahçe içinde bir kıyı kasrı dikkati çeker. Yanındaki koyda önünde iske-

• i

(6) 'Topkalpı Sarayına 18. yüzyılda gelen Arvrııpa saatleri için bIt, N. M. Penzer,
The Harem, London, 1936, s. 47. Anadolu'daki e§l'af evlerinde de Aıvrupa yapısı

saatlere rastlayarı ge2lginler olmuştur: 3. M. ıKinneiT, Vayage dan.s 1'.A8ie
Mineure, 1'.Armenie et le Kour'dlstan dans les annees 11813 el 1814 (Fransızca

çev.) Parıs, ,18108, S. 138.:
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leli bir bahçe köşkü ile ikinci bir kasrın duvarları görünmektedir. Suda
yüzen iki Osmanlı kalyonu ve saltanat kayıkları Desmin İstanbul görünü
mü olduğunu kanıtlar. Genellikle İstanbul'u gösteren duvar resimlerinde,
sanatçılar, Sarayburnu, Haliç, Galata ve Üsküdar kıyılarını toplu bir bi
çimde gösteren panoramik görüntüleri tercih etmişlerdir. Nitekim 18.
yüzyıl sonu ve 19. yüzyılın başlarında yapılmış birçok evde bu tür panora
mik görüntülere rastlanır? Buradaki resimde ise, karşı kıyıda kale benze
ri bir duvann dibindeki sundurmanın altına dizili ateşlenmiş toplar, bu
kıyının Tophape olabileceğini düşündürür. O zaman ön planda, cami
kompleksinin yer aldığı kıyı da Salacak veya Üsküdar olmalıdır. Gerçi
bu yakada ikiden fazla minaresi olan cami yoktur, fakat bu tür resimler
de sanatçılar genellikle İstanbul camilerinin görkemini yansıtmak için
dört minareli yapmışlardır. 1818 tarihli bir Manisa evinde yer alan ve
Tophane'den Beşiktaş'a doğru bir kıyı şeridini canlandıran duvar resmi
ile karşılaştırıldığında bazı benzerlikler ortaya çıkar", Bu kompozisyonda
da mazgallı bir duvarla belirtilen Tophane'de aynı tür bir sundurmanın

altında toplar bulunmaktadır. Yanındaki yapılar aynı görünümde değil

dir, fakat her iki resimde de sağda 'kernerli bir giriş kapısı bulunan du
varla çevrili bir yapı dikkati çeker 9. Olasılıkla, Görerne evindeki manzara
Boğazı aynı açıdan göstermeyi amaçlamaktadır. Yalnız Kızkulesi burada
yoktur. Bu görüntünün ötekilerine kıyasla daha dar bir açıdan izlendiği
düşünülürse, Kızkulesinin olmaması doğaldır. Öte yandan bu tür kent
görünümlerinde çoğu kez hayalden çizime yer verilmiştir. Konumlar ve
oranlar büyük ölçüde değişebilir.Genelinde çok başarılı olan resimde bil
giyle kullanılan perspektif dikkati çeker. Yapıların, ağaçların ve suda
yüzen teknelerin yere vuran gölgeleri sanatçının ışık bölge kullanımında

denevli olduğunu gösterir. Yemyeşil ağaçların arkasında yükselen gök
yüzünde demet demet kümeleşmiş. ışıkla beyazlanmış gri bulutların ara
sında kavisler çizerek süzülen kuşlar ince bir fırça işçiliğinin ürünleridir.

(7) ıBu tür' panoramik 'İsıtanbul resimleninden ikii örnek Birgi'deiki evlerdedir. 1'9.
yüzy~lın nk yarısına aLt Çakrrağa IKonağ"! ve Sandıkeminoğ"uUan evindeki örnek
ler için bk, G; Renda, Batılılaşma Döneminde Türk Resim Sanatı, Ankara 1977,
r. 111, 114, 132. Manbu1'u aynı açıdan gösteren hir resim Adatepe'deki Hacı

Mehmet Ağ"a Konağ"ında da vardır, ö, :Süslü, 'Adatepe'de Hacı Mehmet Ağ"a

KonağınınSüsLemeleri', istanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi

Dergi8i, 2, 1978 .r, 13A.-

(8) G. Renda, T. E'rol, a.g.e., s. 66; r. 53 -Ev birkaç yıl önce ytkıliını§tır.

(9) 19. yüzyılın tLk yarısında Tophane'de yer alan bir y:alı iLewis tarafından resim
Ienmişttr. S. N. Gerçek, ''Yi8lbancı Gözüyle Sivil Mimaııimiz. XLX uncu Asır,

'Güzel Sanatlar, 5, 1944, s. 39 - 49, s. ıı. !Bu yapıyla bizim duvar resımlertmıa

'deki yapı topluluğu arasında tam 'hir :benzerliJk olmasa da, 'burada. bir yalının

varlığına işaret etmekıte&. '.
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Pabuçluk duvarındaki son panoda bir cami resmi yel' alır. Yukarı

da belirtildiği gibi bu da dört minarelidir ve İstanbul'daki bir sultan ca
misini simgeler olmalıdır (Resim: 8).

Odanın öteki duvarlarındayer alan manzara kompozisyonlarıaşağı

yukarı aynı boyutlardaki panolar içerisindedir. Hepsi yine Boğaz kıyıla
rını andıran, içinde kayıkların, yelkenlilerin yüzdüğü suların kenarına

yerleştirilmiş kaleler; köşkler veağaçlardan-oluşangörünümlerdir. Üst
kısmında püsküllü bir perde motifinin taçlandırdığıbukompozisyonlar,
açık pencereden görülen manzaraizlenimini yaratır. Ön cephe .duyarın
da yer alan ilk manzarada, ağaçlar veçimenlerle kaplı girintili çıkıntılı

kıyıların en gerisinde iki bayraklı birkale yükselir, (Resim: 21). Kalenin
arkasında daha da derinlere uzandığı .izlenimini veren' ve sis bulutları

içinde kalmış gihi görünen bir başka tepe dikkati çeker. Ön plandaki te
peler ve ağaçlara uygulanan, koyu çevreçizgilerine karşın, arka planda
daha yumuşak fırça vuruşlarınayer verilmesi, .renklerin ışıkla açılması,

sanatçının bir tür hava perspektifi denemesine giriştiğini gösterir. Aynı
özellik, ikinci panodaki yelkenli manzarada izlenir (Resim: 22). Bu kez
de arka kıyıdaki yapılar adeta belirsizlenmiş, en gerideki soluk tepele
rin üzerinde yer alan kule gökyüzünün, saydamlığına karışmıştır (Re
sim: 23). Öndeki ağaçlar, yapılar ve denizde yüzen tekneler ise daha
koyu tonlara boyanmıştır. Odanın sağır duvarındaki manzaralar,ne ya
zık ki rutubetten yer yer silinmiştir. Bununla, birlikte köşedekiköprülü
manzarada, denize akan ırmağın üzerindeki köprü kemerlerinin başarıy

la verilişi, hatta suyavuran gölgelerinin bile gösterilişi, sanatçının belir
li bir perspektif bilgisinesahip oduğunu bir' kezdaha kanıtlar (Resim:
26). Ocağın yanındakiköşklü.manzarada böyledir. Köşkün yanından

ileriye doğru uzanan deniz, çok derinlere giden bir mekanın varlığına

işaret etmektedir (Resim-c 25).,

ikinciodanın bezerne programı biraz farklıdır., Bu odada 'tavan,
göbeği ajurludur. Göbeğin iki yanındaki dikdörtgen bölmeler, öteki oda
daki .'gibibaklavalara: böliinmiiştür (Reşim:'27).Gerektavan" gerekse
kafesli mahfel (Resim:' 24) ötekiodanın tavanındakigibi yeşil, kiremit
kırmızısı ve' sarı renklere boyanmıştır. Buna aynı şekilde boyanmiş

mahfel girişi de eklenince, oda çok renkli bir görünümRazanrmştrr.

Boyalı nakışlara.gellnce;bti .odanın' mahfel.dışındaki 'üç 'duvarını '.
tavan eteğinde delayan süs şeridi; başodanınpabuçlukısmınaçok ben- .
zer (Resim: 27). Panolar saç örgüsü veyaçiçekli dal motifiyle çerçeve
lenmiştir. Bu odada manzaraya yer v:erilmemiştir; yalnızca natürmort
ve saksılı çiçek kompozisyonları kullanılmıştır (Resim 28). Girişte sağ

dan başlıyarak, kompozisyonlar şu sırayı izler (Resim : 14).
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a. Mermi torbası ve tüfek b. Saksılı bezerne c. Kurnalı natürmort
d. Saksılı bezerne e. Meyveli natürmort f. Saksılıbezeme g. Meyveli
natürmort h. Saksılı bezerne ı. Sancak ve kalkanlı kompozisyon j. Dev
rilmiş meyve sepetli natürmort k.Saksılı bezerne ı. Meyveli natür
mort m. Saksılı bezerne n. Karpuzlu natürmort o. Saksılı bezerne
p. Kahve takımlı natürmort r. Saksılı bezerne s. Tabanca ve kama.

Meyveli natürmortlar başodadaki iki örneğe çok benzer (Resim:
28). Fakat önemli olan iki odadaaynı natürmortun tekrarlanmamışol
masıdır. Meyvelerin türleri, sayıları ve yerleştiriliş biçimi herbirinde
farklıdır. Özellikle jparıosunda yer alan ve devrilmiş bir sepetiri içinden
dökülen meyveleri gösteren kompozisyon hepsindençekicidir. Bunların

dışında kalan· resimlerin hepsi evi yaptıran Mehmet Ağa'nın sarayda
yaptığı görevlerle ilgili görünmektedir. Örneğin, kapıdan girince hemen
sağdaki tüfek ve barut torbası (Resim: 30) kendisinin sarayda yüklendi
ği teberdarlık görevini temsil ediyor olmalıdır. En dipte ı panosunda
yeralan kalkan, sancak ve oklar ise sancaktarlığını akla getirir (Resim:
31). Öteki iki kompozisyon Mehmet Ağa'nın sarayda ilk görevi olan tab
lekarlığıyla bağlanabilir. Kuma, işlemeli havlu, leğen ve ibrikten oluşan

resim (Resim 30) temizlik hizmetlerinin, tam karşısında yer alan sehpa
üzerindeki sürahi ile bardaklar ve nargile, hele havada uçar gibi görü
nen cezve ve kahve kapları sofrahizmetlerinin göstergesi olmalıdır (Re
sim: 29). Dolayısıyla bu oda belki daha az görkemli fakac Mehmet Ağa
için hazırlanmış daha özel bir oda gibi görünmektedir. Başoda ise pano
ramik İstanbul görünümleriyle sanki başkenti yaşarmak. başkente olan
özlemi gidermek amacını güder.

Son yılların araştırmalarıbu tür birçok resimli evi ortaya çıkar

mıştır, fakat bunların içinde yapım tarihi kesin olan örnek pek azdır.

Bu nedenle, Görerne evinin ayrı bir yeri vardır. 19 yüzyılın ilk çeyreğin

de n. Mahmut dönemindebaşkenttençokuzak bir yörede yapılmış bu
evin bezemeleri gerek mimari süsleme, gerekse resim sanatı açısından

büyük önem. taşır. lS. yüzyıldanheri,Osmanh.mimarisineözellikle iç
mimariye batılı üsluplarm sızıntısı ile gelen yenilikler konut mimarisi
nede yansımış ve Görerne evi gibi geleneksel plan şemalarının izlendiği,

yöresel yapı tekniklerinin sürdürüldüğübirçok. evde, bezerne yeni mo
daya ayak uydurınuşıtur. Başka bir deyimle, ahşap ve sıvaüzerinde yer
alan boyalı nakışlarda geçmişinkalemişibezemelerinde kullanılan:yü.
zeysel iki boyutlu geometrik ve bitkisel motifler, yerini daha boyutlu çi
çek buketlerine, kıvrımh yapraklara, gölgeli boyamalara bırakmıştır.

çoğu kez duvarlarda panolar veya süslü çerçeveler içerisinde yer alan
natürmortlar ve manzaralarda perspektif, ışık gölge ve oylumlama gibi
batı resmine özgü öğelerin belirli bir oranda uygulamaya koyulduğu se-
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zilir. Fakat renkler fazla değişmez. Eskiden de kalem işlerinde kullanı

lan yeşil, kiremit kırmızısı, toprak sarısı, beyaz ve açık mavi kök boya
lardan yapılma renkler, gerek ahşap ünitelerde gerekse duvarlarda ege
mendir. Araştırmalar 'bu tür yeni bezerne programının önce başkent ör
neklerinde uygulandığını, 18. yüzyılın sonlarında ise imparatorluğun 'bir
çok yöresine yayıldığını göstermiştir". Hiç kuşkusuz, 'bu dönernde özel
likle güç kazanan eşraf kendi memleketinde başkent düzeyinde bir ya
şantı sürdürmek istiyor ve başkentteki sanat akımlarına ayak uydurma
ya çabalıyordu. Dolayısıyla yaptırdığı yapılarda da başkerıtte moda olan
yeni mimari çizgileri ve bezerne programını uygulamak istiyordu. Bu ne
denle imparatorluğun gerek Balkanlarda gerekse doğudaki en uzak kö
şelerinde bile aynı bezerne programının izlendiği evlerle karşılaşmak

mümkündür. Ne var/ki, Ibu evlerdeki bezernenin kalitesi ve çeşitliliği kimi
zaman yöresine kimi zaman tarihine göre değişmektedir. Başkentteki

örnekler 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar belirli bir gelişim ve değişim

gösterirken, taşra örneklerinde kronolojik bir gelişmeden söz edilemez",
Bu nedenle başkent dışı örneklerin tarihlendirilmesi ve değerlendiril

mesi daha 'zor olmaktadır. İşte bu bağlamdaGörerne evi bezemeleri önem
kazanmaktadır.Evin tarihinin ve sahibinin belli oluşu birçok soruna çö
züm getirmektedir. Nitekim, Görerne evinin bezemeleri gerek kullanılan

motif ve konular gerekse üslup açısından başkent örnekleri düzeyine
ulaşmaktadır. II. Mahmut dönemine tarihleneoilen !başka birkaç evin,
örneğin Birgi'deki Çakırağa Konağı veya Adatepe'deki Hacı Mehmet
Ağa Konağının, bezemeleri aynı programı izlemekle birlikte üslup açı

sırrdan daha naiftir ıı (Resim: 32). Bu dönem duvar resimlerinin hepsin
de panoramik görüntüleri vermek ve belirli bir derinlik yaratmak ça
bası sezilir, fakat Görerne örnekleri kimi başkent örnekleriyle karşılaş

tırıldığında, onlara çok daha yakın görünür. Kanımızca bu evin resimle
rini yapan usta, başkentte yetişmiş veya başkentte yetişmiş bir ustayla
çalışmış olmalıdır. Özellikle başodadaki manzaralarda dikkati çeken
kompozisyon düzenlemesi, yükselen ufuk çizgisi, derine doğu gittikçe
yumuşayan çizgiler, açılan renkler 19. yüzyıl başlarında başkentte yapıl

mış birçok örnekle kıyaslanabilir. Örneğin, Topkapı Sarayında Valide
Sultan yemek odası diye amlan odanın bezemeleri II. Mahmut dönemine
tarihlenir". Bu odanın bezemeleri II. Mahmıst döneminde yaygınlaşan

ampir üslup özelliklerini taşır. Burada dikkatiçeken içine çiçek doldu-

(10) G. Renda, Batıhl~ma Döneminde Türk ResimSanatı, s, 196 -198. G. Renda, T.
Erol, a.g.e., s. 64 - 69.

(11) R. A.rı.k, Batılıl~a Dönemi A'nadolu Tasvir Sanatı, s. 140. G. Renda, a. g. e.,
196.

(12) Ek.dipIl!ot 7
(La) G. Renda, Batılılaşma Döneminde T)lrk Resim Sanatı, s, 101-102.
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rulmuş kulplu vazolar, püsküllü perde motifleri, gölgeli boyamalar Gö
reme evi bezemelerinde de görülür (Resim: 33). Duvardaki manzara
panosunda yükselen ufuk çizgisi, kıvrılarak dökülen suyun ulaştığı bu
ğulu tepeler, Görerne evindeki kaleli ve yelkenli manzaralarla aynı espri
dedir", Bu tür püsküllü perde motifi ile taçlandırılmış dikdörtgen pano
lardaki İstanbul görünümleri. başkentin başka evlerinde de bulunur".

Görerne evindeki manzara ve natürmortların usta bir elden çıktığı

kuşku götürmez. Özellikle bilgili perspektif kullanımı, renklerin farklı

değerlerinin belirtilmesi, ışık - gölge uygulaması ustanın sağlam bir eği

tim gördüğünü gösterir. Öte yandan kimi başkent örneklerinde olduğu

gibi tam bir batı taklitçiliği yaptığı söylenemez. İkinci odada yer alan
kahve takımlı natürmortta, havada uçar gibi görünen cezve ve 'kaplar
sanatçının minyatür geleneğinden pek de kopmadığını gösterir. Bu çoğu

kez böyle olmuştur. Bir yandan batıdan aktarılan yeni resim teknikleri,
perspektif, gölgeli boyama gibi unsurlar yerleşirken, bir yandan da
gelenekler yaşatılmıştır. Bu !bakımdan Görerne evindeki duvar resimleri,
minyatür geleneğindenbatılı anlamda resme geçiş evresini yansıtanönemli
örneklerden birisini oluşturmaktadır.Yapılan bu ön çalışma II. Mahmut
dönemi içinde önemli bir yeri olan 'bu evin gerek mimari yönden, gerek
se bezemeleri açısından mutlaka korunması gerektiğini ortaya çıkarmış

tır. Özellikle iki odanın aldığı rutubet sonucu hızla bozulan nakışların

kurtarılması bir görev olacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığının 1986
kamulaştırma programına girmesi beklenen evin bir an önce onarılması

için alınacak önlemlerle birlikte daha ayrıntılı restitüsyon çalışmalarına

girişilecektir. Evin özgün planına kavuşturulup, bezemelerinin orıarıl

masıyla, ayrıca çok önemli bir tarihi sit içerisinde bulunan bu ev kamu
ya kazandırılacaktır.

(14) 1942 yılı onazsmlarındanönce bu odada niş Içeristnde püsküllü perde motifi iıle

çerçevelenmiş hir manzara kompozisyonu olduğu anlaşılmaktadır. Bk. 'T. öz,
"Topkapı ISoarayı Onarımlaı-ı, Güzel Sanatlar, '6, 1'949, s. 66, r. HI. G. Renda,
'Restorasyon Çalışmalarında Kalem İşleri ve Duvar Reslınlerinin Yeri', RöZöve
ve Restorasyon Dergisi 4, 1982, s. 90, r. 14

(15) ,S .H. Eldem, Türk Bahçeleri, tstanbui, 1976, Şekil 321, 322,. 363.
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Resim: ı - Evin ön cepheden görünüşü

Resim: 2
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Resim: 3 - Evin A - A kesiti

Resim, 4 - Kış odasından yukan çıkan merdiven. ufak eyvan girişi ve üst kat
odalan
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Resim: 5 - Avluva açılan tonozIu tandır evi. Planda no. 10

Resim: 6 - Evin ön cephesindeki 1241/1825 tarihi
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Resim: 7 - Yancephede kat ayrımında yer alan konsol ve bezemeler

Resim: 8 - Başodadan genel görünüş. pabuçluk kısmına bakış

119



Resim: 9 - Başodada sekiye bakış

Resim: 10 - Başodada tavan süslemesi
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Resim: II ~ Ön cepheye bakan üçüncü pencere üzerindeki yazı

Resim: 12 ~ Yan cephe duvarında pencere ·üzerindeki yazı
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Resim: 13 - Başodada pencere pervazındakl dizeler ve 1244/1828 tarihi
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Resim: 14 - Bezerne panolarının yerini gösterir
şema
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Resim: 15 - Başodanın pabuçluk kısmında i panosundaki tarih

Resim: 16 - Başodadaki ocak
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Resim: 19 - Başodanın pabuçluk kısmındaki İstanbul manzarası

Resim: 20 - Resim ts'dan detay
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Resim: 23 - Resim 22'den ayrıntı

Resim: 24 - İkinci odada sekiden mahfele bakış
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Resim: 27 - İkinci odanın tavanı

Resim: 28 - İkinci odanın duvarından panolar
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Resim: 29 - İkinci odadan tabanealı pano ve sehpalı natürmort (53 x 113 cm.J

Resim: 30 - İkinci odadan tüfekli pano ve kurnalı. natürmort (55 x 110 cm.l
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Resim: 31 - İkinci odadan sancak ve kalkanlı pano

Resim: 32 - Birgi'deki Çakırağa Konağından manzara
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Resim i 33 - Topkapı Sarayı Valide Sultan Yemek Odasından manzara
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PHİLADELPHİA'DA METER PHİLEİs - MEN TİAMOU

KOMBİNASYONUve TEKOUSA PROBLEMİ

Hasan MALAY*

Bildirinin başlığını oluşturan konuya geçmeden önce, geçtiğimiz

yıl Batı Anadolu'da sürdürdüğüm epigrafi araştırmalarımı ikısaca özet
lemek istiyorum:

1 - Tituli Asiame Minoris adlı corpus'un beşinci cildinin ikinci
fasikülünü hazırlamakta olan Prof, Peter Herrmann ile 'birlikıte, Thya
teira, Apollonis, Hyrkanis ve Hierokaisareia gibi bazı Batı Lydia kent
leri ve civarında Ikısa s üren bir yüzey araştırması yaptık. Burada amaç,
bu bölge yazrtlarına yenilerini eklemekti. Gerçekten de, bu kısa araştır

mada 15 civarında yeni yazıt ıkopya ettik. Bu 'buluntular Ihakikmdaki ya
yın yetkisi Sayın Herrmanrı'da olduğundan, onları ilmrada tanıtma ola
nağına sahip değiliz.

2 - Diğer 'bir çalışma alanı olarak da, Türkiye/nin en zengin yazıt

koleksiyonuna sahip 'olan Manisa Müzesi'ni seçtik, Bilindiği gibi, bu mü
zede bulunan yazıtların büyük bir çoğunluğu gerek geçen yüzyılı» ve
gerekse bu yüzyılın bazı araştırmacıları tarafından köylerde kopya edil
miş ve yayınlanmışlardır. Diğer bir grup yazıtın ise, müzeye girişinden

sonra, özellikle L. Robert ve P. Herrmann tarafından değişik yayınlarıda

tanıtıldığı görülmektedir. 100 civarındaki bir yazıt grubu ise günümüze
kadar yayınlanmamıştır.Biz, tüm bu malzemeyi YEniden ele alarak, bir
katalog halinde yayınlamayı ve iböylece, değerli rneslektaşım Dr. Sencer
Şahin'in Nikaia (İznik) başlattığı ibu çok yararlı, fakat zaman alıcı ça
Iışrnayı sürdürmeyi hedefledik. Burada amaç, önceden, kimi zamarı fo
toğrafsız olarak yayınlanmı:ş olan yazrtları bugünkü durumları 'ile ve

yeni bilgiler ışığında yeniden değerlendirmekve ayrıca yeni yazıtları bi

lim dünyasına tamtmakur. Bu çalışmaan için gereken izni veren Genel

Müdürlüğümüzün Sayın yetkililerine ve ralhat ibir çalışma ortarnı 'Sağ

layan Manisa Müzesi Müdürü Sayın Kubiday Nayır'a burada teşekkür

lerimi surırnak isterim.

(*) Yard. Doç. Hasan MALAY Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Bornova/İZMİR
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3 - Nihayet, ıbildirimin asıl konusunu oluşturan, Meter Phileis
isimli yerel tanrıça hakkındaki bulgularımdan söz etmek istiyorum:
Bilindiği gibi, 1983 yılı yaz aylarında, Alaşehir'in Killik kasabası yakın

larındaki ıbir .köy yolu hafriyatı sırasında etrafa saçılan ve tümü Meter
Phileis isimli yerel bir tanrıçaya adarıdığı anlaşılan 60 civarındaki yazıtı

(çoğu kırık bir şekilde) Manisa Müzesi'ne nakletmiş ve geçtiğimiz yılın

Araştırma Sonuçları Toplantısı'nda bu buluntulardan ıkısaca söz ederek,
bu merkezin, diğer birçok örneği gibi tahrip edilmeden kazıLması gerek
tiğine dikkati çekmiştik. Şimdi, bu buluntular üzerindeki çalışmaları

mızı tamamlamış bulunmaktayız. Kısaca özetlemek gerekirse, bu tan
rıça, özellikle İ. S. 2. ve 3. yüzyıllarda bölgede geniş bir tapım ve hasta
kişilerin adaklarını sundukları bir şifa tanrısı olarak saygı görarıüştü.

Burada, Meter Phileis buluntularının hiç kuşkusuz en önemlisini
oluşturan bir tek yazıt üzerinde durmak istiyorum. İki parça halinde
elimize geçen bu adalk yazrtında. adım okuyamadığımız 'bir kadının, iş

lediği 'bir günalhtan dolayı tanrı veya tanrılar tarafından göğüslerinde

meydana gelen bir hastalıkla cezalandırıldığınıve şimdi de bu adağı Me
ter Phileis ile Men Tiaımou isimli iki tanrıya sunduğunu görmekteyiz.
Tabii ıki, burada dikkatimizi çeken şey, yakın zamana kadar sadece üç
yazıttan tanıdığımız Meter Phileis'in, diğer bir Anadolu tanrısı Men ile
ortak tapım görmesidir. Bilgilerimizi yoldayacak olursak, bir dişi ve bir
erkek tanrının bir arada zikredilmesi Anadolu dinlerinin en belirgin özel
liklerinden biridir ve bu özelliğin hristiyan1ığı belirgin bir şekilde etki
lediği bilinen bir gerçektir. Yine, Anadolu dinleri hakkında ileri sürülen
bir teoriye göre, tanrılar bir anatanrıça etrafında toplanırlar ve bu ko
nuda Kybele-Attis ikilisi Ibir prototyp olarak kabul edilir.

Elimizdeiki bu Meter Phileis-Men Tiamou kombinasyonu, bizi, yine
yakın çevrede de geçen ve adı verilmemekle birlikte, Merı'e eşlik eden
diğer bazı tanrıça tasvirlerini yeniden ele almağa zorlamaktadır. Bu yüz
yılın başlarında, bölgede yaptıkları gezilerinderı birinde, Keil ve V. Pre
merstein, Alaşehir'dekibir evde iki adak yazıtı bulmuşlardı. Bunlardan
biri Meter Phileis'e sunulmuş bir adak idi. Diğerinde ise tanrı adı veril
memektc ve sadece Paulina .adındaki bir kadının bunu objeyi adadığı

yazılmaktaydı. Tanrı adı verilmeyen bu ikinci adakta, Keil ve V. Pre
merstein'in bize anlattıklarına göre, tanrıMen ile birlikte, ayakta duran
bir tanrıça tasviri yer almaktaydı. Ne yazık ki, bu iki buluntu bugün ka
yıptırlar. Son zamanlarda, Artemis Anaitis hakkında yazdığı ilginç bir
makalesinde bu yazıtlara değinen Irina Diakonoff, «mademki Ph ila
delphia'nın baştanrıçası Artemis Anaitis'dir, o halde, bu stellerden bi
rinde Men ile birlikte görülen tanrıça da Artemis olmalıdır» şeklinde

bir fikir ileri sürmüştür. Diakonoff'un, Artemis'in Philadelphia'da tapırn
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gören baştanrıça olduğunu ileri sürmesinin nedeni, bu şehirde Artemis'e
yapıları adakların sayıca fazlalığı ve bazı numistatik verilerdir. Çünkü,
günümüze ka-dar, Philadelphia'da Meter Matyene için 1, Meter Theon
için 1 ve Meter Anaitis içinde 6 veya 7 adak yazrtı saptanmıştır. Şimdi,

ele geçmeleri tümüyle birer raslantıya bağlı olan adak yazıtlarının azlığı

na veya çokluğuna bakarak bir şehrin kültü hakkında yargıya varrna
nın ne kadar yanıltıcı olabileceğini, Philadelphia yakınlannda eliımize

geçen 60 civarındaki Meter Phileis buluntusu bize çarpıcı bir biçimde
göstermektedir. Çünkü, eğer bu mantıkla hareket edecek olursak, sayı
lar bize Meter Phileis'in Philadelphia'nın en popüler tanrıçası olduğunu

gösterdiğinden, Keil ve V. Premersteirı'in Alaşehir'deki bir evde bulduk
ları stelde tasviri görülen tanrıçanın Meter Phileis olması gerektiğini

pekala ileri sürebiliriz. Kaldı ki, bu adağın, aynı tanrıçaya sunulan diğer

bir adakla birlikte bulunması, Killik'e olan yakınlığı ve elimizdeki Men
Tiamou - Meter Phileis kombinasyonu, bu identifikasyorıu destekleyen
önemli faktörlerdir. Diakonoff'un yaptığı diğer /bir yöntem hatası da,
rıumismatik verilerden hareket ederek bir kült hakkında yargıya varrna
ğa çalışmasıdır. Chlron'daki bir makalesinde F. Brorrımel'in de belirttiği

gibi, numismatik verilerden hareketle kültler hakkında genellemeler
yapmak bizi yanıltıcı sonuçlara götürebilmektedir. Örneğin, Ibazı Saittai
sikkelerinde tanrı Men ile birlikte görülen ayaktaki tanrıça, Kybele ti
pinde tasvir edilmekle ıbirhkte. genellikle, bunun Kybele değil, Artemis
Anairis veya Meter Tarsene olabileceği belirtilmektedir.

Lydia'da elimize geçen yazıtlarda, Tanrı Men'in. Meter Tarsene,
Meter Plastene, Meter iAtimis, Meter Agdistis ve son olarak da Meter
Phileis ile eşleştirilddğine tarırk olmaktayız. Ancak, düne kadar, bu tan
rıçaların Men ile olan ıbağlarmın ne olduğuna ilişkin sorular cevapsız

kalmaktaydı.Acaba, lokal mitoloji, Merı'i bu tanrıçalarm oğlu olarak mı,

yoksa sevgilileri olaraik mı kabul etmekteydi? Bu konuda, Prof. E.
Schwertheim tarafmdan yayınlanmış olan ve İzmit'te bulunmakla bir
Iikıe, Lydia orijinli olduğu kesin olan bir adak steli bu erkek - dişi tan
rı eşlestirmelerine ışık tutacak niteliktedir. Bu adak stelinde, Men
Tyrannos ve adı verıilmeyen bir tanrıçanın tasvirleri yer almakta ve ya
zıtında da, yerini henüz bilmediğimizArkhelaos Köyü, Zeus KiIlamenos'
un teşviki ile, Men Tyrannos ve onun anasına (yani, Menos Tekousa'ya)
bu tasvirleri içeren adağı sunduğu kaydedilmektedir. Bu değerli yazıt

tan. hiç değilse, bu kimliği belirsiz tanrıçanın Men'in anası olduğunu

öğrenebilmekteyiz. Bu tanrıçanın, yani Menos Te'kousa'nın kim olduğu

sorusunu cevaplamağa çalışan Prof. Schwertheim, edebi kaynaklardan
ve ,ikonographik verilerden hareketle, onun Kybele olması gerektiğini

ileri sürmektedir. Aynı yazıtı ele aldığı makalesinde i. Diakonoff, bu
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identifikasyorı konusunda net birşey söylememekle birlikte, yine, Phila
delphia'da Men'in anası olarak nitelenebilecek tek tanrıçanın Artemis
Anaitis olması gerektiğini ileri sürmektedir. Öte yandan, tanrı Men halk
kındaki corpusunda bu stel üzerinde duran Eugene Lane ise, ikonog
raphik açıdan bu tanrıçanın Kybele olabileceğini varsaysak da, bu tan
rıçanın Lydia'da Kybele adını taşımış olabileceğini rnümkün .görmemek
tedir. Nihayet, J. ve L. Robert de Bulletin epiqraphlque'de, böyle bir
kimlik teşhisinin «bir serüvenden ibaret olduğunu» belirtmektedirler.

Bu konudaki tartışmanın, yeni malzemeler elirnize geçineeye kadar
devam edeceği kesin olmakla birlikte, İzmit'te bulunan stele, 'bu ana-oğul

ilişkisini bize kanıtladığı için çok şey borçlu olduğumuzu kabul etmeli
yiz. Anlaşılıyor ki, 10:1<al mitoloji, adı 'belirsiz 'bu tanrıçaya Men'in ana
sı rolünü vermiştir. Bu ana, Meter Tarsene olabilir, çünkü, yukarıda da
belirttiğimiz gibi, nnuhterrıel bir tasvirinde onu tipik Kybele formunda
görmekteyiz. Artemis olabilir, çünkü, K. Buresch tarafından tanımı

yapılan bir tasvirde Kybele formundaıki diğer bir tanrıçanın yazırta Ar
temis olarak adlandırıldığını görmekteyiz. Ndhayet, elimindeki Meter
Phileis-Merı Tiamou eşleştirmesi de gösteriyor kıi, bu tekousa için artık

Meter Phileis'in adından da söz etmek gerekecektir.

Sonuç olarak, Menos tekousa olarak nitelenen 'tanrıça veya tanrı

çaların -çünkü, birden fazla tekousa da olabilir- teşhisi konusunda yeni
buluntutarı beklemek gerekecektir. Kaldı ki, bu tanrıçaların Kybele ti
pinde tasvir edilmeleri, Lane'in de dediği gibi, onlarm aynı adı taşıma

larını gerektirmez. Çünkü, çok sayıda anatanrıçanın tapım gördüğü 'bir
bölgede, yüzyıllar süren !bir Kylbele imajının erkisi ile, sanatçıların zih
ninde tüm tanrıçalarınKybele formunda yer etmesi ve bu şekilde tasvir
edilmes-i son derece doğaldır.

Görüyoruz ki, yerelkültler ve hatta yerel mitoloji hakkında bildik
lerimiz son derecede sınır-lıdır. Bu bilgrlerirnizi arttırmamız, Meter Phi
leis örneğinde orduğu gibi, zaman zaman tesadüfleriri orta'ya çıkardığı 'bu
köy tapınaklarının tümüyle yok edilmeden ıkazılrnalarına bağlıdır. Üs
telik, bu gilbi küçük kazılar çok az bir masrafla ve kısa zamanda tamam
lanabilecek durumdadır. Yine bu konuya dikkati çekerken J. ve L. Ro
bert, böyle bir ık,azının, Ephesos gibi büyük Ibir kazı merkezinin hir gün
lri..ilk masrafı ile yapabileceğini belirtmişlerdir
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1984 YILI KOCAELİ ve KÜTAHYA
«ORTACAG KALELERİ ARAŞTIRMASI»

Clive FOSS ."

Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'nün bir projesi olan «Ortaçağ

Anadolu Kaleleri» projesinin 1984 yılında, Kocaelıi ve Kütaihya Vilayet
lerindeki Ortaçağdan kalma istihdam duvarlarının araştırılması ve plan
lanması şekhnde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu şekilde 1982
yılınıda yapılmış 'Olan çalışmanın da tamamlanması amaçlanmıştır. 1982
yılında 'Kütahya Kalesinin planı çıkarılmış ve bu projenin, değişik tarihi
ve mimari problemleri olan (başka bir bölgeyi de ;kapsaması 'kararlaştı

rılrnıştı. Muhalif hava dcoşullarma rağmen, program 15 Temmuz - 22
Ağustos 1984 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Projeye Massachu
settıs ÜndversitesirıdenClive Foss başkanlık etmiş" New Casıle Üniversi
tesinden Robin Fursdon baş araştırmacı, Michael Williams, Diana Furs
don ve Rebecca Furdsdorıda asistan olarak katılmışlardır.

Proje d!ki amaca yöneliktir: Sözü geçen istihdam duvarlarının plan
larının çıkarılması, ,tarıihlerinin ve bulundukları alanların tarihi coğraf

yalarının incelenmesi. Bu açıdan 'bakınca araştırma, inceleme ve plan
lamayı tamamlayıcı bir roloynamaktadır.Bütün önemli şekillerin ana
planları, yapılış dönemlerinin, yapım ve koruma tekniklerinin ve tarihi
ooğrafyalarmın Ibirliikte incelenmesi ıile tamamlanmıştır.

Çalışma Gebze/Kocaeli yakınlarmda ESKİHİSAiR'da lbaşladı. Bu
kale dört kule ve dört ıkatın çevrelediği büyük bir otunma avlusundan,
yedi kulenin çevrelediği dış savunma 'hatıtmdan ve Ibu i:ki kısmı birleş

tiren sur duvarlarından oluşmaktadır. Ve bunlara ek olaraik bir dışıdu

var kuzey ve doğu .kısımları çevrelemektedir, Kalenin yapımında etkileri
görülen üç safha birbirinden duvarcılık sanatı stilleri ve bazı inşaat de
tayları ile ayrılmaktadır. ı. safha avluyu ihtiva eden safhadır ki, kah taş

ka!h tuğlamn kazemat tekniğinde doğu ve güneyde .kullanıldığı safhadır:

2. safiha daha ince işçilik ve emek içeren kuleler ve Ibir üst platforma
uzanan siperli rnerdivenlerin ufaik tuğla parçaları ile kıireç ve taştan

oluşan bir harcın ıkarıştırılması He yapıldığı safhadır. Dış duvarla .tem
sil 'edilen üçüncü safha ise daha kaba moloz ve yer yer tuğla parçaları

(,,) Clive FOSS, The Commenwealt of Massachusetts - Boston Harbor Campus
Boston, Massachusetts - 02125
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ile örülmüştür. Bu yapıların bölgedeki başka mahallede rnukayesesi ya
pıldığında 1. safhanın 12. yüzyılda herhangi bir zamanda, 2. saflıanın 13.
yüzyıl sonralarında ve 3. safhanın büyük ihtimalle 14. yüzyılda yapılmış

olduğu sonucuna varılmıştır. Bütün bu yapıların Bizans dönemine ait
olduğu gözlenmektedir.

İzmit Körfezi'nin kuzey kıyısındakidiğerkalınnlar daha az tatmin
edicidir. Şu anda Bayramoğlu yakınlarında İş Bankası yazlık evleri ala
nı içinde olan Philocrene'ye (?) yapılan bir ziyaret, buradaki istihkam du
varlarının çok az bir kısmının ayaktakaldığını göstermiştir, fakat Ibu
ayakta kalan kısımlar Geç Bizans ve 1. veyadaha sonraki Osmanlı dö
nemine ait olduklarını ispat etmeye yeterlidir. Bu durumda Rüstem Du
yuran'ın planı yeniden çizilecek ve izaihat eklenecektir.

DARICA'da (Ortaçağda Ritziorı) yalnızca bir kule ve bu kuleye bi
tişik duvarın bir kısmı korunmuştur. Kule 13. yüzyıla mahsus tuğlalar

dan yapılmış, duvar ise rnoloz ve tuğlanın kabaca karıştırılması ile ka
zemat sistemine göre yapılmıştır fakat daha geç bir Bizans dönemine ait
tir. Bu köşenin küçük bir planı ise, bütünün 'hipotetik olarak restore
edilmesi ile yapılacaktır. HEREKE'de bulunan birkaç duvar kalenin pla
nının çizilmesi 'için yeterli olmuşlardır ve 1 : 1000 ölçekte bir plan çizil
miştir. Bu kale Geç Bizans dönemine tarihlendir-ilmiştir.

Bu bölgede ana çaba İZMİT'in (Nicomedia) istihkam duvarları

üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu duvarlar iki kısımdan oluşmaktadır. i) Bu
günkü modern şehrin önemli bir kısmını çevreleyen uzun dış duvar, II.
Bugünkü Orhan Mahallesinin bulunduğu tepedekıl hisardır. Duvarı ta
kip etmede duvarın tüm uzunluğuna rağmen çok az problemle 'karşılaşıl

mıştır. Bakımsızlık yüzünden 'belirgin bir şekilde 'harap olmuş ve kalın

tılar çok geniş 'bir alana yayılmıştır, fakat genellikle istikarneti takip edi
lebilrnekte ve kayıtlara geçirilebilmektedir. 1: 5000 ölçekte bir planı çi
zilmiştir. Duvar kireçli harç ile karısık molozdan ve tuğlalardan oluşan

tel.. tıpbır «tuvarcıhk sanatı teşhir etmektedir. Bazen aşağı kısımlarda

büyük :lCİreçtaşı bloklarına rastlanmaktadır.Duvar üzerindehiçbir belir
gin tekrar - inşa belirtisi olmaması, duvann eümünün tek bir döneme
ait olduğunu göstermektedir ve bu zaman İzmit'in Roma İrnparatorlu

ğunun başkent oduğu Dioeletian (284 - 305) zamanına atf olunmakta
dır. Hisar ökme, planlama ve zarnanlandırma açısından daha kornplike
problemler gös ıcrrncktcdir. On tane kulenin bulunduğu kuzey yüz ve dış

duvar 'kalıntıları iyi muhafaza edilmiştir ve tekrar inşa edilmenin 'belir
gin izlerini taşımaktadır. Bu izler en az 4. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar
dön ana dönemin izleridir. Hisarın bazı kısımları Diocletianik duvarla
birleşmis gibi durmaıktadtr, fakat dış duvarınönemli bir kısmı ise bu-
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gün görünen hali ile Commene Dönemine (l081 - 1185) atf edilmaştir.

1 : 5000 ölçekte bir plan çizilmiştir. Bu duvar üzerinde bu ikidönem
arasındaki dönemlere ait hiçbir izin bulunmaması ilginçtir. Duvar gayet
sık bir çalılıkla kaplanmıştır, fakat önemli bir bölümü belediyece ikrnal
edilen işçiler tarafından temizlerımistir. Kale duvarının diğer kısımla

rında ise en der görülen bir problemle karşılasılmıştir. duvarın büyük bir
kısmı evlerin arkasında, bir kısmı ise bahçelerin içerisinde kalmıştır.

Fakat yerlilerirı hemen hemen hepsinin gösterımiş oldukları yardımlarla

günümüze kadar gelmiş izlerirı hepsi ölçülmüş ve belediyeden alınmış

bir plan örnek tutularak 1: 1000 ölçekte bir plan çizrilerekkayrtlara ge
çirilmiştir. Doğu tarafta Ortaçağa ait duvar izlerine rastlanmamıştır, fa
kat uzarrtı sayılabilecek, hepsi istihkarn duvarı olmayan Roma döne
mine ait yapılar bulunmuştur. Bunlar bizim projerrıizin amacı dışında

bulunduğu için incelenmiştir; fakat antik Nicornedia'nın en önemli
kalıntılarını teşkil ettikleri için, klasik arkeologlarca yapılacak başka bir
çalışma tavsiye edilmektedir.

Körfeziri güney kısmında yapılan çalışma genelolarak bir keşif ma
hiyetindedir ve birçok kısrmlarda sonuç olumsuzdur. Perrat ve von
Dies t tarafından tarif edilmiş Helenistik ve Bizans çağına ait olan bü
yük «hisar» ın bir Osmanlı kervansarayı olduğu anlaşılmıştır. Bu «hi
sar» Hisareyn yakınlarındaki. İhsaniye kasabası dışında bulunmaktadır.

Hisareyrı'deki kireçli harç ve malazdan yapılmış olan dış çevre duvarı

yer yer harap olmuş, yer yer fazlaca dağınık olduğu için ölçümünün ya
pılması imkansız olmuştur. Bahçecik ve Ovacık'ta von Diest'in tharita
sırıda görülmekte olan 'kalelerin ne görünürde bir izıikalrmşrır, ne de yer
liler bu kaleleri hatırlamaktadırlar.Diğer yanda Geç Antik çağda meş

hur olan Sairıt Autonomous manastırının yeri Tepecik'te (önceleri Ereğ

li-i Bala) belirlenebilmiştir: fakat bugüne 'kadar korunabilmiş olan ka
hrıtılar çok azdır ve istihkam duvarının varlığını kanıtlayabilecek bir iz
yoktur. Bu bölgede yalnız Hersek'in güneyinde Kırkgeçit Su vadisinde
bulunan, Çobankale. Ilmgüne kadar ayaktakalmayı başarmıştır. Bura
da ki bir çok kule ve duvarın uzantıları tepeyi saran çok geniş bir ara
ziye yayılmıştır; fakat güney taraftaki kahrıtılar ölçmeye ve araştırma

ya elverişli durumdadır. İki döneme ait oldukları gözükmektedir, ilk dö
nem belki 13. yüzyıldandır. Bunlar da 1 : 1000 ölçekte planlanmıştır.

Kütahya ilindeki çalışma, 1982 yılında yapılan KÜTAHYA istihkam
duvarı planlarının yeniden revizeedilmesi ve birbirinden tamamen ayrı

karakterde olan dört kalenin incelenmesi şeklinde olmuştur. ALTINTAŞ'

ta sonradan takviye edilmiş bir sığınak 1: 1000 ölçekte planlanmıştır.

Bu yapı 'kasabanın tam üstünde Ibulunma'ktadır ve ilk bakışta yalın bir
kaya yığını gibi durmaktadır. Daha yakın bir inceleme, tepenin kireçli
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harç ile karışık malazdan yapılmış 'bir duvar ve çok sayıda burçlarla
çevrilmiş olduğunu ve böylelikleen zayıf noktasında iki kere çevrili ol
duğunu ortaya çıkarmıştır. Aynı zamanda burada birçok değişik tipteki
yapının dzlerine de rastlamak mümkündür. Tepedeki-bu yapılardan ikisi
bazı yerlerde 1 metre veya daha fazla yüksekliğe sahiptir; çoğunluk ise
zahire arnbarı görünümündedir. Tepe üstünü yoğun ibir şekilde kaplayan
diğer yapılar ise özel dükkan ve evlcrdir. Bu bölgeden o kadar çok taş

çalınmıştır ki, temelleriri üzerinde hemen hemen hiçbir şey kalmamıştır;

bu nedenle ciddi planlama problemleri ilc karsılaşılrmşttr (bu planlama
yı eğer mevcut ise havadan çekilmiş fotoğraflarla yapmak çok kolay
dır). Bu yapılardan birçoğu mürn'kün oldukça ve biçimleri makul bir şe

kilde belirlenebildikçe planadahil edilmiştir. Böylece bölgenin planı ile
bölgedeki-kalınnlar arasında ,bir ilişki sağlanmaya çalışılmıştır. Burası

bir bütün olarak karanlık çağların bir yerleşim merkezi oarak gözük
mektedir (7. ila 9. yy.) Kütahya'nın kuzeydoğusundaki KAYSERKALE'
de tamamen değişik bir yerleşim bölgesi incelenmiştir. Burada yüksek
ve dik bir tepenin üzerinde küçük bir kale, savaş zamanlarında mesaj
ların bir yerden bir yere gönderilmesini sağlayan bir işaret yeri olarak
belirrnektedir. Etraftan izole edilmiş olması ve yüksekliği Kütahya'yı ve
Eskişehir'den Uludağ'a 'kadar bütün bôlgey; görmesini sağlamaktadır.

Bu kale duvarla çevrilmiştir, yaklaşılabilen yüzdeki duvar kare kesilmiş

kireçtaşı bloklarından ve tuğlalardan yapılmıştır, diğer taraftan ise tuğ

la ve molozdan yapılmıştır. Buduvar yerli taştan yapılmış olan eski bir
duvarın üzerindedir ve hemen hepsini kapamışrır. İlk duvar büyük bir
ihtimal karanlık çağa, diğer duvar ise hiç tereddütsüz 12. asıra aittir.
Kalenin ortasında tamamen harap olmuş olan yapı ise, işaretiri verildiği

kulenin platformudur. 1 : 1000 ölçekte bir plan yapılmıştır. Başka bir sı

ğınak yapı ise Tavşanlı'nın kuzeyinde SARURAN'larda araştırılmıştır. Sı

ğınak, mahalli nehire bakan bir bayırın dönemeelnde diizlüğün yarısını

kaplamaktadır ve çevreyi geniş 'bir açıdan görmektedir. Yapının iki ta
rafmda da duvarkalıntıları vardır (uzun taraf korunmaya ihtiyaç duy
mayacak kadar diknir) ve 'bu duvarlar 'kireçlekarışıkmalazdan inşa edil
miştir. Doğu duvarı ise değişen şekillerde ve 'büyükliiklerde birçok lkule
ile kuvvetlendirilmiştir. Bir bütün olarak karanlık çağa ait gözükmek
tedir. Korunan alanın büyüklüğü ve buradaki koru, detaylı bir plan yap
mayı olanaksız kılmıştır, fakat mümkün olduğunca ölçümler yapılmış ve
kalhataslak bir krokd çizilmiştir, Araştırılacak en son kale Emet yakınla

rında ikasafbanın üstünde çok dik birbayırdakunıluolan ve nehire yu
kandan bakan EGRİGÖZ Kalesidir. Kale gerekli olan yerlerde kuzey
den,güneyden ve bitişrk yola karşı kuvvetli bir savunma sağlayabilmek

için duvanlarla çevrilmiştir. Kayadaki bir çatlaktan doğal, komplike bir
girişi olan istihkam, duvarı, kalın bir dış duvarla takviye edilmiştir, bu
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duvann büyük bir kısmı kireçli harçla karışık malazdan yapılmıştır, gi
r'iş.in üzerindeki kulenin yapılmasında ise biraz tuğla kullanılmıştır.Bun
ların yapımı 9. yüzyıla kadar geriye gidebilir: fakat girişin bir lGS111ı Os
manlı döneminde yeniden inşa edilmiştir. Kaya üzerindeki kesmeler. sa
yısız ufaksarrııcın varlığına delalet etmektedir ve nehir üzerinde bir su
kulesi nehirin kıyılarma yol veren kapalı bir geçidi .korumak.tadır. Kale
1 : 1000 ölçekte planlanmıştır. Son çabalar sonuçların olumsuz olduğu

SIMAV yöresinde sarf edilmiştir. Bir planlamayı gerçekçi kılabilecek

hiçbir şey yeterlikorunamamıştır.Hemen hepsinin geç çağlara ait (12.
ve P. yüzyıllar) olduğu belli olan Bizans Kaleleri, Hisar Bey, Bahtilli,
Boğazköy ve Simavda ziyaret edilmiştir. Çoğunlukla çok az bir kısımları

günümüze kadar korunmuştur. yalnız Bahtill.i'de dış duvar tam olarak
korunmuştur fakat o kadar harap durumdadır ki bu konuda çaba sarf
etmek gereksizdir.

Sonuç olarak, 1984 MECAS projesi hedeflerini yerine getirmiştir ve
iki şehirde de ölçümler tamamlanmıştır.
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ROMA YOLLARI VE MİLTAŞLARI : 1984

David H. FRE.~CH*

1984 yılında planlarrus olduğumdan daha az yüzeyaraştırması yap
tım. Bu yıl için planlamiş olduğum çalışmamın büyük bir .kısmı 1985
yılına kaldı, buna bağlı olarak dakonuyla ilgili eserlerin yayınlanması

programı da geojkmiştir. Bu çalışma için kalan zamanda başlıca çorum,
Amasya, Samsun ve Tokat illerinde çalıştım. Antalya'yaise çok kısa bir
ziyaret yaptım.

ÇORUM İLİ

Ağustos ayı sonlarında, birkaç günü çorum Bölgesinde, Çorum ili
sınırları içinde olan Hamdi, Seyfe ve Ertuğrulköylerinde çalışarak ge
çirdirn. Bu üç köy de geçen yıl bulunan Roma Yoluna (Amasya ., Arıcyra
Tavium yolu) çok yakındır. Taşlar sırasıyla 70 - 76 - 75 olarak numara
landrrılrmşlardır (sc. Amasya'dan). Bu üç taştan elde edilen bilgiler Sa
pa miltaşından öğrenilen bilgiyi doğrulayıcı nitelektedir (BIkA Yıllık

Raporu ı983, Sayfa 13), şöyle 'ki Çorum sırurları içindeki, Deniz ve Ha
cılarhanı arasmdaıki yüksek yerler, Amaseia topraklarına aitti. Bu coğ

rafi bölünmenin güneyine doğru, miltaşlan tamamen değişirk bir şekilde

numaralandirılrnıştır. Yüksek yerlerin (bir tarafı ('kuzeyi) Amaseia sı

nırları içinde, diğer tarafı (güneyi) Tavium toprakları içinde idi.

çorum sınırları içinde, biri Osmanerk'tan geçerek Vezirköprü'ye gi
den (eski Neoclaudiopolis ), dkincisi Suluova ve Hamamözü üzeriniden
Samsurı'a giden (eski Arnisus) iki yolun hattını belirleyeblldirn. ikinci
yol, Pornpeiopolis (bugünkü Taşköprü) - Neocaesareia (bugünkü Niksar)
yolunu tahminen Ladik ve Havza'nın tam ortasında bir noktada kesrnek
tedir.

Eskiden bulunmuş taşlar tekrar araştırılmıştır (örneğin, Kırkdilirrı'

deki Pontic mezarı, CIG 4178; tam olarak Laçin Kapalı Kaya'daki Ike
sios mezarı araştırılmıştır).

Bu bölgede Ertuğrul, Seyfe, Mescitli, Narlı, Beydilli. Asarcık. Do
durga, Tutuş, Umaç, Eskiyapar, Veletler, Yatankavak, Boğazkaya. Çöp
lü, Alembeyli köylerini araştırma için ziyaret ettim.
--~----

(*) Dr. David H. FRENCH İngiliz Arkeoloii Enstitüsü, Tahran Cad. No. 24
KavakhderelANKARA
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AMASYA İLİ

Ağustos ayı ve Kasım ayı sonlarında Amasya ili sınırları içinde ve
Amasya Müzesinde çalıştım..Müzedekonınan Miltaşları ve diğer yazıt

larm katologlamasını yaptım. Amasya - Ancrya - Tavium yolundan üç
miltaşı, Amasya'ya çok yakın yerlerde: Doğantepe'de (yakın zamana ka
dar Zara), Bağlıca ve Aydoğdu'da 'bulunmuştur. Bağlıca'da bulunan mil
taşında i'ki yazıt vardır. Birincisi Güngörmez metninin bir kopyesidir
(BlAA Yıllik Rapor 1983, sayfa 13.... ad fines Galatorum); ikinci yazıt

ise İrnparator Maximianus, Severus ve Corıstantinus'un isimlerini ver
mektedir.

Bağlıca'da erneresarı bir yazıt daha 'bulunınuştur: Bu «yolda »ani
den ölen kıdemli bir askere ait bir mezartaşıdır. Bu mezartaşı Amaseia
Arıcrya Roma yoluna çok yakın bir yerde toprak üstüne çıkarılmıştır.

Gümüşhacrköy'de, mahalli kütüphancde epigrafrk materyaller üze
rinde çalıştım.

Suluova ve Merzifon 'bölgesinde, iki yol üzerinde de hiçbir miltaşı

bulunmamıştır fakat önemli birçok özellik açığaçıkarılmıştır (Örneğin

Hamamözü'rıdekibarıyolara su sağlayan Bizans'a ait bir sarnıç ). Komşu
köylerde (Ağılönü'nde, özellikle Gerne ve Erasları'dan ) Ether Alcxik
halazos'a yapılmış irhaf yazrtları bulunmuştur (bunlar Amasya'da bu
lunan St. PonL 3.1. 114'e özdeştirler).

Bu bölgede Uluköy. Destek, Sepetli, Alpaslan. Bademli, Saraycık.

Dumarılı, Yassıçal, Vermiş, Doğantepe. Ağılönü, Orta, Gümüşhacı, Gü
müs, Hamözü, Çetmi, Keci, Kayadüzü, Karga, Yüzbeyli, Arucak, Er
aslan, Bağlıca, Bulduk, Aldoğdu. Boğa 'köylerini ziyaret ettim.

Yassıçal'da (eski Ebirni ) Zeus Stratios hudutları içinde yeniden ya
pılan bir araştırmadan çok önemli sonuçlar elde ettim. Burası bir Roma
yolunun kenarında yer almakta idi. Bu bölgeden elde edilen epigrafik
külhyat, bölgenin tarihsel coğrafyasının anlaşılması açısından çok önem
li olduğu gibi yolun kenarında bulunan bir tapınağın da ispatıdır. Mer
kezi yapının çevresinde, bir işaret (bölgeden ) sırasıiçinde bölgedeki
(tahminen Arnasya sınırları içinden) değişik coğrafi <bölgeleri ve yerle
ri 'belirten en az 14 taş açığa çıkartılmıştır. Örneğin 'bir işaret, Pimoli
sene'de 'bir yer ismini ima etmektedir; diğer ikisi Babanomitis'tcn yer
isimlerini belirtmektedir. Yazıt (St. Porıı. 3.1. 145, Kaleköyd..n ) kesin
olarak Kaleköy'deki kaleden değil, buradaki kaleden götürülmüştür.

Çorum ve Amasya'dan bu ve diğer vazıt lar RECAM'ın bir cildinde sunu
lacaktır.
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Ben Arnasya Müzesinde bulunan ve Amaseia - Neoeaesareia yolun
dan gelmiş 'bir miltaşını kayıtlara geçirdim.

SAMSUN İLİ

Kasım ayının son günlerinde, Amasya vilayeti sınırlarını çizen alan
da, 1) batıdan gelip, Niksar'a giden (Tokat ili) (Taşköprü, Kastamonu
ili, Boyabaıt ve Sinop iIi'nden geçerek ve 2) Güneyden gelip (Merzi
fon, Amasya ,iIi, Suluova, Amasya ili 'nden geçerek) Samsurı'a giden iki
yolun devamını ortaya çıkanlması için çalıştım.

Aralık ayının başında iki günü de Vezirköprü'de çalışarak geçir-
dim.

Pompeiopolis (bugünkü Taşköprü j-Neoceasareia (bugünkü Niksar)
yolunun hattı tam sayılabilecek bir doğrulukta tespit edilmiştir. Bu yol
bugünkü Sinop, Samsun, Tokat illerinden geçmektedir. Pornpeiopolis'ten
başlayan yol bugünkü Boyabat civarlanna kadar 1982 yılında takriben
belirlenmiş ~dıj (BIAA yıbljk Rapor 1982, sayfa 8). Bu yol Boyabat'tan do
ğuya doğru, Gökırmak vadisi boyunca uzanmakradır (Önceden düşünül

düğü gibi) fakat-dağlardan geçerek güneye doğru uzanmaktadır. Vezir
köprü'den başlayan ve Niksar'a doğru giden yol hattı kabaca: Vezirköp
rü - Havza - Ladrk - Destek Boğazı - Boğazkesen Köprü - Doğanyurt 
Niksar'dır. Bu nedenle önceden yayınlanmış haritalarda yeni değişiklik

lenin yapılması gerekmektedir.

Bu hat üzerinde yeni birçok miltaşı bulunmuştur: Bir tane Yu
karı Narlı'da (MP XII), iki tane Aşağı Narlı'da (MP XI ve XII) (Vezir
köprü yakınlarında), ve iki tane de Uluköy'de (Amasya ili, Taşova ya
kınlarında). Uluköy'de bulunarı rniltaşlarından ikincisi Neocaesareia'
dan (MP XXXVI) olarak numaralandınlmıştır (çünkü bu şehrin top
rakları destek Boğazına kadar uzanmaktadır). Bu taş,Vali C. Iulius

. Flaeeui Aelianus'uIı ısminl·taşıma,ktadır. Buna göre Cappadocia, M. S.
198 yılında Neocaesareia'ya dahil idi. İlk adlar Pornponius Bassus'tur.

Şimdi Amasya'da bulunan önemli bir yazıt Severus Alexander yö
netiminin başka türlü bilinemiyecek 'bir yöneticisinin, Q Faltonius Res
titutianus'u !belirtmektedıir.

Bu bölgede 'ise Boyalıca (Havza), Hilyas, Ayvalı, Kayacık. Mürsel.
Kirazhpınar,Uluçal, Aikyar, Hasırcı, Gevekise, Mezra, Aşağı ve Yukarı Nar
lı köyleri ziyaret edilmiştir.

TOKAT İLİ

Kasım ayının son günleri ve Aralık ayının ilk günlerinde, önce To
kat Müzesinde daha sonra da Çarnlıbel bölgesindeçalıştım.
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Zile - Sivas ve Sulusaray - Sivasyolları hattını açığa çıkarmayı ba
şardım.

Fakat Çamlıbel'de (daha önce yayınlanmış) miltaşlarının yerlerini
tayın edemedim. Bölgede yeni yazıt ve miltaşı bulunmamıştır. Tokat Mü
zesinde Roma ordusunda görev yapmış bir askerin mezartaşının kalıbını

çıkardım. Pazar'dan getirilmiş olan bir sınır taşını ve Ararni dilinde ya
zılmış bir yazıtı inceledirn.

Bu bölgede ise Çamlıbel, Bedirkale. Arap ve Dodurga köylerinde
çalıştım.

GİRESUN İLİ

29 Kasım öğleden sonrasını Şebirıkarahisar'da, bir süre önce ya
yınlanan bir Latince yazıtı inceliyebilmek için geçirdim Bu yazıt Gire
surı'a nakledilmiştir.

ANJ1ALYA İLİ

Aralık ayında iki gün Kaş ilçesinde çalıştım. Burada Profesör Ja
mes Morgenstern tarafındanDereağzı'ndaolduğu rapor edilen yolları araş

tırdım. Kalenin aşağısından geçen yolun Roma yolunun bir parçası ol
duğunu ve Dernre'den kuzeye, Elmalı'ya doğru devam ettiğini ortaya çı

kardım (büyük ihtimal bu yol, bir kolu Ağlasurı'a, diğer 'kolu Gölhisar'a
olmak üzere iki kolda ayrılmaktadır.)

Aynı zamanda Dereağzında, Kasaba yakınlarındaki Kıbrıs deresin
den, taze, kaynak sularını Dentre'ye taşıyan bir de su kanalı vardır.

Antalya Müzesinde Septimus Severus'a ait bir miltaşı üzerinde
çalıştım.

Raporumu bitirirken, çorum, Amasya, Samsun, Tokat ve Amasya il
leri ve Şebirıkarahisar ve Kas ilçeler-indeki yetkil! makamlara araştırma

ma gösterdikleri yardım ve destekten dolayı çok teşekkür ederim.

Bakanlık Temsilcim Bay İsmet Ediz'e de ayrıca en içten teşekkürle

rimi sunarım.
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Resim : ı - (Çorum vilJ Kırkdilim: Kale, kuzeyden (M. Ö. III - i y.yJ

Resim : 2 - (Çorum vilJ Laçin, Kapı Kaya: Kaya Mezarı (? M. Ö. II - i y.yJ
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Resim : 3 - IÇorum vil.l LaQin. Kapı Kaya , Kaya Mezan i? M.Ö. II - i y.y.l

Resim: 4 - lAmasya vil.! Amasya Müzesi: Yazıt Env, No. 83-13-1 IM. S. 222-2351
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Resim, 5 - (Amasya vil.l Yassıçal (Ebimi) , Yazıt (M. S. i - III y.y.l

Resim, 6 - (Amasya vil.l Yassıçal (Ebimi) , Yazıt (M. S. i - III y.y.l \
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Resim : II - (Antalya viLJ Dereağzı ı Roma Yollu

Resim : 12 - (Tokat vll.I Tokat Müzesi: Ararnice Yazıt (M. Ö. IV - II y.y.l
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DiE WOHNHAUSER VON LATMOS

Annellese PESCHLOW*

Das Stadtchen Latmos, die Vorgangersiedlung von Heraklcia am
Latmos, liegt unmittelbar neben der hellerıistischcn Neugründung (Abb.
1). In beiden Stadten und in ihrer naheren Umgebung haben wir von
1974 bis 1980 einen Survey durchgeführt. Diese Unternehmung ist an
sich abgesehlossen. Was jetzt noeh aussteht, sind Nachuntersuchungen
im Zusammenhang mit der in Vorbereitung befindlicherı Publikation.
So haben wir uns im vergangenen Herbst noch einmal mit dem vorhel
Ienistischen Latmos, vor allem seinen Wohnhausern befaüt, von denen
hier eine Auswahl vorgestellt werden sol1.

Latmos war eine rein karisehe Stadt. Ihr Gründungsdatum ist nicht
bekannt. Epigraphiseh ist sie im 6. und 5. Jahrhundert bezeugt, dürfte
jedoch sicherlieh alter sein. Mit ihrer Verlegung und Neugründung als
Herakleia um 300 v. Chr. wurde sie verlassen und nur noeh als Nekropole
weiter genutzt. Damit ist uns mit Latmos eine karische Siedlung erhal

ten, deren antike Baureste abgesehen von den Grabern nicht jünger sein

können als das 4. vorehristliehe Jahrhundert.

Die Stadt, die wir insgesamt neu aufgenommen haben, zieht sich an
einem in sieh stark gegliederten Bergrüeken des Beşparmak hoeh. Dem
Gelande entspreehend HiEt sie sich in eine östliehe, mitdere und westlic
he Unterstadt, das Zentrum und eine östliche, mitdere und westliche

Oberstadt einteilen. Der Blick von einem höhergelegenem Punkt im Nor
den (Abb. 2) vermittelt einen sehr guten Eindruek dieses wild zerrisse
nen felsigen Gelarıdes. das nach unseren Vorstellungen für die Anlage

(*) Dr. Anneliese PESCHLOW, Deutsches Archaologisches Institut. Podbielskial
lee 69. D. 1000 Dahlem 33 Berlin
An dieser Stelle sei der türkisehen Antikendirektion und fhrem Generaldirek
tor, Herrn Dr. Nurettin Yardımcı für die groüzügige Gewiihrung der Arbe
itserlaubnis mein aufrichtiger Dank ausgesprochen. Als Kommissar nahm
an der Herbstkampagne 1984 Herr Mustafa Erol Orbay vom Burdur Museum
teil, dem ich auch an dieser Stelle für seine Hilfsberel:tschaft und Kamera
radschaftlichkeit herzlich danken möchte.
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ciner Stadt denkbar ungeeignet ist. Das Innere war unterschiedlich dicht
bebaut, was weitgehend gelandebedingt ist. Obwohl bei der Aufgabe der
Siedlung ihre Mauern gröfitenteils. in einigen Fallen sogar bis auf den
Felsboden abgetragen wurden, so daf meist nur lückenhafte Grundrisse
auf uns gekommen sind, ist es dennoch möglich, eine relativ klare Vors
tellung von dem Stadtcherı, insbesondere seinen Wohnhausern zu gewin
nen. Die Latmier haben namlich den anstehenden Fels so weit wie mög
lieh als Bauelcment genutzt; da die Bruchflachen des Augengneises von
Natur aus meist glatte senkreehte, gelegentlieh sogar reehtwinklig zuei
nanderstehende Warıde abgeben, boten sich diese geradezu als Hauswand
an. Diese Verbindung von Formen der Natur mit denen von Merıschen

hand gesehaffenen machen den besonderen Reiz der latmisehen Hauser
aus.

Wir haben Reste von 120 Hausern nachweisen körmen. Bei dem seh
lechterı Kenntnisstand über das vorhellenistisehe Wohnhaus in Kleina
sien kommt ihnen besondere Bedeutung zu. Unser Wiessen beruht bisher
vol' allem auf den Hausern von Priene, .das jedoch erst um 350 v, Chr.
gegründet wurde und damit bereits am Beginn des Hellenismus steht 1.

In gröBerem Zusammenhang untersuehte Wohnhauser alteren Datums,
d. b arehaiseher und klassiseher Zeit, kannte man nur aus den Untersue
hungen von W. Radt auf der Bodrum - Halbinsel ',

Von den 120 Hausern sollen hier 14 kurz vorgestellt werden; es sind
die am besten erhalterıen und aueh interessantesten. Das erste liegt ver
borgen in einer kleinen steilen Sehlueht der östlichen Unterstadt, an einer
SteHe, an der man an sieh .kein Haus vermuterı würde; zum einen ist es
mühsam zu erreiehen, zum anderen raumlich sehr beengt (Abb. 3.4). Es
ist ein einfaehes quadratisches Gebaude von 25 qm, das nur über ein Ge
schof und einen Raum verfügte. Seine Westwand besteht insgesamt aus
Fels; aus der Anordnung und Höbe der Balkenlöcher ist zu schlieBen, daf
es mit einern Satteldach gedeckt war und zusatzlich einen Hangebeden
besaB. Der Eingang liegt im Osten, wie an der erhaltenen Türschwelle zu
sehen ist. Ein bescheidenes Haus also, das jedoch für die Bedürfnisse
ciner Familie ausgereieht haben muls.

Nicht weit von hier entfernt liegt ein Haus, das fast wie ein Schwal
bennest am Fels klebt und nach aufsen eine gesehlossene Anlage bildet
(Abb. 5-6). Es besteht aus drei an die Felswarıd gesetzten Einraumhau-

(1) Zur \Vohnbebauung von Priene vergleiche die in nachster erscheinende
Monographie von W, Hoepfner - E, - L. Schwandner, Griechische Stadte i

(2) W. Radt, Siedlurıgen und Bauten auf der Halbinsel von HalikarnaJ3. IstBeih
3 (1970)

156



sern, zwei auf gleichem Niveau, das dritte etwas tiefer. Man hetrat das
Haus von Norden, gelangte zunachst auf einen kleinen Hof, 'üher den alle
drei Einraumhauser erreichhar waren. Das untere hat gelandebedingt un
regelmafiige Form. Von den beiden höhergelegerıenmufste bei dem süd
liehen ein Felsspalt im Boden dureh rohe Blöcke üherdeckt werden; arı.

aufgehendem Mauerwerk ist hier nichts erhalten. Der Aufbau des Hauses
ergibt sich nur aus den Balkenlöchern an der Felswand. Durch einen
kleinen Hof getrennt folgt das nördliche Haus, bei dem die unterste
Steinlage groBe, roh hehauene Blöcke von 1.20 m. Höhe noch in situ sind.
An der Felswand eine Reihe niedriger Balkenlöcher für den Hangebeden.
İm Vergleich zu dem sauber und regelmaf hearheiteten Ouadermauer
werk der Befestigungen und anderer Bauten der Stadt möchte man diese
Anlage wegen ihrer rohen Bauweise für alter halten; vielleicht handelt
es sich hier um ein arehaisehes oder noch alteres Haus. Der Beweis dafür
dürfte jedoch kaum zu erbringen sein.

Auf der westlieh gegenüberliegenden Anhöhe findet sich eine Anla
ge, die vom Gelande her an allen Seiten naeh auBen abgesehlossen ist. Sie
war nur von Osten über eine Treppe zuganglich und hestand aus einem
Hof mit 2 Hausern (Abb. 7). Die gesamte Nordseite des Hofes wird von
einem quergelegten Reehteckbau von 13x5,5 m. eingenommen, ein Breit
haus also, das in drei Raume untergliedert ist, seitlieh je ein gröBerer
quadratiseher und ein sehmaler in der Mitte. Seine Mauern bestanden aus
sauber und regelmaliig hearbeiteten Quadern. Zuganglich war das Haus
von Süden. Au-Berhalh sind an seiner Nordosteeke drei Graber in den Fels
boden gesehnitten, eines davon ist noeh unfertig. Ganz anders in der Art
seiner Ausführung ist das zweite Haus, das an der Südwesteeke der An
höhe zwisehen Felswand und Abgrund eingezwangt ist, und das man we
gen seines groben Mauerwerks für das altere von den beiden halten
möehte.

An der Treppe dieses Hauses vorbei führt ein Pfad zur mittleren
und westliehen Unterstadt. Im Gegensatz zur östlichen ist dieser Teil loe
ker mit vereinzelten und gröfseren Wohnhausern bebaut, was den SehluB
nahelegt, dies als das Viertel der besser gestellten Sehichten zu betrach
ten. Von der westlichen Unterstadt seien hier zwei benaehbarte Hanser
vorgestellt (Aiblb. 8 - 11). Das südliche Iiegt isoliert auf einem Felsplateau
und war nur von Nerden und Westen erreiohbar (Abb. 8-9). Es gliedert
sich deutlich in einen reehteekigen, breitgelagerten und in drei Raume
unterteilten Bau im Norden, der im Südwesten um zwei weitere Raume
erweitert ist; die Ostmauer des Haupttraktes ist ein Stüek üher die Flueht
naeh Süden vorgezogen, was hier auf eine Vorhalle hinweist. Davor erst
reekt sich südlieh der weitlaufige Hof, der über ein groBes Tor im Westen
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· die Türschwelle ist noch in situ . zu /betreten war. Die Struktur des
Ganzen ist damit klar: das Wohnhaus im Norden, dessen Kern wie im zu
letzt gezeigten Beispiel das Breithaus bildet, im Süden folgt eine sehat
tenspendende Vorhalle und anschlieBend der grofse Hof mit Eingang im
Westen.

Das Nachbarhaus im Norden, das nur durch einen Aufweg getrennt
war, ist vor allem als Beispiel für Zweigeschossigkeit sowie der optima
len Nutzung des verhandenen Fels interessant (Aob. 8, 10 - 11). Sein Un
tergeschof ist zwischen zwei Felsen gesetzt, diese jeweils als Hauswand
nutzend (Abb. l O). Mauerwerk ist bis zum Niveau der Türschwelle erhal
ten, es sind sauber behauene und aulsen bossierte Quadern im Laufer-Bin
dersystem, die auf eine Datierung in das 4. vorchristliche Jahrhundert
hinweisen. Vom darauffolgenden GeschoB sind nur noch Spuren im Fels
übriggeblieben, dies sind die nordwestliche Zimmerecke und an der öst
lichen Felswand die Abarbeitungen zur Aufnahme der FuBbodenlatten
und der Wandquadern. Damit ergibt sich eine untere Raumhöhe von 3.40
m. über Eck versetzt folgt nördlich, den gleichen Fels nutzend, ein drit
ter, annahernd quadratischer Raum mit Eingang von Westen. An Wohn
raum 80 qm. Zu der Anlage gehörte noch ein weiteres zweigeschossiges
Gebaude, von dem allerdings auBer den Balkenlöchern an einem Felsk
lotz nichts mehr zu sehen ist: vier Balkenlöcher in Höhe von 2,50 m. da
rüber weitere-der Firstbalken bei 5.70 m-und die Regenrinne (Abb. 11).
Über die Funktion dieses Baus - Speicher, Wohnhaus oder vielleicht StaII 
körmen wir nichts sagen.

An zwei Hausem der mittleren Unterstadt laBt sich Ahnliches beo
bachten. Das eine (Abb, 12 -13) ist ein besonders schönes Beispie1 für die
Eigenart der Latmier, den Fels in den Hausbau zu integrieren. Hinzu
komrnt, daf genügend Mauerreste, auch die Türschwellen verhanden
sind, so daf eine Gesamtrekonstruktion möglich ist. Vom Geliinde herist
es wieder eine nach auBen abgeschlossene Anlage, die nur von Nordwes
ten zu betreten war. Sie gliedert sich in vier Raume, einen kleinen Kor
ridor und einen Hof. Raum 1 ist ein eigenstandiges Einraumhaus von qua
dratischem Grundrils und 4,50 m. Höhe, das mit seiner Ostseite an einen
Felsklotz gesetzt ist, seine gesamte Breite und Höhe einnehmend (Abb.
13). Das Dach wurde zu irgendeinem Zeitpunkt einmal verlegt , wie an
der tiefer verlauferıdenKante und dem 2. Firstbalkenloch zu sehen ist.
Raum 2 nutzt über Eck den gleichen Fels als Nordwand bis zu einer Höhe
von 3,40 m. (Abb. 12). Die kleinen tiefer liegenden Balkenlöcher werden
wieder zu einem Hangebeden gehört haben. Der Raum selbst ist wie
Raum 1 quadratisch, zuganglich war er von Westen vom Hof. Südlich
schliefst unmittelbar der gleichgroBe Raum 3 mit Zugang vom Korridor,
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über den man auch den kleineren rechteckigen Raum 4 erreichte, an. Die
Raume 2 bis 4 bildeten eine Einheit. An Wohnflache umfaBt die Anlage
110 qm, insgesamt mit Hof etwa 140 gm. Eine genaue Datierung ist auch
hier leider nicht möglich.

Das zweite Haus Iiegt nicht weit davon entfernt: es gehört zum Typ
des bereits zweimal gezeigten Breithauses (Abb. 14). Wieder im Norden
der quergelegte, diesmal in zwei Raume unterteilte Rechteckbau, der
sichnach Süden zum Hof hin öffnet, erweitert im Osten um zwei kleine
Nebenraume. Man betrat das Haus über das Hoftor im Westen. Auf dem
Hof liegen umgestürzt zwei Saulerı, die man am ehesten als Teil einer Vor
haIle verstehen möchte. Damit begegnet hier wieder die dreifache Gliede
rung, Breithaus im Norden gefolgt von VorhaIle und Hof im Süden. An
Wohnflache umfaBt das Haus 70 gm, insgesamt mit Hof ca. 150 qm. In
seiner Nahe wieder mehrere Graber, ein Familiengrab für vier Erwach
sene und drei Kinder. Graber in der Nahe, wenn nicht gar in den Hau
sern selbst, sind keine Seltenheit. Es winJ sich dabei kaum um einen Zu
faIl handeln, ganz im GegenteiI, man gewinnt den Eindruck, als hatten
die Latmier nach ihrer Zwangsumsiedlung aus Anhanglichkeit an ihre
alte Umgebung diese werıigstens als Wohrıstatte für ihre Toten beibehal
ten woIlen.

BIickt man von diesem Haus nach Norden hinunter in das kleine
Quertal, entdeckt man an der gegenüberliegenden senkrechten Felswand
mehrere Balkenlöcher. Ganz versteckt liegt hier auf einer kleinen Fels
terrasse ein Haus, von dem nur die Spuren im Felsboden und an der Fels
wand übriggebIieben sind (Abb. 15); doch genügen diese, um das Haus
im Ganzen wiedererstehen zu lassen. Über eine aus dem Fels gehauene
Treppe im Osten gelangt man durch einen überdachten Eingang - Einar
beitungen mit Regenrinne an der Felswand - auf einen kleinen Vorhof
und dann zum eigentlichen Haus, ein etwa quadratisches Einraumhaus
von knapp 20 qm Flache. Drei Balkenlöcher sichem Höhe und Form des
Daches. Tiefer gelegen schlieBt sich westlich ein weiterer Hof an, unter
halb davon flieISt der Bach, der die Wasserversorgung der Stadt garan
tierte und zu dem dieses Haus einen direkten Zugang besaB.

Die Wohnbebauung des Zentrums ist durch die Ruinen einer klei
nen byzantinischen Siedlung, die sich im spaten Mittelalter hier nieder
liels. verunklart, Sie bleibt daher unberücksichtigt wie auch die Nordost
stadt, die offensichtlich weitgehend ein öffentliches und sakrales Viertel
darsteIlte. Reine Wohngegend hingegen war die Nordweststadt, von der
hier als Beispiele für vereinzelt liegende Wohnanlagen zwei Hanser ge
zeigt werden soIlen: das eine Iiegt völlig vereinzelt und . versteckt an
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einem steilen Felshang (Abb. 16). Es ist ein einraumiger einstöckiger
Bau von 6x6 m, der in eine Felsecke gesetzt ist und nur von einer Stelle

im Norden zugarıglich war; südlich vorgelegt ein kleiner Hof. Ahnlich ab
seits liegt das zweite Haus auf einer kleinen Felsterrasse. Es besteht aus
einem annahernd quadratischen Raum mit einem .kleinen Vorraum und
war nur mühsam über eine schmale Schlucht vom Tal im Osten zu er
reichen.

Interessant als Beispiel einer zusarnmenhangenden Wohnbebauung
sind Hausreste am Westhang dieses Viertels, die in sich einen kleinen
geschlossenen Bezirk bilden (Abb. 17). Insgesamt sind es drei Hausan
lagen auf verschiedenem Niveau, die zwar in sich jeweils eine Einheit bil
den, untereinander jedoch durch Türöffnungen verbunden sind und einen
gemeinsamen Trepperıaufgangvom Tal im Süden besalien. Die erste An
lage besteht aus einem Hof und zwei Einraumhauserrı, von denen das
eine in der bekannten Weise an den Fels gesetzt ist. Über diesen Hof ge
langte man zu den beiden anderen, höher geIegenen Hausanlagen, wobei
die Türschwelle zur westlichen keine Vorrichtungen für Türflügel auf
weist, wahrend die s bei der nördlichen der Fall ist. Hausanlage 2 besteht
aus mehreren Einraumhausern. von denen das nördliche sicherlich das
Hauptgebaude darstellte. Die dritte Anlage umfalst ein Einraumhaus im
Westen, einen kleinen Hof und einen gröBeren, zweigeteilten Bau im Nor
den. Wegen ihrer Verbindung untereinander gelben sichdiese drei Haus
anlagen als ein zusammengehöriger Komplex zu erkennen, der vielleicht
im Besitze einer GroBfamilie war. Ausgenommen aus der Betrachtung
wurde hier das am weitesten im Norden gelegene Felshaus, das wegen
seines eigenen Zugangs von aufsen eine separate Anlage bildet (Abb.
17-18). Es hat quadratischen Grundrif und ist zwischen zwei roh belas
sene Felswande gesetzt, die die üblichen Balkenlöcher für ein Satteldach
aufweisen; über ein Felstreppchen im Norden gelangte man zum Hoftor,
von dem nur noch die aus dem Fels gehauene Türschwelle übriggelieben
ist und von da über den kleinen Hof an der Felswand entlang zu einem
Treppchen, über das man von Süden das Haus betrat.

Die hier vorgeführten 14 Hauser körmen als reprasentativ Iür das
latmische Wohnhaus gelten; es waren vier Einraumhauser, drei Beispiele
für Hauser, die aus mehreren Raumen und sieben Komplexe, die aus
mehreren Hausern bestanden, al o cine Reihe von Formen und Kombi
nationen. Bezogen auf die Gesarntzahl sind etwa ein Drittel der latmi
schen Hanser Einraumhauser von 2übis 40 qm Wohnflache. Unter den
mehrraumigen ader aus mehreren Hausern bestehenden Anlagen begeg
nete haufiger das Breithaus im Norden mit vorgelegtem Hof im Süden - in
zwei Fallerı um eine Vorhalle bereichert - von 70 bis 110 qm Wohnflache,
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in dem man vielleicht einen bestimmten Haustyp erkennen kann. Die
Raume sindbis auf gelandebedingte Ausnahmen rechteckig oder quadra
tisch. In der Überzahl sind die Hanser eingeschossig, sie waren mit einem
Satteldach gedeckt, einige zusatzlioh noch miteinem Hangeboden aus
gestattet. Auffallend schien uns vor allem neben der Nutzung des Felsens
ihre oft isolierte und versteckte Lage. Die Latmier haben den Schutz des
felsigen und stellenweise schwer zuganglichen Gelarıdes offensichtlich
ganz bewulst gesucht. Ihr Sehutz -und SicherheitsbedürfrıismuB aulseror
dentlich grof gewesen sein. In dem an sich schon sehr gut befestigten
Stadtchen wirken die Hauser in sich noch einmal wie kleine Burgen.

Was die Datierung betrifft, ist eine Unterscheidung in archaische
bzw, noch altere. klassische und spatklassische Hauser bisher kaum mög
lich. Scherbenfunde an der Oberflache genügen alleine nicht. Bei einigen
Hausern möchte man wegen der rohen und klotzigen Bauweise ıeine Ents
tehung in arehaiseher bzw. noch alterer Zeit, bei anderen wegen des sau
beren Quadermauerwerks im Laufer - Bindersystem eine im vierten Jahr
hundert v. Chr. für möglich halten.

Stellen wir zum Sohluf die Frage nach der Bedeutung der Iatmi
schen Wdhnhauser für den vorhelleristischen Wohnbau Kleinasiens, insbe
sondere Kariens und Ioniens. Wie ist das latmische Wohnhaus in seiner
Vielfalt hier einzuordnen? Zu dem im Kern auf das Megaron zurückge
henden Haustyp des benachbarten Priene 3, das hier mangels früherer
Beispiele als stellvertretend für den griechischen Stadtebau der klassi
schen Zeit in Ionierı herangemgen werden mufô, gi'bt es keinerlei Verbin
dung. Damit setzt sich m. E. Latmos deutlich von den griechischen Stad
ten Ioniens ab. Ziehen wir unter dem gleichen Gesichtspunkt die von W.
Radt untersuchten Siedlungen der Bodrum - Halbinsel zum Vergleich he
ran, womit wir auch auf eine andere, sehr wichtige Frage zu sprechen
kommen, der nach der Bevölkerung Kariens. Wie allgemein bekannt sein
dürfte, sind als Bewohner dieser Larıdschaftvor dem Eintreffen der Grie
chen zwei Völker bezeugt, die Karer und Leleger, von denen man jedoch
schon in der Antike nicht mehr wufste, ob sie miteinander identisch wa
ren oder nicht 4. Auch archaologisch konnte diese Frage bisher nicht ein
deutig geklart werden. Die von W. Radt beobachtete Einheitlichkeit und
Eigenart der Siedlungen der Bodrum - Halbinsel schien zwar die antike
Überlieferung über die Besiedlung dieser Region durch die Le1eger zu

(3) vgl, Anm. 1

(4) Eline Zusammenfassung dieser Problematik findet sich bel Radta.o. 10 ff.
Zuletzt hat sich dazu geauf3ert S. Hornblower, Mausolus (1982) 9 ff. 89 ff.
und passim
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bestatigen, reichten für einen endgültigen Beweis jedoch noch nicht aus.
Dafür fehlten bisher entsprechende siedlungskundliche Untersuchungen
aus anderen Gegenden Kariens 5. Mit Latmos ist der erste Schritt in die se
Richtung getan. Es bietet sich regelrecht zu einem Vergleich mit den
Siedlungen der Bodrum - Halbinsel an, von denen hier exemplarisch nur
Alazeytin Kalesi genant sein soll 6. In beiden Fallerı handelt es sich um
gewachsene Siedlungen im Gebirge aus cin - und derselben Landschaft
und Epoche mit einer vorwiegend bauerlichen Bevölkerung. Bessere Vo
raussetzungen für einen Vergleich dürfte es kaum geben. Doch genügt al
lein ein Blick auf die beiden Stadtplane, um grundsatzliche Unterschiede
zu erkennen: Alazeytin Kalesi ist eine Rundsiedlung, bei der die teilweise
schiefwinkligen Hauser eines an das andere gesetzt sind; Latmos hinge
gen ist eine Stadt von im Grunde genommen rechteckigem Grundrif mit
meist vereinzelt liegenden, rechteckigen Hausern, Hinzu kommt eine völ
lig voneinander abweichende Mauertechnik und Dachkonstruktion. Diese
unterschiedlidhen Siedlungsstrukturen sind nach meinem Dafürhalten
archaologisch ein klarerBeweis für die Existenz der Karer und Leleger
als eigenstandige 'İn einer Larıdschaft nebeneinander lebende Volks
stamme,

Latmos grenzt sich damit deutlich von dem ionisehen Priene einer
seits und dem lelegischen Alazeytin Kalesi andererseits ab; es spricht m.
E. alles dafür, seine Hauser vor diesem Hintergrund als karisch zu be
zeichnen.

(5) Root a, o. 10 ff.

(6) Der Stadtplan von Latmos liegt noch nicht in Reinzeihnung vor und konnte
daher hier nicht publiziert werden. Zu Alazeytin Kalesi s. Radt a, o. 17 ff
Bei!. 1
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o 500 1000 m
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HERAKLEiAN AM LATMOS
UND LATMOS
(NACH GERKAN)

Abb: 1 - Heraldeia am Latmos und Latmos, Stadtplline (naeh A. v. Gerkan.
Griechische StacıteanlagenAbb. 4)
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Abb: 2 - Latmos, Blick von Nerden auf das Stadtgebiet

Abb: 3 - Latmos, Felshaus in der östlichen Unterstadt, Plan



Abb: 4 - Latmos, Felshaus in der ös1Jlichen Unterstadt, Blick von Osten

o, 5,

LATMOS
FELSHAUS IN DER
ÖSTLlCHEN UNTEASTADT

Abb: 5 - Latmos, Hausanlage in der ös1ılichen Unterstadt, Plan 165



Abb: 6 -'Latmos, Hausanlage in der östlichen Unterstadt, Blick von
NordWestea.

Abb: 7 - Latmos, Hausaıı'l8lge aul ••r Anböhe c1er~c:heD. Unter&tadt.

ı66 BIIc:k von Osten
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Abb -, 9 - Laemos, Bilick von Nordwesten auf das südliche Haus Ivgl, Plan Abb. 8)

Abb , 10 - Latmos, Bilick von Süden auf das nördliche Haus (vgl. Plan Abb. 8)
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Abb: 11

Latmos, nördlliches Haus (vgl.
Plan Abb. 8) Felsklotz mit Bal
kenlöchemund Begenrinne

Abb : 12 - Latmos, Felshaus in der mittleren Unterstadt, Bl:ck von Südosten
i
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Abb : 13 - Latmos, Felshaus in der mittleren Unterstadt, Blick von Westen.

Abb : 14 -I Latmos, ..SAu[ımhaus» in der mittleren Unterstadt, BlJjck von. Westen
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Abb : 15 -

Latmos, Felshaus im Quertal der
mittlleren Unterstadt, Einarbeitun
gen an der Felswand für die Ober.
dachung des Eingangs)

"

Abb , 16 - Latmes, Felshaus in der nordwestlichen Oberstadt, Blick von
Südwesten 171



Abb: 17

Latmos. Hangbebauung in
der nordwestUchen Oberstadt,
Plan

Abb : ıa - Latmos, Hangbebauung in der nordwestlichen Oberstadt, Felshaus,
Bllick von Norden (vgl. Plan Abb. 17)
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ADAPAZARI/BEŞKÖPRÜ MEVKİİNDEKİ ANTİK KÖPRÜ VE
ÇEVRE TARİHİ COGRAFYASINDA YARATTİGI

SORUNLU DURUM

Sencer ŞAHİN*

1984 yılı yaz aylarında Köln Üniversitesinden Dr. Johannes Nolle
ve İstanbul Arkeoloji Müzesinden Mustafa Harndi Sayar He birlikte an
ük Trakya, Bitinya, Pamfilya ve Likya bölgelerinde sürdürdüğümüz

epigrafik ve tanihd ooğrafya araştırmalarının ağırlık noktasını yine ya
zılı buluntular oluşturrnaklabirlikte 1, buradaki bildiri niteliğindeki ilm
nuşrnamı, Adapazarı civarındaki anıtsal bir antik köprü üzerinde yo
ğunlaştırmak isıtiyorum. Çünkü, bugün «Beşköprü» adıyla tanınan bu
dev yapı, yalnız mimari açıdan eşine az rastlanır bir örnek olması nede
niyle değil, aynı zamanda çevre tarihi coğrafyasında yarattığı sorunlu
durum dolayısıylada üzerinde önemle durulmaıya değer inancındayım.

Adapazarı'nın güneybatı bitişiğinde, ES .karayclunun 200 m. kadar
kuzeyindeki «Beşköprü» mevkiinde, bugünkü Çarksuyu'nun bir 'kolu
üzerinde, 340 m'yi aşan uzunluğu, 9 rrı'Iik genişliği ve bugünkü gömük
durumuyla 8 m'ye ulaşan yüksekliği ve 13 adet kemeriyle görkemli bir
anıtsal karakter taşıyan bu taş köprü, tarihi kaynaklarıdan edindiğimiz

bilgilere göre, Justinianus (İ. S. 527 - 560) tarafından yaptırılmış olma
lıdır.

Saray tarihçisi Prokopius, Justinianus'un, o zamana 'kadar köprü
süzlük yüzünden aşılması imkansız Sakarya ırmağı üzerinde bu civar
da nk kez büyük bir köprü yaptırrna ıi-şine giriştiğini övgü dolu sözler
le anlatmaktadır'. Prokopius bunları yazarken, köprü henüz inşa ha
linde olmalıydı.

\
Prokopius'un bu yazdıkları ve 13. yüzyıl Bizans tarihçisi Pachyme-

res'İn - Çarksuyu üstündeki köprüyil kastederek - Sakarya'nın sık sık

yatak değiştirdiği ve bu yüzden köprünun altından şimdi «Melas» ın

(*) Dr. Sencer ŞAHİN, Hermannstr. 35/440 Q Mürıster

(ı) Araştırmalarımıza izin veren Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne.

bu kurumun Genel Müdürü Sayın Dr. Nurettin Yardımcı nezdinde teşekkür

etmeyi zevkli bir borç biliyoruz.
(2) Procopius, de aedif. v 3.



(Çarksuyu) aktığını !bildirmesi 3, modern araştırıcrlan, bu köprünün,
Justinianus'un yaptırdığı Sakarya .köprüsüyle aynı olduğu görüşünde is
tisnasız birleştirmiştir.

Gerçekten de, adı geçen köprünün, bugün altından akmakta olan
ve Sapanca Gölü'nün fazla suyunu boşaltan. Çarksuyu gibi cılız bir dere
için yapılmadığı ortadadır. Gerek geniş vadi tabanı, gerekse köprünun
olağanüstü büyüklüğü, bunun büyük bir akarsu için düşünüldügüneişa

ret etmektedir. Ne var ki, çevrenin tek ibüyuk akarsuyu Sakarya, bu
gün köprünün 4 km. kadar doğusunda akmaktadır ve akış yönü de gü
neydenkuzeye doğrudur. Oysa Beşköprü mevkiindeki bu dev köprü,
mimari özelliği bakımından, kuzeyden güneye akan büyük bir su için
yapılmış gözükmektedir. Çünkü, dalgakıran işlevi gören köprü mahmuz
larından sivri olanlar kuzeye, yuvarlak olanlar ise güneye bakmaktadır.

Ayrıca, köprünün Ibatı yakasında 2. ile 3. kemer arasına rastlayan köprü
ayağının güney yüzüne örülmüş, ileriye doğru 6 rrı'ljk rnahrnuz biçimli
çıkıntı yapan, girdap önlemeye yarayan ve suyun yatağında kalmasını

sağlayan ibugünlkü tabarı seviyesi gözönünde tutulduğunda 2 m. yük
seldikte bir set bulunmaktadır.Bu da akıntının zamanında kuzeyden gü
neye olduğunu göstermektedir.

Hal böyle iken, modern literatürde, köprüyü, Sakarya üzerinde bu
lunması gereken Justinianus köprüsüyle aynı görme gayreti içinde, ]ıki

türlü görüş savunula gelmiştir. Bir kısım araştırıcı, Justirıianus'un, Sa
karya ırmağının bu bölgede sık sık taşkınlık yapması nedeniyle yatağı

nı değiştirmek isteyerek, ilikin bugünkü Adapazarı çevresinde büyük bir
kavis çizdirip, ırmağı kuzeyden güneye yöneltmek ve söz konusu köp
rünün altından geçirdikten sonra Sapanca Gölüne, oradan da bir-kanal
la İzmit Körfezine akıtrnak istediğini benimserken 4, diğer birvkısım

araştırıcı böyle bir durumun çevrenin coğrafi özellikleriyle bağdaşmı

yacağı düşüncesinden hareketle ve fakat köprünun en çarpıcı mimari
karakterini :kah görmezlfkten gelerek 5, :kah bunu modern teıknik anleyı-

(3) Pachymeres II 33L.
(4) Bk. v.d. Goltz, Anatolische Ausflüge (Berlin 1896), s. 103 vd.; C. Risch, Der

Sabarıdiasee und seirıe Umgebung, şu peryodikte: Petermanns Mitteulungen
55 (1909), s. 185; H. İnandık, Adapazarı Ovası ve çevresinin Jeomorfolojik
Etüdü: İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enst. Dergisf 2 (1952/53), s. 132vd.

(5) Krş, örneğin v. Diest, Von Pergamon über Dindymos zum Pontus CErgaenzun
gsheft 94, zu Petermanns Mitteilungen. Gotha 1889), s. 94 - 95ı ayıca v, Diest
Von Tilsit nach Angora (Ergaenzungsheft 125 zu Petermanns Mitteilungen,
Gotha 1898), s. 70 (v, Diest burada, Sakarya'nın söz konusu köprü altından

aktığına pek ihtimalvermemektedir.J Turgut Bilgn, Adapazarı Ovası ve Sa
panca Oluğunun Alüvyal Morfolojisi rTUBİTAK. Projesi No 128) (1973 -75)
s. 63 ydd.
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şı'Y1a izalha çalışarak 6, Sakarya ırmağının yatağının köprünün güneydo
ğusunda değiştirildiğini ve ırmağın kendi doğal yönünde Çarksuyu vadi
sine sevkedilerek, bu köprü altından geçirildikten sonra kuzeye akıtıl

dığ-rıı benimsemişlerdir.Bu ikincilere göre, Sakarya sonradan, Pachyme
res'lin nalklettiği gibi, yön değiştirerek yine eski, yani bugünkü yaıtağına

dönmüştür7.

İ,Ek görüş çevrenin coğrafi 'Yapısı, ikinci görüş ise .köprünün belir
gin :mimari özelliği bakımmdan tutarsız kalmaktadır. nk görüş, yani Sa
karya'nın Sapanca üzerinden İzmit Körfezineakrtılmakistendiği yolun
daki sav, ayrıca şu !bakımdan da pek kuşkulu kalmaktadır: Böyle bir
durumda, gerek Sapanca göl çanağı, gerekse İzmit Körfezinin sığ doğu

ucu, ırmakla gelen enkaz yığınlarıyla kısa sürede dolma tehlikesiyle kar
şılaşacağından7a, Justinianus'un bu tür bir projeyi uygulamaya koymuş

olması pek olası değildir.

BU durumda, ıköprüniin yapılış amacını kendi mimari özelliklerine
ve coğrafi konumuna uygun biçimde yeniden yorumlamak gerekrnek
tedir.

Köprü mimarisinde göze çarpan -yukarıda sözünü ettiğimiz- teknik
özellikler, aslında Justinianus'un amacını da ifşa 'eder niteljlotedir. şöy\l.e

ki: Bu imparatorun amacı görünüşe göre ve Prokopius'un bildirdiklerd
mn tersine, yalnız Sakarya'nın azgın sularını bu 'Yörede dizginlemek 'Ve
bir ya da !bıi:Pkaç köprüyle aşılır duruma sokmak olmayıp, aynı zamanda,
kuzeyde Karadeniz'e, güneyde ülke içlerine kadar açılan, gemi seferle
rine elverişli !bir su yolu şebekesini de gerçekleştirmekti.İzmit Körfezi 
Sapanca Gölü ve Sakarya Irmağı üzerinden gerçekleşebilecekböyle bir
proje Roma, Bizans ve Osmanlı devirlerinde birçok kereler ele alınmış

olmakla beraber 8, bu hususta ilik 'kararlı adımı, görünüşe göre, Justinia-

(6) Bu görüş daha çok yeni araştırıcılar arasında henüz tartışma aşamasında

dır (bk, ayrıca Hülya Hasköylü. AdapazarındaJustinianus Köprüsü [İst. Ünıv,

Sanat Tarihi Bölümü Lisans tezi. 1967]).

(7) Bu hususta ayrıca krş. F. G. Moore, Three Canal Proiects, Roman and Byzan
tin: AJA 54 (I9OO) s. 97 - nı; özellikle 109.

(7a) Bak. T. Bilgin, a. e. s. 165.

(8) Plinius, epist. X 41'de Krş. ayrıca X aı, Traian'a yazdığı mektupta bugünkü
Sapanca Gölü üzerinden Sakarya'yı İzmit Körfezinebağlayacakbir kanal ya
pımını teklif etmekte, böyle bir girişimin daha önceleri bir Bitinya kralı ta
rafından başlatıldığına da değinmektedir. Osmalı devrinde ilk kez Kanuni yö
netiminde Sinan tarafından ele alınan bu proje (Selanıkıtarıhı, S. 283), ı6,

17, ıs ve 19'uncu yüzyıllarda tekrar tekrar ele alınmış, ancak hiçbiri uygula
ma. safhasına. ulaşamamıştır; aynntılı olarak krş, 1. Hakkı Uzunçarşılı, Mar
mara. ve Karadeniz'In birleştirilmesi hakkında, Belleten LV (1940) s. 149- 175;
a.ynca. aynı yazar, OSmanlı Tarih! lll, 1 (2. Baskı Ankara L973) S. 38' vd.
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nus atmıştır. Bu tür bir su yolu şebekesinin gerçekleştirilmesi,kuşkusuz

İzmit Körfeziyle Sapanca Gölünün bir kanalla birleşti-rilmesiyle müm
kündür. Yukarda sözünü ettiğimiz köprünün bilımeceli durumu da ger
çekte bu noktada düğümdenmektedir.

Sapanca Gölünün Körfezden uzaklığı 12 km. olup, denizden yük.
sekliği 31 m'dir, Bu kadar kısa bir mesafede 31 m'lik bir yüksekliği gemi
ulaşımına elverişli bir şekilde deniz seviyesine indirmek için iki çözüm
şekli düşünülebilir:

ı. Göl ile körfezi kapaklı bendlerden oluşacak bir kanalla birbiri
ne bağlamak', Bu usul, çok sayıda kapaklı bend yapımını gerektireceğin

den hem pahalı hem de zahmetli bir işti.

2. Göldeki su seviyesini asgariye düşürerek, gölden körfeze doğ

ruaz akıntılı bir kanal tabanı oluşturmak, böylece gemilerin rahat, ça
buJk ve ucuz işleyebileceği 'bir su yolu sağlamak.

Justinianus'un amacı gerçekten de bir kanal yapımı idiyse, bu ikin
ci yolu tercih etmiş olmalıdır. Çünkü, ortalama derinliği orta 'kısımlar

da 50 rn'yi aşan Sapanca Gölünde böyle bir seviyedüşürülmesi,göl 'su
yunun boşalması gibi bir tehlike yaratmıyacağından,bu tür ibdr projenin
uygulamayas.konmuşolması mümkün gözükmektedir. Bu gerçekleştiril
diği zaman ortayaçıkacak sorun, seviyesi düşiirtilen göl düzeyi ile, bu
nun hemen 4 km. kadar doğusunda akan Sakarya ırmağı arasında mey
dana gelecek büyük 'Seviye farkından doğrnakta, yani gölü en kısa yol
dan Sakarya'ya bir kanalla 'bağlamak olarıaksızlaşmalktadır.Bu durum
da gölü Çarksuyu vadisinden Aşağı Sakarya'ya bağlamak tek çıkar yol,
hatta 'en rahat su yolu olarak gözükmektedir.

Çarksuyu'nun Sakarya'ya birleştiği noktanın deniz seviyesinden
bugünkü yüksekliği 14 - 15 m. civarındadır. 1400 yıl önce Ibunun daha da
fazla olabileceği göz önünde tutulduğunda. bu noktanın. 'Su 'Seviyesi dü
şürülmüş Sapanca Gölünden biraz daha yüksek bir konumal sahip olması

gerekir. Sakarya'nın kabarık olduğu mevsimlerde /bu yükseklik farkı

kuşkusuz daha da artacaktl. Bir başka deyimle, Çarksuyu vadisinin gü
neyden kuzeye olan doğal eğimi - ki bu binde 2 gibi çok az bir eğim

dir 10 • bu durumda yapayolarak tersine çevrilebilecek. yani Aşağı Sa
karya'nın bir bölüm suyu 'bu yoldan Sapanoa'yaeıkıtılabilecekti.Kuzey-

(9) Plinius, epist. X 61, 4'te kanal yapımı hakkında Traian'a yazdığı ikinci mek
tupta (ilki için lık. yuk. 00. 8), başka çare kalmazsa, göl ile denizi birleştirmek

için, kapaklı bend usulüne başvurabileceğinibildirmektedir.

uoı Bk. Bilgin. a.e. s. 63.
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den güneye sağlanacak bu tür bir yapay egım ıçın, Çarksuyu vadisinin
tabanını, bugünkü Beşköprü civarında oldukça derine indirmek gereke
ceJkti. Bu !hususta da 'kesin bir rakam vermek mümkün olmamakla bir
likte, 'köprü ayaklarınınheybetli iriliği ve kalın bir dolgu tabakasına gö
mÜlk olmaları 11, böyle bir olasıhğı doğrular niteliktedir.

Bütün bunlar insan eli ve o devrin teknik bilgisiyle gerçekleştirile

bilecek ıhususlar olup, Beşköprü mevkiindeki antik köprünün de ancak
böyle bir sistem içinde kendi mimari özelliği ve çevre tarihi coğrafya

sıyla uyum sağlayabileceğini sanmaktayız,

Öte yandan, 1984 yılı yaz aylarında Çarksuyu vadisinin ıkuzey gü
zergahında ve doğu kıyısında saptadığımız iki adet Bizans kalesi de ,bu
su ıkanalı sistemiyle ilişki içinde olmalıdır. Bataklrklarla çevrili ve antiık

yerleşme izi olmayan bu bölgede bu tür savunma ve gözedeme tesisle
rinin varlığını başka şekildeaçıklamakmümkün gözükrnemektedir.

Sonuç olarak: Beşköprü mevkiindeiki antik köprü Sakarya üzerin
de değil, Aşağı Sakarya ile Sapanca Gölünü Çarksuyu vadisi üzerinden
birbirine !bağılayacaık büyük bir su .kanalı üzerinde 'kurulmuş olsa ge
rekti. Bu kanalda, Sapanca Gölünün İzmit Körfezine fbağlanmasmdan

doğacak seviye farkı dolayısıyla, kuzey- güney yönünde ve Sakarya Ir
mağında'ki su seviyesine göre hızı ve yüksekliği değişecek zorunlu bir
akıntı mevcut olacaktı. Köprünün sivri mahmuzlarının kuzeye bakması

ve 3. batı yakası kemerinin güney yüzüne örülmüş bir yatak settinin bu
lunması da esasen bu tür Ibir akıntıya işaretetmekteddr,

Doğudan ve güneyden gelen iki ana karayolunun birleştiği bir kav
şak noktasında da bulunması gereken 'bu köprünün olağanüstü bir stra
tejik 'öneme sahip olduğu ortadadır. Doğu yakasında köprüyle çağdaş

bazı ek Ibinalann varlığı, bu büyük tesisin aynı zamanda bir liman ve
gerek deniz yoluyla kuzeyden, gerek kara yoluyla doğudan gelecek yol
cular içı,m bir gümrük kapısı olaralk ta düşünüldüğürıe işaret etmekte
dir. 13. yüzyılda ,köprünün Bizans tarihçisi Pachymeres (lbik. yuk. dn. 3)
tarafından «Porıtogephyra» «Deniz», ya da «Liman Köprüsü» diye ta
nımlanması ise, .tesisin bu en eskikuruluş amacıııdan 'kaynaklanmtşola
bilir. Buna karşılık aynı koprünün daha 9. l' ve 12. 13 yüzyıl yazarları ta
rafından «Pentagephyra» (e Beş-Köprü») diye tanımlanması, bu civarda
ki 'bir 'köprüler gru!bundan~sinlenen:;kverilmiş bir ad olsa gerektir, Ger
çekten de, Adapazarı'nın güneyinde uzanan ovanın düz ve yumuşak ze
mini üzerinde sık sık taşan ve yatak değiştiren Sakarya'yı bu yörede

(11) Bk. Bilgin. a. e. - s. 65.

(12) Theophanes (ed. de Boor) I. 234.

(13) Kedrenos (ed. Bekker) 1. 678.
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emuiyetle aşmak için ikiden fazlaköprü yapımı o devirde şart idi.
Çarksuyu'nun diğer kolu üzerinde tck kemerden oluşan ikinci bir taş

köprü bulunmaktadır. Yapı tekniği bakımından «Beşköprü köprüsünü
çok andırmaktadır. Ayrıca Sakarya üzerinde hala kalıntısı bulunan ve
«Eski Köprü» diye bilinen bir antik taş köprü daha vardır. Bu üç köprü
büyük bir olasılıkla, yaklaşık 5 krrı'Iik bir yol güzergahına dizilmiş, ta
mamı 5 adet köprüden oluşan 'birköprüler sisternin in birer bölümü
dürler.

Her ne kadar «Perıtagephyra» ve «Porıtogephyra» sözcükleri sanki
biri diğerinden bozularak ortaya çıkmış giibi görünüyorsa da 14, Beşköp

rü mevkiindeiki büyük köprünün yukarda anlatılan özellikleri bakımın

dan, heriki tanımlama da kendi tarzmda doğru olabilir. «Porıtogephyra»

(Liman Köprüsü) tanımlaması, tesisin işlevini daha kuruluşu sırasında

yitirmiş olması nedeniyle, unutulmuş, ancak literatüre geçmiş bir terim
olarak gözükmektedir. Buna karşılık «Pentagephyra» (Beş Köprü) ta
nımlamasını, Türkçe'ye olduğu gibi, yani anlam aktarma yoluyla «Beş 
Köprü» diye geçmiş olması nedeniyle, halk tarafından sürekli kullanıl

mış ve çevre topografisirıde gerçek bir durumdan esinlenerek verilmiş

bir ad olarak kabuletmek gerekmektedir.

Yukarıda özetlediğimiz savın doğru olup olmadığını, Çarksuyu Köp
rüsünün yine bizzat kendisi ortaya koyacaktır. Çünkü, 'köprü gerçekten
de 'böyle bir su kanalı üzerinde yapılmışsa, Çarksuyu'nun Sakarya'ya
karıştığı nokta ile köprü arasındaki seviye farkını. Sapanca Gölünde
düşürülmüş 'Su seviyesiyle denge oluşturacak şekilde ortadan kaldırmak

gerekceekti. Bu ise vadi tabanının köprü civarında bugünkü seviyesin
den çok daha derinlere irıdirilmiş olduğu ve köprü ayaklarının da bu
nispette yüksek inşa edildiği anlamına gelecektir. Bu bakımdan, köprü
ayaklarında yapılacak bir mil temizleme çalışması, yalnız bu gerçeği or
taya çıkarnıakla kalmayacak, aynı zamanda kendi tarzında ünik bir eser
olan bu tarih i köprürıün devlet bakımı ve kontrolüne alınmasınıda sağ

layacaktır.

Şunu da burada bir sonuç olarak belirtmek gerekir ki, çeşitli za
manlardaçeşitli hükümdarlar tarafından ele alınan 'bu cesaretli proje
hiçbir zaman gerçekleştirilememiştir,Bir tek Justinianus bu İşe gerçek
ten başlamış görünmektedir.

(14) Krş. örneğin Ramsay. Hist. Geogr. 215; Moore, AJA 54 (195), 109.
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FORSCHUNGEN IN PAPHLAGONIEN

*Christian MAREK

Seıhr geehrte Damen und Herren,

Meine Untersuchungen in der antiken Landschaft Paphlagonien sind
vol' aIle m der Epigraphik gewidment, insbesondere den römischen In
schriften dieser görlstenteils zur Provinz Pontus et Bithynia gehörenden
Gegend. Im mittleren Teil der Provinz ist Amastris, heute Amasra, eine
ihrer bedeutendsten Stadte. Die vortreffliche Hafenlage an dieser
SteIle der Schwarzmeerküste hatte bereits einer rnilesisohen Kolonie
mit Namen Sesamos Schutz geboten. Den neuen Namen und eine
betrachtliehe Gebietserweiterung erhielt die Stadt um 300 v. Ohr. von
der persischen Adeligen Amastris, einer Niohte des Dareios Kodoman
nos, die nacheinander mit den Diadochen Krateros und Lysimachos ver
mahlt war. Sie hat hier am Rande der Diadochenkampfe Wl' kurze Zeit
tyrannengleioh geherrscht, his sie c. 285 von ihren eigenen Söhnen um
gebracht wurde. Historische Nachrichten über das weitere Sohicksal der
Stadt sind aufserordentlich ral', immerhin dst uns ein epochales Ereig
nis recht gut ihezeugt, das für meine Ausführungerı im folgenden von
Bedeutung ist: Ich meine die Einnahme durch Truppen des römischen
Feldherrn LueuIlus im Jahre 70 v. Chr. Bekanntlich sind die MaBnahmen
des LueuIlus im Osten sehr bald durchdıie Neuordnung seines persön
Ilchen Widersachers Pompeius in den Sehatten gestellt worderi. der im
Jahre 64 v. Chr. die rörrıische Provinz Pontus et Bithynia einrichtete.

Ich möchte Sie nun auf· ein epigraphisches Problem aufmerksam
machen, das !İCıh mit der Auswertung eines neuen Inschriftenfurıdes

glaube lösen zu könen. Es handelt sich um die Ara der Stadt. Unter den
ausPontus/Bithynia bekannten Inschrifterı faltt die Gruppe der amast
rtanisehen daduroh auf, daf in ihr eine ganze Reihe von Datierungen
nach einer in dieser Stadt gebrauchlichen Ara vorkommt. Die Haufigkeit
soloher Zahlenangaben ist für garız Nordkleinasierı einmalig, und die
zu ermietelnden Zahlenarıgaben gründen sioh rıicht wenige und keines
wegs unlbedeutende Daten der römisehen Provinzialgeschichte im Os
ten.

(*) Dr. Christian MAREK Seminar Für Alte Geschichte der Philipps - Ünıversıtat
Wilhelm - Röpke Str. 60 - 3550. Marburg - Deutschland
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Seit der Veröffentlichung der ersten Inschriftenfunde aus Amasra
ergalben sich Anhaltspurıkte für einen in Pontus - Bitıhynia ungewöhn-

Iieh hohen Beginn dieser Ara, die - wie sorıst nur eine durdh Münzen be

zeuıgte Ara, Sinopesweit in die römische Republikzeit hinaU!fging.
Die bedeutende Küstenstadt Sinape war in demseliben Jahr wie
Amastris - 70 v. Chr. - von iueunus belagert und in Besitz genommen
worden, ein Ereignis, das v:or allem bei Memnon von Heraklcia ausführ
lioh berichtet wi:rıd. Daıbei ist bemerkenswert, daf die Bürgerschaft von
Lucullus rüoksichtsvoll behandelt wurde unıd die Freiheit erhielt, und
so überrasoht es nioht, wenn die Stadt noch auf Münzen der Kaiserzeit
neberreiner Ara, die auf dle Gründung der römischen Kolonie durch
Caesar (45 v. Ohr.) zurückgeht, eirıeandereAra rfülhıit, die vom Jahr 70 v,
Chr.lbeginnıt.

Obgleich im Jahre 18'47 der Italienische Gelehrte Caelestini Cave
doni auf die Parallele zu Sinope hingewiesen und die Vermutung gea-

Bert hatte, daf auch die stadtische Ara von ıAmastris ihren BegıTITI im
Jahre 70 v. Ohr., dem Jahr der Einnahme und Befreiung durch Lueul
lus, festsetzt, gewann in der Forschung eine andere Hypothese die OIber
hand. Ihr zufolgezahlte die Stadt Amastris i\l:ıre Jahre nadh der- Einrioh
tunıg der Provinz durch Pornpeius 64 v. Chr., jener umfassenden poli
tisdhen Neuordnııngdes Gebietes, die sich in einem uns ndcht bekannten
Ausmaf rıoch in der Kaiserzeit auf eine lex Pompeia gründete. Diese
Hypothese stellte Gustav Hirschfeld im Jahre 1888 auf, und sk ist in
der wissenschaftlichen Literatur bis heute vorbehaltlos akzeptiert wor
den. Babelen Reinach benutzten sie bei der Datierung republikanischer
Münzen der Stadt. Sowohl Cagnat in IGRR Band III (1906) als auch
Ernst Kalinka, der 1933 die his heute umfangreidhste Samanlung amst
riarıischer Inschriften veröfferıtliohte, maehten von Ihr Gebrauch, Sie
fand weite:rıhin Anwendung auf Inschriften von Albonuteichos (heute
Inebolu) und Kytoros (heute Gideruz), und zuletzt verilef; sich aueh
Louis Robert bei der Datierung einer neuen, von ilhm 1963 in Amasra

kopierten Inschrift, auf die Annoome der Pompeianischen Ara.

Diese Annahane dst falsdh. Den Beweis Iiefert eine neue, von mir im
vorigen J ahr aufgenornmene Inschrift im Museum von Amasra,
Es handelt ,gidh um einen Saulenschaft aus rötlichem Marmor mit Eh
reninschrift mr Kaiser Clauıdius und Stadtgemeinde : Autokra~ori Tiberio
Klaudio Kaisari Sebasto Germaniko kai to demo, gestiftet vom Agora
nomos Dioynsios im Jahre 121 (AiKP) der Stadt, Brachten wirdie Pom-

peianische Ara auf dieses Datum zur Anwendung, so gelangten wir in das
Jahr 57, mithin in die Regierungszeit Neros. Setzen wir dagegen die Lu
cullisohe Ara ein, 'kommen wir auf das Jahr 51 n. Chr., als Claudius
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Kaiser war. Die langst in Vergessenheit geratene These Caelestini Cave
donis erhalt alsoeine glanzende Bestatigung : daf namlich die Einnah

me von Amastris im Jahre 70 offensichtlich den Beginn der lokalen Ara
markıert.

Wenn wir diese Erkenntnis zum Ausgangspunkt einer Durchrnuste
rung der Insohriften von Arnastris nehmen, so stoüen wir auf überrasc
henıde Fügung bislang unbeaehtet gebliebener Sachverhalte, die allesamt
das Ergebrris untermauern. Eine ıAuswaihl möohte idh ıim folgenden kurz
erörtem,

Die Inschrift Nr. ı (Kopie) wurde 1933 von Kalinka pulbliziert. Die
Erganzugen stammen von Kalinka. Die erhaltenen Buchstaben geben

im unteren Teil ein stadtisches Arendatum, 277, zu erkennen, im oberen
Teil eine Kaisertitulatur mit Septimius Severus. Caracalla und lulia

Domna. Die Anwendung der Pompeianischen Ara brachte Kalinka auf
das Jalhr 213 n. Chr., aber die Schwierigkeit im Hinblick auf Septimius
Severus war ihm bewufit, derın er schrieb : «Das Jahr 213 erklart den
Wegfal1 des schon im Februar 212 ermordeten Geta, .ıaBt aber die Nerı

nuog des beresrs um ein voltes Jahr früher verstorbenen Sept. Severus

doppelt auffi:i'lliıg'ersoheinen». Setzen wtr nun die Lucullische Ara ein
und ıdatieren die Insdhrift in das Jahr20? n. Chr., so befinden wir uns
zwar nooh zu Lebzeiten des Kaisers Sptimius Severus, werden aber auf
denersten Bliek mit einer anderen Sohwierigkeit konifrontiert: daf dk
Kaisertitulatur zu dieser Zeit ıkaum ohne die Nennung des Geta denk
bar ist. Freilich löst ein genauer Blick auf die Besehreibung des Steirıs

die Sohwierigkeit nicht nur auf, sondem erbringt geradezu den Be
weis für die Richtigkeit des Datums 207: Gegen Ende der Zeile 3, wo
Kalinka die Beinamen Parthieus und Britannicus mr Caracalla erganzt
hatte, befindet sioh eine Rasur. An dieser Stelle kann nichts anderes
als der Name Getas gestanden haberi, welcher bekanntlich der damnatio
memoriae zum Opfer fiel.

Ebensowenig wie die Erganzungen Kalınkas in der besproohenen
Insohr:iEt halten diejenigen Hirschfelds in der Inschrift ur. 2 (Kopie J

einer Uberprüfung stand. Aııoh hier finden wir ein Arendatum, das Jalhr
229 der Staıdt, unterhalb einer Kaisertitulatur, die adlerdings bis auf
einen geringen Rest weggebrochen dst. lAUeindieser Rest ist sehr widh
tig, heif~t es doch : und iltre (Plura) Kinder und das ganze Kaiserhaus.
In die formelhafte Elhruug waren demnanoh die IKinder von-mindestens
zwei Angehörigen des Kaiserhauses einbezognen. Hirschfeld 'kam zu dem
Ergebnis, daf die Kaiser Marcus Aurelius und Lucius Verus gemeint
sein rnüssen und rechnete mit der Pompeianischen Ara das Jalhr 1'65
aus. Es war ihm aber entgangen und blieb audhin der Folgezeit unbe-
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merkt, daB der Ausdruck und ihre Kinder und das ganze Kaiserhaus
- ausgehend vom Datum 165 - gar nicht auf Marcus Aurelius und Lucius
Verus 'bezogen werden kann: Denn Verus, 164 mit der Toohter des Kai
sers Anrıia Aurelia Galeria Lueilla verheiratet, 'besaf - soviel wir wissen 
keine Kinder. Der Ausdruek galt folglich einem anderen Namenpaar
und die Ergarızugen Hirsohfelds (gegerı die man übrigens noch weitere
Argumente ins Feld führen kann, worauf ioh aber jetzt verzichte) müs

sen fallengelasserı werden. Die Datierung nach der Lucul1isohen Ara,
umgerechnet das Jahr 159 n. Chr., macht deutlich, wenn die Bezeichnung
meint: Es kann sich nur um die Kinder des Marcus Aurelius Caesar
und der Faustina Minor handeln, die hier an der Seite des regierenden
Kaisers Antoninus Pius genannt waren. Ioh habe meine Erganzungs
vorschlageexempli gratia unter nr. 2a arıgeführt.

Die dritte Urkunde, auf die ichkurzeingelhen möohte, ist ein Neu
fund im Museum von Amasra. Die Marmorbasis mit Profil offerı

bardie Statue eines Satyrn. Sie wurde zusarnmen mü einem Altar von
dem Ephebarehes Caius Heliophontos im Jahre 201 der Stadt, also 131
n. Chr. gestiftet für die aeternltas imperii des Kaisers Hadrian. Das rıeu

erreohnete Daturn Fügt sich auf das beste in den Rahmerı unserer his
tonsehen Erkenntrıisse ein: Denn es weist gerade in das Jahr, für wel
ches die Anwesenheit des Kaisers in Bithynien am Erıde seiner zweiten
Kleirıasienreise (129 - 131 n. Chr.) mehrfach belegt ist. Ioh 'halte es für
wahrscheinlioh, daf er auch Amastris besucht hat und die Errichtung
des Altars aus diesern Arılaf vorgenomrnen wurde.

:Aiuöh in der seit ilangem befkannten Insehrift nı". 4 wirft die Anwen

dung der Lucullischen Ara neues Licht auf cine 'bemerkerıswerte Text
stelle. Sie stammt vom Heiligturn des Zeus Bonitenus auf dem Territo
riı.m von Arnastris, und ioh habe sie im verigen Jahr, etwa 5km von der
Lokalitat des Tempelsentfernt im Dorf Gökgöz wiedergefunden und re
vidiert. In der Urkunde sagt Marcus Aurelius Alexandros, der ein
hoher Provinzialbeamter und Priester war, von sich selbst, er sei vom
Kaiser geehrt worderi :

Der WortIaut laEt an die

Verleihung des rörnischen Bürgerrechtes.denken. auf die der Horıorand

hier stolz hinweist. Hirschfeld, der auf Grund des Arendatums die Ur
kunde naoh pompeianischer Zahlung in das Jahr 215 datierte, vermu
tete eine Arıspielung auf das Edi'kt Caracallas, die Constitutio Antoni
niana des Jahres 212, die alleri Freien des Reiches das römische Biir
gerreoht verIieh. Auf eine solche allgemcine MaBnahme hatte aber der
Honorand hier :kaum hirıgewiesen, derın er wollte ja cine besondere Dis
tinktiorı seiner Person hervorheben. Dies Argument hatte schon Doub-
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let gegen Hirsohfeld ins Feld geführt, war aber nicht zu einer befriedi
genden Erklarııng des Ausdruekes gelangt. Wenn wir die riehtige Datie
rung naoh der Lucullischerı Ara, rruthin das Jahr 209, zugrundelegen,
löst diese Schwierigkeit sich auf: Denn die Corıstitutio Antoniniana gab
es nooh nicht, und der Provinziale konnte das römische Bürgerreoht
noch als Auszeichnung vorweiserı. Noeh besser verstarıdlich wird die
Foranel freilich erst durch eine weitere Beobachtung : Der Theos Anot
neinos genannte Kaiser dürfire kaum Caracalla sein, da im allgermeinen
die. Divinisierung erst nach dem Tode ausgesprochen wird. Der Hono
rand bezieht sidh also nicht auf eine Ehrung des zu dieser Zeit regiererı

den Kaiserseorıdernweist auf cine 'ihrn sehon vol' langerer Zeit verlie
hene Privilegierung zurück. Welcher Kalser ist damı hier gemeint? Gegen
Antoninus Pius sprechen die groüe zeitliche Differerız und die Tatsache,
daf der Honorand das Gentilnomen Aurelius tragt. Mithiri bleibt meines
Erachtens nur Marcus Aurelius übrig als der Kaiser, der hier mit Theos

Antoneillos gememt war, und der unserem Marcus Aurelius Alexandros
das römische Bürgerreohtverlieherıhatte.

Meine Dameri und Herren, ich lasse es bei diesen Beispielen be
wenden, um die Existerız eirıer Lucullischerı Ara in der paphlagonischen
Küstenstadt Amastris aufzuzeigen und zu sicherrı, weise aber darauf
hin, daf dieselbe Korrelktur auf eine ganze Reihe weiterer Insohriften
und MÜ11Zen von Amastris, Kytoros und A1bonuteidhos angewandt wer
den muB, woraus sich nicht wenige prosopographisohe und chronologisc
he Korısequenzenergeben,

Stadtische Aren İn Kleinasieın sindein Gegenstand, der vor allem
in der epigraphischerr und nurnismatischen Spezialliteratur behandelt
ist und leider kaum Berücksichtigung findet in den historischerıAbthand·
lungen insbesondere über die römische Herrsehaft und ihre Entstehung
im Osıen, Das Beispiel der vorsohnellen Postulierung einer Pornpeia

nischen Are in der römischen Provinz Pontus et Bithynia zeigt, wie wioh
tig eine differerızieme Analyse der lokalen Verhaltnisse für die Gesc
hichte der Provinz ist, Die neugewonnene Lokalara von Amastris erganzt
sich mit denen von Kytoros, Albonuteidhos und Sinope und führt uns
zu der bemerkenswerten Feststellung, daf einige von Lucu1'lus gut (be
handelte Stadte an der Küste über Pompeius hinaus, der ja bekanrıt

Iioh alle von seinem Vorganger getroffenen Verfügungen rückgangig
maahte, ihre Jahre naoh Lucullus Arıdenkeri zahlten,

Wie'schnel1 la~t man sich dazu verIeiten, duroh gangige Sehablo
nen wie «Neuordnung des Ostens» «Lex Provinciae» in allen Bereichen
eine epochale MaBna:hme des Pompeius wirksam zu sehen. Aber vol' Ort
steIlen sich die Dinge dann doch oft anders dar, als aus dem Blick
winkel Roms.

Ich danke Ihnen für Zuhören.
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AN EPIGRAPHICAL SURVEY IN THE KIBYRATIS 1984
1

I
Alan S. HALL*

The ancient city of Kibyra lies on higıh ground immediatelyabove
and to the west of the modem town of Gölhisar, in the south western
corrıer of Burdur ili, backed by a mountain range which supplied abun
dant water both to the city 'and to the plain which it overlooks, where
the Horzam çayı flows north to join the Dalaman çayı. Some 10 km. to
the east, in a corner of this .plain, Hes Lake Gölhisar. The level of the
lake has fal'len by several metres since 'the Roman period, and what
was once an island, on which there is a substarıtialancient sire, with
eviderice of occupation from the Early Bronze AJge to the Iate Medierval
period, is now a peninsula. The Gölhisar plain is one of a series which
lie within the mountains which fringe the south western edge of the
Anatelian Plateau. 'Ilhere is easy access to it from ,the upper stretch of
the Büyük Menderes valley, by way of Denizli and Acıpayam .and one
of the ancient roads from the West coast to Pamphylia passed through
İt.

The ancient evidenoe demonstrates that the territory aif Kibyra ex
tended beyond this plain to the Tefenni ovası, as far as the line of the
Eren çayı (the ancient Lysis ), and suggests that a common boundary
with the state of Sagalassus was established rhere. To the north, the
law hills which divide the Gölhisar plain from that of Acıpayam pro
bably formed a border, while ,to the south east Its control stretehed as
far as the northem shoreline of the now -drained Lake Söğüt, areatıing
a large, densely populated territory,

According to Stralbo (631), there was a mixed population iın the
Roman period. Four languages were spoken : Lydian, the language of

(*) Aları S. HALL, Department of Class!ics. University of IKeele' - England
(lJ 1. wish to thank the officials of il:ıhe !Diı'ectorate General of .Antiquities

& Museums, M'inistry of Oulture &: "l1ourism. for thetr amitan<:e in oIbtaining
the peranit upon whioh this work !İSbased. i amalso very g.rateful to :the Direc
tor of the Burdur Museum. Bay iMemneıt Türkmen. who was hetpful on all oeca
sıons: and to the Ministry's 'l"epreseııltatiıve,Ba,y Ramazan Peker, for hispatrence;
and ] owe a great dea! to the loeal offieials in the towns and villages whieh we
visited, where we enjoyed friendly and hospitable assistance from those we meto
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early incomers from the north: Solyrnian, spoken by the indigenous in
habitants: Pisidian, Ibrought by the most recent irıvaders: and Greek.
Among these the Pisidians, who probably arrived in the Third Century
B. C. from the east, had created a state out of its various elements, and
dominated it tllereafter.They continued to assert their common Pisidi
an 'heritage in association with neighbouring communities, sudh as that
of Tabai to the west and Hierapolis to the north, and to present Pisidian
deities on their coirıage well into the Roman period. The strength of ,tJhe
state is shown by Strabo's information that it cou1d raise an army of
30;000 infantry and 2,000 eavaIry. Nevertheless, its mler Moagetes cho
se not to oppose a detachment of a Roman arrny led by Manlius Vulso
which .invaded the territory in 189 B. C., and irıstead paid a large sum
to proteet it from damage.

At some stage Kibyra came to dominate its smaller neighbours, Bu
bon, Balbura and Oenoanda, which lie further-souıh, and with them
formed a Tetrapolis whose leaders were closely associated by marriage
and other ties, and prdbalbly by Pisidian descent. Thus the area we call
the Kibyratis.uhe political expressiorı of ancierıt Kabalis, was a region
lying "between Caria, Lycia and Phrygia, in which the Pisidian minority
was politically the strongestelement. Kiibyra enjoyed freedem from Per
gamene rule anda treaty with Rame until the Tetrapolis was broken
up by Murena in the aftermath of the disasters of the Mithridatic War;
biyi 82 B. C. its territory had been attaehed to the Provinee of Asia, while
the other three cities went to the Lyeian League, an arrangement whioh
in 43 A.D. carried them into the province of Lycia witıh Pamphylia. Alt
houıgh Roman administrative arrangements placed Kibyra and irs sout
hem neighbours in two differerıt provinces, the close family ties bet
ween the wealthy farnilies of the Kibyratis were maintained throughout
the Roman period.

II

Kibyra and its surroundings were visited in the Nineteenrh Cen
tury by a series of travellers who made valuable topographical obser
vationsand copied many ancient texts. In the Iate 1940s and 1950s Pro
fessor George Bean visited the area frequently and conrt:ributed much 10
our knowledge of its ancient sites and Inscriptions. In the 1970s Profes
sor Ümit Serdaroğlu. with a team from Ankara University, carried out
several seasons of topographical survey at Kibyra itself, and produced
an excellent site-plan. However, no comprehensive collection of epigrap
hicall material has yet been produced. The records of what has been pu/b
Iished, with 'Same unpublished material, areIıoused İn the Academy in
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Vienna, whioh has Jang proposed to publish aJI the known Classical irıs

criptions İn Volume lLS of the series Tituli Asiae Minoris, a project left
unfinished by Professor Bean at the time of his death in 1977.

The aim of the new survey is to complete this task by establishing
the texts of all the Classkal inscriptions, mainly of the Roman period,
which survive in the Kibyratis region, that is, on the sites and in the
territories of Kibyra itself (Gölhisar), Buborı (İbecik), Balbura (Çöl
kayığı) and Oenoanda (İncealiler).The British Institute's survey at
Oenoanda ı has already added a substantial num!ber of new texts from
that site.

III

During a short first season which lasted from l Ith .to 28tih Sep
tembel', i was accompanied by Bay Ramazan Peker of the Aydın Mu
seum, who aoted as the Ministry's representative. We visited most of the
villages and ancient sites in the parts of the Burdur İili which are de
pendent uporı Gölhisar and Tefenni.

Little new material was seen at Kibyra, At Bubon, south of İbecik,

some texts were recorded which were not seen by Schindler and Bean ''.
The only Classioal site 'known between Buborı and Oenoanda Hes below
Maşta, on a trilbutory of the Seki çayı, but it produced no epigraphic
material and must remain unidentified. Can it ibe Orloarıda?

In the Tefenni ovası, the aneient material in Tefenni .itself confirms
that it lies on an ancient site. On a height above the village of Sazak

there is another, probably Alastos, whioh we did not visit. The site near

Hasanpaşa continues to produce new material to add ıto what has been
reoorded in the past. This included the only Latin text found during the

survey, seen in the Kavakdibi mahalle of Hasanpaşa (Plate 1). A sta
tue - base honours .the Emperor Claııdius, and was erected by C. lulius
C. rf. Faıb(ıia) Rufus, who is already known from a dedicatron w!hich

Ramsay published 4.

Most of the egihty - two new texts were funerary. In the Gölhisar
plain the predorninarrt type was the funerary colurnn. Plate 2 shows

a typical exa:mple from the village of Uylupırıar, close to Lake Gölhisar.

2, iSee i. Araştırma Sonuçları Toplantı.sı (1983), 145 - 149.

3, F. 'Schilldler, Die l>nschriften von Bubon (NOTdlykien) (1972).

4, W. M .Roaansay, aities and Bishoprics oj Pkrygia, Vol. 1 (1985), 318, no. 118
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Of the texts recorded by earlier traveIlers, only a small number
were re-discovered, Most have now disappeared, in ,the intensive agri
cultural and building activities of recent years, which has brought new
inscriptions to light. This process has alsa led to the destruction of
many of the smaller ancient buldings in the open courıtryside, particu
larly rural sanctuaries and heroa, of which the shattered remains were
shown to us in several places,

IV

An important inscription was brought to our antention in the kasa
ba of Yusufca, which lies 5 km. north east of Kibyra, from where it had
clearly been transported at an earIier date. The stone carries parts of
twoofficial letters which can be dated to the Seoond Century A. D. The
first 'İ's addressed to the authorities of Kibyra byClaudius Eteoneus,
member of a well - known family of Cyzicus, probably acıing as a cu
rator reipublicae, who explains that he has been İn touch widı the Bm
peror - prdbalbly Marcus Aurelius - about problems which the citty has
experienced dn enforcing regulations concerning the use of water supp
Hes. He now serıds them a copy of the Emperor's reply, so that in can be
set up heside a Ibatih - building 'İn the city, in order that «they» (some
group which has been ignoring the reıgulations, and probably refusirıg

to pay), «IITIay for the future taıke greater care not to disturb any ofthe
arrangements made for the safety (of aU?) »,

What survives of the Ernperor's letter confirms that his subordi
nate has done the correot things, There then follows a series of fragmen
tary, tantalisingly incomplete remar'ks on the problerns of distributing
water fairly between three groups who need it: 1) those concerned
with .batılı - buildings and private houses; 2) Farmers: and 3) those
who look afiter grazing animals. This is the first such document tıo ap
pear in Asia Minor, indeed anywhere in the Roman Empire, and is a
valualble addition to what is already known from Italy, Spain and North
Africa of Romarı official uttitudes to the problems of regulating and
maintaining water supplies,
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PISIDIAN ANTIOCH: FINDS IN THE MUSEUMS
OF KONYA, AFYON AND ISTANBUL

Dr. Marc WAELKENS*

In 1982 and 1983 a team directed by Dr. Stephen Mitchell completed

a survey of the site and the monuments of the Roman colony of Pisidian
Antioch (Yalvaç) i. The writer dealt with the architecture dated to the

Roman period. However, some of the finds from the excavations directed
by W. M. Ramsay in 1912 2 and by D. M. Robinson in 1924 3

, in the mean

time had been removed to the archaelogical museums at Istanbul, Konya

and Afyon. Between 10 Julyand 8 August this materiaL, which had to be
incorporated into our final publication on Pisidian Antioch, has been re

corded by the writer.

Once again i would like to thank Dr. S. Mitchell who charged me

with this research, as well as the Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür
lüğü, and especially Dr. Nurettin Yardımcı, for granting permission to
carry out this study. i also would Iike to thank Dr. Nuşin Asgari, director
of the Istanbul Museum, ısmail Karamut and Necip Cay from the Konya
Museum, as well as Saadet Özgündüz and Ahmet Ilash from the Museum
at Afyon, for giving me every possible help during my research In Octo

her 1984 i also could xerox all the notes and drawings, madeby the Iate
Frederick J. Woodbridge Jr. in 1924, now kept in the American Academy
at Rome. i would Iike to express here my feelings of deep gratitude to
wards the Woodbridge family, and towards Prof. Fr. Brown and Prof. R.
Scott, who gave us access to this valuable materiaL.

(*) Doz. Dr. Marc WAELKENS, Semınarie Voor Archeologie Blandijnberg 2,9000,
GENT - BELGIUM

(1) 'See nlready S. !MitcheJI, A'natSt 33, 1983, 7 - 9; id., l. Araştırma sonuçları top
lantısı, Istanbul 1983, 79 -81.

(2) W. :M. Ramsay. The Athenaeum4427, 31 August 1912, 226;id., JR8 8, 1918, 107
145.

(3, D. M. Robinson, AJA28, 1924,435 - 444; id., The Art Bulletin 9, 1926. 5 - 69.
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My research was sponsored by the National Fund for Scientific Re
search, Belgium.

A1together same 120 fragments or objects have been recorded, mea
sured, drawn and photographed in the three museums. Most of them wc
re pieces of architeoture (36) or inscriptions (55). Yet, tihere were also 12
statues, 7 statuettes 4 (Fig.: 1) and 6 portraits 5, besides a limestone tab
le-Ieg, an anepigraphical a1tar dedicated to Cybele and Helios 6, a bronze
receptacle, a fragment of a garland ostotheca, and finally a fragment of a
sun-dial in Phrygian marble. Same of these objects, especially the insc
riptions, had already been published before.

The study of the architectural elements was necessary to complete
the reconstruction of the buildings, which confirms, with a .few minor
changes, the reconstructions drawn by the Iate Frederick J. Woodbridge
Jr. for D. M. Robinson 7. A first series of pieces of architecture beIonged
to the so-called Temple of Augustus. They include among others four
bIocks of the bucrainum and garland frieze, whose material, dimensions
and the finding spot according to the exeavation notes of D. M. Robinson
now at our disposaL, leave no doubt that it belonged to the tempIe itself
and not to another part of the sanctuary, as has been suggested recently ".
That a second frieze made of tendrils decorated the upper part of the
external cella walls, is made clear by same fragments, where the tendril
springs from the edge of the capitaIs which crowned the corner pilasters
of the cella. As a resuIt the tempIe possessed two friezes : a tendril frieze
running along the upper part of the cella walls as in the TempIe of Augus-

tus and Roma at Ancyra, and a garland and bucranium frieze supported
by the architraves, which can be compared with the frieze of the slightly

younger temple at Pessinus, where the garIands however are carried by

PuW ~.

(4) 1800 for Instance d, G. C. Anderson, JRS 3, ,t91:3, ~276 t1iig. '54; 277 flg.55; 278
279 figs. 56 - 57.

(5) Di M. Ro!bimıon, AJA 30, ,1926, 124 - 136; W. M. Ramsay, JHS50,1930, 263 - 264
:f.Itig'. 1; J. linan - E. Roeenbausu, Romwn and Early Byzantine Portrast Sculpture
im Mia Minor, London 1966, 59 no. 8 pi. VI, ,1 - ,2; 79 no. 50 pi. XXXII, 1 - 2;
80 no. 501 pi. XXXII, '3 - 4;207 no, 1285 p1. !OLX; 208 no. 287 pt CLXII, .ı.:

CLXIll; 209 no. 288 pl, CLXllV, 1 - 2.

(6) ;See ID. iM. Rdbilnson, ıThe Art Bulletin 9, :1926,. ~5 ifig. 661,

(7)Cf. already D. M. RoIbins!on,The Art Bulletin 9, 1926, figs. 1.3, 67.

(8) \K, Tuchelt, Fe8t8chrift K. Bittel,IMaiiTIz 1'983, 5{)7 - 508,

(9) 'See.T. Devreket- - iM. Waelkens, II. Araştırma 80nuçları toplantısı, İzmir 1984
(iD print).,
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The central piece of the tendril frieze, which originally must have
been sitting above the celladoor, is now kept in the museum at Afyon ıe

(Fig.: 2). On the other hand the only surviving acroterium fragment of
the temple has been discovered in the museum at 'Konya il (Fig.: 3). The
se acroteria were the only elements of the temple carved in marble ins
tead of white limestone like the other elements.

Most of the architectural elements in the three museums belonged
however to the triple arched gateway which led into the vast square in
front of the Temple of Augustus 12. Whereas the construction of the temp
le properseems to have started in the middle or Iate Augustan period, to
be completed in the first lr~lf of the reign of Tiberius, the archway itself
was not inaugurated until the middle of the first century A. D. Among its
elements recorded last summer were two representations of Pisidian tri
besmen, two fragınents of its Triton frieze, a representation of a Capri
com, Augustus' constellation, and three busts of divinities, apparently
Poseidon, Demeter (Fig.: 4) and male warrior god (Fig.: 5). They deco
rated the projecting entablature above the central pilasters 13. The finis
hing and the sculptural technique used on these blocks clearly reflect the
activity of atleast two teams completing the decoration of the archway.
At least one of them mayaıso have participated in the decoration of the
temple. The use of a drill in the reliefs of both buildings is striking. The
Poseidon bust mentioned above even had the pupils of its eyes drilled
(Fig.: 6) and therefore can be compared with the same technique used
for the masks of the slightly older frieze of the Portico of Tiberius at
Aphrodisias 14 and for some of the heads representing foreign people on
the porticoes of the Aphrodisian Sebasteion,

Since the archway frieze is full of allusions to Augustus' victories
over Mark Antony (war galleys) and the Pisidian tribesmen (trophies,
weaponry, victories, kneeling prisoners), since it refers to Augustus' cons-

(10) D. iM. IRoıbİ1'.js~n, The Art Bulletin 9, 11926, iffig. 4.

(11) This acrotertum fragmenti.s mentdoned by ID .IM. Robinson. ap. cıt, 18 fig. 127.
it was discovered during Rarnsay's trial exeavation and has to 'be distınguıshed

from the acroterıum found by IDı M. !Robinsan (ap. cit.) 17 figs.. 29 - 30), whleh
i was unable to' loca1ilze.

(12) 'D. 'M. RoIbinoon, ap. cit., '26 - 29 :i)igs 38 - .40; K rruchelt, ap. cit., 518 - 519 Taf.
105, 2; 106, 1 - 3.

(13) D. M Robinson. ap. cit.26 - 2,9, !figs. 38 - 40; IK, iTuchelt, op, cit., 518 - 19 Taf.
105, 2; 106, 1 - 3.

(14) ıSee G .. Jaoopi, 'MonAnt :3i8, (19'39, 8'6 fig.7;95 fig. ll; 135, it1iıg. 13; 146f. fi'gs
Ht.; 1'51 fıig. 16; L .. Crema, ManAnt38, 1939, 289f., fi,g. 52; '291 fig. 5,3; pl
V - XXX. XLıIN - XiLVI.
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tellation (Capricorrı), and finally since a copy of the Res Gestae Divi
Augusti was displayed on or samewhere around it 15, the arguments still
remain very strong that the sanctuary to which it belonged was dedicated
to Augustus. This identification certainly is not contradicted either by the
west orierıtation of the temple, which seems to have been dictated by the
relief of the site and alsa occurs in the Sebasteia at Ancyra, Pessinus
and Aphrodisias 16, or by the door in its pediments, since the latter can
alsa be seen in the pediment of the Temple of the Flavian mler cult at
Ephesus.

A last group architectural pieceslbelonged to a triple city gate".
clearly set to imitate the archway of the sanctuary of Augustus. They
include two reliefs depiciting barbarians and a Hippocamp from the frie-

ze. A study of its architectural ornaments suggests a da te in the Iate

Antonine period for the city gate, either under Marcus Aurelius or under
Cornmodus. Therefore, even if one cannot exeIude the possibility that the
C. Julius Asper mentioned in the dedication was the consul of 212, which

was Robinsorı's hypothesis, who therefore dated the monument to the

beginning of the third century, he might alsa have been his father. Same
of the original bronze letters of the dedication are now kept in the mu

seum at IstanbuL.

The statues, mostly representing priests and magistrates, as well as
the portraits from Antiooh (ineIuding two portraits of Augustus and tW0

of Lucius Verus ), will be studied by i. Karamut (Konya Museum).

Starting with the second century A. D. most of them seem to have been
carved in Docimian marble. Mareaver they seem to represent the acti
vity of a single workshop, with traces of its work all over Phrygia".

(15) See W. -M. Ramsay -ll... V. Prernerstesn, Monumentum .Antiochenum, 1927.
(16) On Pessinus, see already Mı Wael'kerıs in J. Deıvreılter-il\f. Waelkens, Les

şouutee de la Rijk8universiteit te Gent II Pessinonte 1967 -1973 lA, Brugge 19184,
52 - 53; on Aphrodıstas, \See now iK. Eır'iJn\ V. Kazı sonuçuan toplantısı, fstan
bul 1983, 521 - 522 figs. 1 - 2.

(17) D. M. Robinson, op. cit., 45 - 56 figs. 1 and 67.

(18) See J. inan - E. Rosenbaum (supra n.5) 76 no 45 pl, xxvm, 1 - 2; XXIX,I,
77 no. 46 pl. XXVIII, 3 - 4; XLIX, 2; 79 no. 50 pl. XXXI:!, 1 - 2; 208 no. 287 pi.
OLXTI, 1; 20Sno. 288 pl. OLXrv, ,1 -2; ~09 no .289 pl. CXJLLV, 3·4. Their ca
talogue nurrıbers 249 (p. 184 pls. CXXXLV - CXXXVI from Akmonia) and 287
(p. 208 pls OLXII - CLXIII from Antioch) have such closely related bodies that
they might suggesta serial productiorı in whieh only the heads were finished
individually.
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We are strongly inclined to localize this workshop aıt Dokirneion". rather
than at Antioch, where all the marble had to Ibe imported. Same of the
Antiochene statuettes and votive stelae alsa show strong Docimian con
nections.

With the exception of an official homonoia- inscription Ibetween the
Roman colonies of Antioch and of Lystra, all other, mostly published,
inscriptions belonged to the cult of Men Askaerıos (votive inscriptions,
Tekrnores-inscriptions, anagrams). Most of the stelae, either in marble or
İn limestone, may have been carved locally. Their shape and decoration
(wreaths, crescents, busts, sacrificial scenes) allow their classification
into several types, which all belong to the Roman Imperial period.

The results of my research are incorporated into the firıal publi
cation of the three years of survey at Arıtioch, which is now being pre
par ed by Stephen Mitchell and myself.

(19) For workshops of sarcophagr and sculpture ther-e see :M. Waelkerıs, Dokimeioıı,

Die Werkstatt der repriisentatiueıı kleiııaeiaiisch.eıı Sarkophaçe, AF 11, Berlin
1982; A. Hall - M.Waelkens, AnatSt 32, 1982, 151 - 155; iS. Walker, World

Archtıeoloqu 16, 2 (1984), 213 - 216;M. Wacskens. Froın a Phrygian Quarry :
The Prooenance of the Staiııes of the Daciaıı Prisoııers in Trajan:s Forum at
Ro me, A,JA 89, 1985 ı Octobrc Issu'e ) . See also S. Walker, Llbıjan. Studies 15,
1984, 83.
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Fig. : 1

Statuette of Men from Yalvaç
(Istanbul Museum)

Ffg. : 2 - Central block of the tendril frieze from the temple of Augustus
196 at Antioch IMyon Museum)
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1984 YILI İZMİR VE MANİsA İLLERİ YÜZEY
ARAŞTIRMAALRI

Recep MERİç *

1984 yıl1ı yüzeyaraştırmaları aşağıdaıki yörelerde yürütüLmüş,

özellikle Aiolis ve Lydia'nın tarihsel coğrafyasına ışık tutacak yeni bil
gilerin toplanılmasınaçalışılmıştır.

AIOLlS YERLEŞMELERİ

Gediz (Hermes) ırmağının Menemen boğazını geçip denize dökül
düğü yere kadar olan bölgeyi, Aşağı Aiolis ya da Güney Aiolis olarak
tanımlamak yanlış olmayacaktır, Gerek Herodotos ve gerekse Strabon,
bu bölgede bir çok şehirlerin ıkurtı'lmuş olduğundan /bahrsededer. ıAra~

tırmalar sırasında bulunan yeni yerleşmeler. eski yazarların söyledikle
rini doğrular nsteljktedir.

Geren: Foça ilçesine ibağlı Geren köynün sırtını dayadığı yüksek
çe, üstü düz bir tepe üzerinde toplanaın seramikler yardımıyla burasının

M. Ö. 2. binden. M. Ö. 4. yüzyılın ortalarına Ikadar iskarı gördüğü sap
tanmıştır (Resim; 1).

Asarlık: Menemen ilçesinin güney-doğusundaki Asarlık köyü yakı

nındaki, 210 m. yüksekiikteki bir tepe üzerinde tesbit ediilen ıküçıiiık 'bir
şehir yerleşmesinde ele geçen seramik parçaları, Apkaiık devir için yo

ğunluk göstermekte, bunun yanısıra M. Ö. 4. yüzyıla ait Siyah Firnis
örneklerine de rastlanmaktadır (Resim: 2).

Kumtepe : Menemen ilçesine bağlı Yahşelli köyünün güneyinde, Ge
diz ımıağına yakın bir yerde bulunan Kumtepe üzerinde de küçük bir
şehir yerleşmesine ait .izler tesbit edilmiştir. Toplanan seramikler ara
sında, M. Ö. 2. bine ait parçalann yanısıra, Myken çağına ait iki lkap
parçası dilkkati çekmektedir. Bu yerleşme, Arkaik, Klasiik, Hellenistik ve
Roma çağlarında da devam etmiştir.

(*lDr.Recep MERİÇ,9 Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Alsancak - İZMİR
Araştırmalarımıza çeşitli aralıklarla, Sedat Emir, Ergun Demlrbek, Adil Meriç,

Nuri Uz, Ercüment Kuyumcu ve Onur Özbaşbuğ katılmışlardır,
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Asarlık Tepe: Emiralem bucağına bağlı Beyköy yakınında!ki sarp
bir tepe üzerinde (Resim: 3) ve 'bu tepenin batı yamaçlannda görülen
kalın şehir duvarları. burada önemli 'bir Aiol şehrinin kurulduğunu ka
nıtlamaktadır (Plan: 1). Yüzeyde toplanan seramik, M. Ö. 6. yüzyıl ve
M. Ö. 4. yiü.zylil ortalanna 'kadar inmektedir. Tepenin batı yamacında, /bir
çok teras duvarlarına (Resim : 4) ve evlere ait temel izlerine rastlarımak

tadır. Çok ıkrsa Ibir süre yerleşim gören Asarlık Tepe'nin bilinmeyerı

Aiolis şehirlerinden Killa olabileceği akla yakın gelmektedir. Bu yerle
şimin çevresinde çok sayıda kaya mezarlarına da rastlanrrnştu .

Yoğurtçu Kale: Geç Bizans dönemi coğrafyasınaışık tutacak önem
li /bir amt, Muradiye ıbucağı, Uzunburun köyü üzerindeki Yoğurtçu Ka
Iesi'dir. Bugüne kadar bir savunma yapısı olarak bilinen YoğurtçuKale'
nin, aslında tahkim edilmiş ibir manastır yapısı olduğunu düşünmekte

yiz. İç yapıda görülen görkemli mimari mekanlar :ve çok katlı keşiş oda
ları, ıbize burasının. her ne kadar kilise izleri henüz tesbit edilememişse

de, Gregoras'ın bahsettiği Magnesia (Manisa) yakmındaki bir dağ üze
rinde yer alan Sosandra manastın olduğunu göstermektedir (Resim: 25).

SARDIS ÇEVRESi

Sart Aımerikan Kazı Heyeti'nin desteğiyle* yürütülen Sardis çevresi
araştınmaları. bu merkez dışındaki Lydia yerleşmelerini ve kalıntılarını

tesbit etmek, böylece Lydia bölgesinin Arkeolojik - Topografik değer

lendirmelerine katkıda 'bulunmak amacını gütmeknedir. Araştırmalar sı

rasında, bir çok tahripedilmişLydia çağı Tümülüsleri ve bazı antik köy
yerleşmeleri saptanmıştır:

Mannaf\a Gölü: Gölün güney kıyısı, daha önceki yıllarda Sart Kazı

Heyeti tarafından incelcnrnişti. Tarafımızdan gölün güney - batısındaki

Taşlıtarla mevkiinde, 'M. Ö. 2. bin ve Lydia çağlarında iskarı görmüş,

kiiçilk bir yerleşme tesbit edilmiştir. Kıkanlar köyünün hemen güney
batısında, alçak birkaya1l'k tepe üzerinde yer alan ve daha önce Sart
Kazı Heyeti tarafından tesbit edilen höyükteki yerleşme, yaklaşık 300 m.
uzunluğunda, 150 m. genişliğinde ve 5 m. yüksekliktedir. Höyük, M. Ö.

2. bin ve Lydia çağmda yoğun olaralk Iskarı görmüştür (Resim: 6). Bu

höyüğün LS lan. 'kadar kuzeyinde, mezar odası tahrip edilmiş bir tümü

lüs saptanmıştır. Mezar odası dikdörtgen olup, Mine girişin karşısında

yer almaktadır. Yoğun tahribata karşın, klinenin dekore edilmediği gö
rülmüştür.

(*) Sart Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Crawford H. Greenewalt, Jr.'a, araştırmalar

sırasında göstermiş olduğu yardımlardan dolayı teşekkür ederiz.

200



Sardis'in Doğusu: Taytan köyünün kuzey-doğusundaküvet biçimli
bir Lydia Iahtine ve Durasallı köyünün güney-doğusundaküçük bir an
tik yerleşmeye rastlanmıştır. Yeşilava köyünde Roma dönemine ait ya
zıdar (Resim: 7) ve köyün kuzeyinde de antik bir yerleşme yeri bulun
muştur. Yeşilova'nın kuzey-doğusunda bir grup tümülüs yer almakta
dır. Bunlardan birisi gizli kazularla açılmıştır. Batıya bakan dikdörtgen
mezar odası, özenle işlenmiş kireçtaşı bloklardan yapılmıştır (Resim :8).
Odanınanka duvarı ise, hemen bütünüyle yıkılmış durumdadır. !Mezar
odasının üzerinde gözlenen in situ çatı kiremitleri, tümülüsün en çar
pıcı özelliğimi ortaya koymaktadır. Göründüğü kadarıyla genelliıkle /bo
yalı olan bu kompozit kiremit dizisi bütün odanın tavanını kaplamek
taydı. Yeşilova'dan daha doğuda, Alaşehir yolu üzerinde Tombaktepe
olarak anilan diğer ibir tümülüs bulunmaktadır.Burası daha önce Mani
sa /Müzesi taraıfından 'kazrlmış, ancak mezar odasına rastlanamamıştı.

Daha sonra, kaçak 'kazılarla mezar odası bulunmuş ve tahrip edidrniş

tir. Dromosu doğuya ba:kan mezar odası, dikdörtgen plana sahiI?tk.
Odanın batısında yer alan klinenin tahrip görmüş olduğu ve ayakları

mn lotus, palrnet ve rozet motifleriyle süslendiği görülmüştür (Resim:
9). Mersinili köyünün 2 km. kadar doğusunda birkaç tümülüs yer al
maıktaıdır. Bunlarıdan Paşa Çiftliği türnülüsü, Kula yolunun hemen ya
nındadır. Mezar odası, Kogamos vadisine hakim, hatta Bintepeler'd gö
ren yüksek bir tepe üzerine inşa edilmiştir. Ancak tümülüsün toprak dol
gusu, ımezar odasının tavan bloklarına kadar düzleştirilmiştir (Resim:

10). Odanın doğuya ıba)kan duvarı mavi damarlı /beyaz mermerden, ta
van blokları ve dromos kısmı ise kireçtaşı bloklardan yapılmıştır. Oda

nın içinde, çok tahrip görmüş klinenin parçaları izlenebidmektedir, Pa
şa Çiftliği tiirnülüsünün SOO m. güney-doğusunda, yine yüksek bir tepe

üzerinde, Çataltepe olarak anılan diğer bir tümülüs yer almaktadır. Bu
tümülüstevtonozla örtülü olan mezar odasına çok uzun bir drornos ile

ulaşılmaktadır. (Resim: 11). Odanın kuzey duvarında. silme profilli l~'ü

çük bir niş görülmektedir. Odanın ve drornosun esas kısmı menmer

bloklardan. geri kalan bölümü ise kaba yonu taşlarla 'yapılmıştır. Ça
taltepe tümülüsünün doğusunda, dağlar arasında Soğanlı köyü yer al

maktadır. Yapılan araştırmalarla, köyün doğusunda mezarlar ve !bazı

kalıntılar tespet .edilmiştir. Aynı zamanda, köyde de yukarıda bahsedilen

!bölgeden geldiği söylenen çeşitli yazılı taşlar saptanmıştır (Resim: 12).

Kula ilçesine bağlı Gürvenit köyü yakınındaki'ıA:sar yedeşimindeyeni ya
zıtlar (Resim: 13) bulunmuş, bunlarm çoğunluğununArtemis Anairis 'Ve

Men Tiamou'ya adanmış steller olduğu gözlenmiştir.
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ALAŞEHİR ÇEVRESİ

Toygar köyü yakınındaki Yuvacalı mahallesinde prehistorik bir
yerleşme yeri, aynı mahallenin kuzeyinde, Hayallı köyü yolu üzerindeki
Kalabak Tepe üstünde Hellerıistik çağa ait bir gözetleme yapısına ai:
kalıntılar tespit edilmiştir. Hayallı köyü içinde yazıt1ar (Resim: 14) ve
köyün kuzey - doğusunda antik merrner ocakları da, araşttrrnalarımızla

ortaya çıkarılmıştır. Alaşehir/in doğusundaki Badınca köyünün güneyin
de, daha önce bulduğumuz bir yazıtta adı geçen Apollon Tumusdes ta
pınağına ait olabilecek bazı mimari parçalar tesbit edilmiştir.

Rı Meriç - J. Nolle, Neue Inschriften aus der umgebung von Philadelp
hia in Lydien: Badınca. Epigraphica Arıatolica 5, 1985, s. 19ff.).
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Resim : 1 - Geren, seramik bUIUıIltU~,R.r
---

Resim : 2 - Asarhk, seramik buluntular

Resim : 3 - Asarlık Tepe, kuzeybatıdan görünüş
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Resim: 4

Asarlık Tepe, teras

duvarları

Resim: 5

Yoğutçu kale

batıdan görünüş

•
ii.

Besim : 6

Kıfcanlar Höyüğü,

Lydia seramikleri
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Resim: 7 - Aleksandros'a
ait mezar steli

Resim 9 - Tombaktepe Tümülüsü, Lydia
dönemine ait bezemeli kIine
parçası

Resim - Yeşilova yakınındaki tümüıüsün mezar odası
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Resim : 10 - Paşa Çiftliği tümülüsü, tahrip ediı1miş tavan blokları

,Resim 11 - Çata1tepe tümülüsü, tonozlu mezar odası
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Resim: 12 - Soğanlıı köyü,
Menekrates'e
ait stel

Resim 14 - Hermippos'a
ait ste~,

Hayailı köyü
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Resim 13 - Gürnevit 
Asar Ammias'a
ait stel



IONIA ve DATÇA YARıMADASı ARKEOLOJİK YÜZEY
ARAŞTIRMALARI, 1984

Nuınan .TUNA *

1984 yılı çalışma sezonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski
Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün izni ve parasal katkılarıy

la, Muğla İlinde Datça İlçesi ile İzmir İli Merkez ve Seferibisar İlçelerin

de arkeolojik yüzey araştırmaları öngörülen program itibarıyla gerçek.

leştirilmiştir.**

Çalışma proğramımızın ilk aşamasına göre, 1984 yılı Temmuz ayı

içinde İzmir İli, Merkez ve Seferihisar İlçelerinde özellikle Cumaovası.

Değirmendere ve Kesre yerleşmeleri çevresinde kısa süreli arkeolojik

yüzey taramaları yapılmıştır. Saptanan buluntu yerlerinin belgelerimesi

yöntem olarak Chicago Üniversitesi tarafından kara Türkiye'si koordi

natlarına göre geliştirilen karelemeye göre yapılmıştırJ. 22 X 28 Km-Tık

bölümlerden R4 ve R5 'kareleri taranmıştır (Şekil: 1). Bu yönteme göre

kodlanan yerleşme noktaları ve alansal büyüklüklerin dağılımı aşağıdaki

çizelgede verilmiştir.

(X) Dr. Numan TUNA Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fak. Şehir

ve Bölge Planlama Bölümü Alsancak - İZMİR

(U) 1984 yılı sezonunda çalışma.ekibimlzDr. Nurnan Tuna başkanlığında,Bakanlık

Temsilcisi Göksat Yıldirarı. Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Ersin Do

ğer, topoğraf Ali Aktaş, mimar Atilla Akdoğan ve Alican Deveel'den oluşmuş

tur.

(LL P. Benedict, «Güneydoğu Anadolu Yüzey Araştırması, «Güneydoğu Anadolu
Tarihöncesi Araştırmaları, Ed. H. Çambel ve R. J. Braidwood, Edebiyat Fak.

(İstanbul: 1980), sh. 107 ff.
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Çizelge: 1984 Yılı Çalışma Sezonunda İzmir İIi, Merkez ve
Seferihisar İlçelerinde Saptanan Arkeolojik Buluntu

Alanlarının Dağılımı

Alansal
Buluntu Alanı Kod. (Ha.)

Mevkii Köyü Yerleşme Büyüklük

Nohuttepe Palamutarası RS/16 1.6
Tiskinlik Çamönü RS/15 LS
Ulupınar Cumaovası RS/7 8.0
Furunyıkığı Değirmendere RS/13 0.6
Kurucaova Değirmendere RS/14 3.75
Şaşalkalesi Şaşal 0.1
Çaralkaya Kalesi Görece PS/3 2.4
Altıntepe Cumaovası RS/ll 10.75
Hantepe Çilerne RS/3 2.9
Çıfıtkale Doğanbey R4/3 2.9

? Sancaklıköy RS/4 1.0
Bulgurca Höyük Bulgurca RS/8 1.S
Kemer Ortalköy RS/S 1.9
Karatepe Kunerlrk RS/2 7.0
Çu:kuraltı Kesre RS/6 5.5
Kısık Ünkmez R4/2 18.5

16 'bulun tu noktasında yapılan yüzey toplamalarında ele geçen ça
nak - çömlek örnekleri 'belgelenmiştir. Ayrıca. her yerleşme yerinde ya
pılan gözlemler 1/5000 ölçekli haritalar üzerine işlenerek. yaklaşık yer
leşme planları elde edilmiştir.

Bölgede, üzerinde en uzun süre çalışılan buluntu alanı ürkmez kö
yü yakınında, Kısık mevkiinde bulunan antik Lebedos kenti olmuştur.

12 Ion kent - devletinden 'biri olan Lebedos'un 2 antik kalıntıları üzerin
de şimdiye .kadar sadece Weber ve Bean tarafından yapılan kısa süreli
araştırmalar dışında gerçek bir çalışma yapılmamış olması çalışmaları

mızırı önceliğiniburayayöneltmiştir".

(2) C. i. G. No. 2374; Herodatas i 142.

(3) G. Weber, «Zur Topographıeder lonischen Küste, »Ath, Mitt. XXIX (1904), Sh.
288 rr. G. Bean, Aegean Turkey, Ernest Benn Ltd. (London: 1972), Sh, 149 ff.
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Arıtük Lebedos kalıntıları Ürkmez ve Gürnüldür yerleşmelerine aH
arazilerin güneyinde kıyı boyunca uzanan genç alüvyon dolgulu ovanın

yeksenaklığını güneydoğu yönünde denize ulaşarak bozan alçak iki te
peoik (45 ve 14 rn.) ve aralarında kalan diizhrk üzerinde yer almaktadır.

Bu iki tepenin yer yapısı daha kuzeyde kıyı boyu uzanan az değişik

liğe uğramış tortulkayaçların devamıdır. Lebedos'un bulunduğu tepe
ler İzmir'den güneye inen kırık sisteminin üzerine düşmektedir4.

Seferibisar - Kuşadası turistik karayolu Lebedos sitalanını ikiye
bölmektcdir (Şekil 2). Kuzey ve kuzeydoğuda kalan sırtlar nekropo
lis alanı olarak belirlenmiştir. Lebedos kentinin kalırrtıları yeni ve eski
karaynıunun güneyinde kalmaktadır. Antik Le!bedıos sit alanı güney ve
doğusunda yer alan Sun-Tur ve Erdem-Tur gibi yapılanma girişimleri

kalıntılar üzerinde olumsuz etkiler yapmıştır. 198D'den sonra, antik Le
bedos kent kalmtılannın bulunduğu Kısıık Tepenin batı ve kuzeybatı

yamaçları da ilkincil konut gelişmeleri ile dolarak, Urıkmez köyü yer
leşmesi ve batıda deniz kıyısı boyunca uzanan ikincil konut gelişmeleri

ile çevrelenmiştir (Resim : 1).

Antik Lebedos sit alanında öncelikle topraküstü kalıntıların pla
nını çizmek ve hazırlanacak bu haritanın da yardımıyla yöntemli yü
zey toplaması yapmak kısa süreli araştırmanın temel amaçlarıydı. Sit
alanının topoğrafik 'haritasını hazırlamak için vaktimiz ve olanakları

mız kısıtlıydı. Çalışma alanında bulunan ıkadastro poligon noktaları kul
lanılarak antik duvar izlerini 1/1000 ölçekli kadastral plana oturtahile
cek yeni bir poligon ağı kuruldu. Duvarların poligon ağına yerleştiril

mesi prizrnatik ölçümlerle yapıldı (Şekil: 3).

Lebedos sit alanının belirlenebilmesi için antik savunma ve terıas

duvarları. çana!k - çömlek yoğunlük alanlarr.vbitki ôtoprak örtüsü, yüzey

şekillerinin özellikleri ve nekropolis alanları saptanmıştır. Küçük ya

rımada çevresini dolanan savunma sistemi Kısık Tepenin bulunduğu ana

yerleşme bölümündeki savunma duvarları ile kıstak bölgesinde bağları

maktadır, Burada önemli kamu yapıları ile beraber, antik liman, M. Ö. i.

yüzyılda Lebedos'a yerleşen Diorıysos sanatçıları için gerekli tiyatronun

(4) Seferihisar'da bulunan bir yazıtta Antigorıos'un M. Ö. 304 yılında şiddetli yer
sarsıntılarından etkilenen, ayrıca ekonomik durumu kötü olan Lebedos'luları

Teos'a yerleştirme projesinden söz edilmektedir. Yazıta göre, Teos'a yerleşe

cek Lebedos'Iuların evlerini süratle yapabilmeleri için üç yıllık bir süre veri
lerek, oikopeda'lannı kaybeden Lebedos'luların yüklerini hafifletmek ve Teos
ile Lebedos arasında gerçekleşecek Synoikismos sürecinin hızlandırılması is
tenmiştir (C. B. Welles, Royal Correspondence in the Hallenistic Period. Yale
Univ. Press, New Haven : ı934, No. :3 - 4).
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olası yeri de ibulunmaktadır5. Buna göre, antik Lebedos yerleşmesi en
yaygın olduğu dönernde 18.5 hektarlık ıbir aLana yayıhrıaktadır". Sit
alanı içinde yerieşebileceknüfus ise, 18.5 ha. x 200 k/ha. = 3700 ıkişi ola
bileceği tabmin edilir.

Bu ver-iler eski 'araştırmacıların saptamaları ve Lebedos çevresinin
1/20000 ölçekli hava fotoğrafları ile desteklenmiştir. Sit alanı 'kendi için
de yukarıda verdiğimiz değişkenlere göre homojen alt - !böLgelere bölün
müş ve her alt bölgeden seçmeli yüzey toplaması yapılmıştır.

Aintiik Lebedos ıkerıti üç kesimde ele alınabilir:

- Kısrk Tepe (IAkrapolis)

- Kıstak Bölgesi (Isthmos)

- Adacık Tepe (Küçük Yarımada)

Bunlardan (küçülk yarımada iyi korunmuş savunma duvarları ile
çevrili olduğundan yerleşme alanı belirgindir. Tepe 400 x 200 metre ıbo

yutlarında, denizden 14 metre yüksekliktedir (Resim: 2). Üzerinde teras
ların varılığı ve orta yoğunlukta çanalk -çömlek serpirıtilerininbulunmaısı

İskan kullanışında olabileceğini düşündürmektedir. Bumdaki savunma
davarları kalmtıılannen güzel ıkorunmuş örneklerini vermektedir (Re
sim: 3). Duvarlar dış 'Ve iç cepheleri düzensiz dikdörtgen 'bloklardarı

(ortalama 1.20 x 0.60 m.), aralan nnoloz taş dolgulu, düzensiz atıkılı ör
gülüdür, Savunmayı güçlendiren değişik boyutlarda 4 adet dikdörtgen
kule saptarmuştır. Eski araştırmacılarcagörülen üç ıkıapıdan sadece Ibiri,
kuzeybatıda olanın yeri lbelirlendbiılmişıtir.7 • GüneydoğudaIkapı olarak
saptanmış dırvar kalıntılarınınıkule olması gerektiği anlaşılmıştır. 'Aynı

şekilde, eski araştırmacılarca kapı olduğu ileri sürülerı .kuleye uzanan
rampanın aslında duvar yapımı için ana kayadan yapı taşı elde edilmesi
için açılmış [Y'ataklar olmalıdır. Lebedos'taki !bu savumrıa sistemi Ptole
males'lar dönemirrde (M. Ö. 266 - 203) yapılmış olmalıdır 8.

(5) « ••• Bundan sonra Kolophon'dan 1290 stadia uzaklıkta olan Lebedos'a gelinir.
Burası, Hellespontos'tan itibaren İorıiadaki bütün Dionisiac sanatçıların bir
araya geldikleri ve oturdukları ve 'aynı zamanda her yıl Dionysios onuruna
düzenlenen oyunların yapıldığı, genel festivalin toplarttığı yerdir...» Strabon
XIV 643 (Çev. Adnan Pekman, İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Yay. İstanbul:

1975).
(6) Eski karayolunun hemen kuzeyindeki alanların ve doğudaki turistik tesisle

rin kapladığı alanların sit alanı ile ilişkisi yeterince araştırılmamıştır. Bu ko
nuda Bean tarafından eski karayolunun hemen kuzeyinde saptanan Lebedos
gymnasionuna ait yazıt parçası ve yeri için bk: Bean, a.g.s., Sh. 153.

l7l G. Weber a.g.e., Sh. 230
(8) D. Magie, Roman Rule in Asia Minor, vol. ı. (Princeton . 1950), Sh. 99; bk. dip

not ıı.
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Lebedos kentinin esas iskarı bölgesi Kısık Tepe üzerinde yer almak
tadır. Denizden 45 metre yüksekliğindeolan 'bu tepe ıküçijk yarımada ve
kıstak hölgesine hakim konumdadır (Resim: 4). Günümüzde tarla du
varları olarak .kullanılan eski teras izlerine ba'kılırsa, Kısık Tepe ve Kıs

tak bölgesi üzerinde yer aları antik kent yapıları ıbelir'li bir ontogorıal pla
na 'göre düzenlenmiş olmalıdır. 111000 ölçekli antrk 'kent planına göre el
de edilen .kesieten görüldüğü gibi, iskarı adaları özelliıkle güneydoğu yö
nünde teraslanmışlardır(Şekil: 4).

.Kısık Tepe bugüne 'kadar korunabilmiş teras duvarı izleri, yoğun
çanak -çömlek dökümülerinin olduğu tarlaları ve anakaya üzeri işlenmiş

yapı izleri ve yolları ile araştırılması gereken en önemli ıkesjm olarak ibe
lirlenrnişbir. Savunma duvarı izlerinin de yer yer görülebildiği tepede en
önemli yapı :kalıntı'Sı olarak, en üst terasta yer alan çevre duvarları ile
belidenmiş Temenos alanıdır.

Temenos alanı 65 x 65 metrelik yaklaşık ıkare şekilli bir alana ya
yılınaktadır. Doğu duvarında görülen farklı dönemlere ait xluvar teknsk
leri diğer yönlerdeki teras duvarlarındadagörülür (Resim: S, 6). 1982
yılında yapılan tahribat sonucu doğu duvarına 'bitişik, daha eski ibir ev
reye aitküçük boyutlu çokgen kenar örgülü duvarlar ortaya çıkmıştır9.

Temenos platformu üzerinde stybolat sırası olabilecek yedikaya nnalze
meden blok sıraları (1.30 x 0.69 x 034 - 0.94 x 0.75 x 0.28 m.) görülmektedir.

Lebedos yüzey araştırmalarında üç adet yazıt saptanrmşnr. Bun
lardan Agora'ya ait olması düşünülen alanda rastlanan 18 satırlık

eponym listesi oldukça ilginçtir. M. Ö. erken ı. yüzyıla ait olduğu anlaşı

lan kayıt üzerinde epigrafist Thomas Drew - Bear çalışmaktadırJC Baş

(9) Dolgu malzemesi içinde bollukla M.Ö.V ve VI. yüzyıl bezemeli çanak - çöm
lek parçalarına rastlanılmıştır.

(10) Yazıtın bütünü şöyledir:

Athe Inaios? ...
Herakles
Sarapis

4 Dio Irıysosl
(falan kişinin evladıl Alkimakhos, Deiklo L..] nun oğlu

Dionysos
Themistokles'in oğlu Themistokles

8 Herakles
Asklepios
Khromon'un oğlu Sotemes
Artemidoros'un oğlu Athenaios

12 Dionysios'un oğlu Kharidemos
Eikadios'un oğlu Athenaios
Sarapts
Bion'un evladı Apollodotos, Menestheus'un oğlu

16 Sarapis
Dionsysios'un oğlu Dionysios, Praksis'in torunu
Artemidoros'un oğlu L ... J lan
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tarafı ve sonu eksik olan yazıtın 18 satırın 7 sinde Sarapis, Herakles,
Dionysos ve iAsrolepios isimleri geçmektedir. Bu yazıtın dikildıği tarih
lerde. Lebedos ıkentinin eponym olabilecek zengin kişi çıkartamayacak

kadar çok varlıksız olduğu anlaşılmaktadırii.

Yazıtların /bulunduğualan 1980'lerin :başmda greyderle sürülerek
geç hellenistik dönemde düzenlendiği anlaşılan Ikamukullanışlarınaait
yapıların oluşturduğuüst kültür tabakaları büyük ölçüde tahrip edilmiş

tir. Ortaya çıkan '15 - 20 adet rnermer levhadan oluşan yazıt gurubu ve
mimari elemanlara ait parçalar yapı malzemesi olarak kullanılmak üze
re buradan taşındığı görgü tarırkları tarafından ifade edilmektedir. Aynı

bölgede tahribatla ortaıya çııkarılrmş nonmallboyutlarda aslan heykeli
(Resim 7) ve /bazı mimarı parçalar yerlerinde durmaktadır.

:Aintik Lebedos Iimanı ihfl'kim rüzgarakapalı olan küçük yarım

adanın güneydoğu ıkoyunda yer alıyor olmalıydı. Limanınkonumuhava
fotoğraflarmdaki izlerden /belirlene\bilmektedk. Günümüzde bu alan kıyı

sürüntü hareketleri sonucu dolmuş bulunmaktadır.

Kıstak 'bölgesinde septikçukur için açılan 4 m. derinliğinde bir ku
yudan çıkan malzeme arasında arıkaik çanak - çömlek parçalarına rast
lanılmıştır. Bu kesimde erken dönemlere' ait :kü:ltür katlarının niteliği an
cak ileride yapılacak sondaj ve kazı çalışmaları ile aydınlanabilecektir.

Ainltik Lebedos kentinin erken çağlarına ait malzeme Kısık Tepenin
güney-güneydoğu yamaçlarında erozyonla ortayaçıkmış dolguların dö
küntülerinde ıbollulkla rastlanılmaktadır. Aıkropolis doğusundaki C tera

smda ele geçen pişmiştoprakmimari üstyapı elemanı parçası (Resim: 8)
ve baslkı kabartma motifli thyrniaterion parçası (Resim: 9) arkaik ge

leneğin yerelörnekleri olarak gösterilebilir. Arkaiık çağa ait çanak - çöm
lek örneklerine özellikle Gl terasında çok sayıda rastlanılmıştır. Bu ke
sim son yıllarda greyderle düzeltilmiş, traktörle derin sürüldüğünden

(LL) Komşu kent - devletlerine göre Lebedos'un tarihte önemli bir varlık göstere
mediği ve nüfusunun az olması antik kaynaklarca belirtilmektedir, Lebedos
M. Ö. 304 depremiyle yıkılınca, Antigonca tarafından Teos'a taşınma projesi
hazırlanır (bk : dipnot 4). Taşınma projesine ilişkin yazıtta Lebedos kent - yö
netiminin mali durumunun çok bozuk olduğu belirtilmektedir. Büyük bir olası

lıkla, bu proje Antıgonos'un ölümüyle gerçekleşemez. M. Ö. 288 de bu kez
Lysimakhos tarafından bir kısım Lebedos'lularınEphesos'a taşınması söz ko
nusu olur (Pausanias i 9,7). Lebedos, M. Ö. 266 - 203 yılları arasında Ptolernaios
II ve Ptolemaios IV ün katkılarıyla ekonomik bakımdan canlandığı anlaşıl

maktadır (B. V. Head, Historia Numorum, 2nd. edition, Oxford: ı911, 580). Bu
dönemde Lebedos Ptolemais ismini alır. Daha sonra, tekrar nüfusun azaldığı

tarihselkaynaklardan anlaşılmaktadır (Strabon XIV 643).
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daha eski ıkatlarm kültür malzemesi yüzeye çıkmıştır. Bu bölgeden az
sayıda geometrik parça da ele geçmiştir 12.

Yüzey toplamalarmda yerli yapım çanak - çömlek malları kadar it
hal malları da de geçmiştir. Sarnos kökenii terra - siciliata örneklerine
çok rastlanılmaktadır. Lebedos'ta yaprlan ıtoplamalardan ele geçença
nak - çömlek örneklerinin çoğu çizilmiş velbelgelenmiştir (Şekil: 5).
Yüzey toplamasında di'k!kat çeken bir özelliktc ağırşaikların buluntular
arasında sık rastlanılrnakta oluşudur.

Amphoraların ağız ve kaide tiplerinden büyük çoğunbuğunun cithal
mal oldlikları anlaşılmaktadır.Özellikle, M. Ö. VI. yüzyıldan başlayarak

Khios, Kos 'benzeri amphora kaide ve ağız kenar parçaları çoğunluktadır.

Roma çağında pseudo - Kos benzeri, plastik bant ağızprofilli ampho
ralara bollukla rastlanılmıştır.

1984 yılı sezonunda Ionia bölgesi çalışmasında 'saptanan buluntu
alanından Lebedos'tan Ibaşka, Altıntepe (RSjll), Bulgurca Höyük
(RSj8), Çatalkaya Kalesi (PSj3) ve Kunerlik Köyündeki Karatepe
(R5j2) önemli bulunmuştur. Altıntepe bulurını alanı Bulgurca çayı 'batı

kenarında alçak bir sırt üzerinde yer alan tarihöncesine ait bir höyük-

tür. Höyüğün dolgu kalınlığı 6 metre kadardır. Höyüğün hemen doğu ke

narında İzmir - Aydın demiryolu geçmektedir. Höyük doğu - batı yönün

de uzanan ve doğuda dikleşerek demiryolunda biten Ibir profile sahip

tir. Bu dik yamaçta bozulmuş çanak - çömlek ve cüruf parçalarına rast
Iamlma'ktadır. Özellilkle höyüğün doğu yamacının alt ıkesimlerindeM. Ö.

III. bin malzemelerine 'bollukla rastlanılmıştır. Burada taş aletlere de

rastlanılmaktadır. Buluntu alanı 10 hektardan fazla bir alana yayıldığı

gözlenmiştir. Batı düzlüklerde demir çağ yüzey 'buluntularına dahaçok

rastlanır.

Bulgurca hÖ'yÜk İzımir - Gümüldür yolunun Bulgurca 'köyü kuzey

girişinde, hemen Bulgurca çayının yanında doğal Ibir 'tepenin üzerinde

yer alır. Dolgu [kalınlığı 2 - 3 metre ıkadardır. Yüzey buluntularına göre,

burası M. Ö. erken III. binde iskarı edilmiş küçük bir merkez olmalıdır.

Höyüğün kuzeydoğusunda'kiyamaç geç antik çağda mezarlık olarak 'kul

Ianılrnıştır. Höyük yüzey malzemesi genellikle gri - açık deve tüyü renk

li astarlı ve açkılı mallardır. Hamurları taşçık ve organik katkılıdır.

(L2) Bu verilere göre, Lebedos'un kurucusu olarak gösterilen Kodros'un oğullann

dan Andraemon (veya Andropompus) ve beraberindekiler (Strabon XIV 633)
koloni yerleşmesi olarak Kısık Tepeyi seçmiş olmaları gerekir.
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Çaralkaya Kalesi (PS/3) Görece 'kôyünün kuzeybatısındaCumaova
sına hakim bir 'konumda yer almıştır. 1980'li yılların başında orman
ağaçlandırmaçalışmaları sırasında nekropolis alanı üzerinde kaçak kazı

lar yapılıdığı bilinmektedir. Çaralkaya kalesinin oturduğu sarp kalker
kitle denizden 468 metre yiiksektedir. Tepenin doğu 'yamacında çok dik
bir akarsu vadisi yer alır. Yerleşmeye ancak güneyden yaklaşan !bir sırt

üzerinden çıkılabilmektedir. Nekropolis alanı da bu sırt üzerindedir.
Kale -yerleşme güneye doğru uzanan eğimli sırt üzerinde teraslar ha
linde -düzenlenrniştir. Batı kesiminde bulunan savunma duvarları geç
antik çağ/Bizansçağı tekniğindedir. Güneyde Ibulunan savunma duvarı

parçasında klasikçağ tekniği görülür.

Çatalkaya yerleşmesindearkaikçağdanbaşlayarak, kesintisiz şekil

de geç antik çağa kadar tarihlenen yüzey malzemesine bollukla rastlanıl

malotadır. Özellikle iç palmet mühürlü lklasik çağ küçÜJk çanakları. batı

yamacı örnekleri ilgiye değer. Yüzey toplamasında çok sayıda klasik
hellenistik kandil parçası da ele geçmiştir. Arkaik çağ çanak - çömlekleri
bant, baklava dilirnli, rozet bezemelidir (Şekil: 6).

İzmir - Gümüldür karayolundan 1 'km. içeride /bulunan Kunerlik
köyünün batısını sırurleyan Karatepe üzeninde önemli bir buluntu alanı

saptanmıştır. Volkanik bir tepe üzerinde 7 hektarlık bir alana yayıl

maktadır. Seyrek otsu !bitkiılerle kaplı, köy merası olarak kullanılan bu
luntu alanı yüzeyinde eski bina teraslarının duvar izleri kolaylıkla görül
mektedir. Yüzey buluntularırıa göre, bu yerleşme alanı da arkaik çağdan

iti!baren geç antik çağa kadar sürekli iskan görmüştür. Tepenin özellik
le güney ve güneydoğu yamaçlarında yaygın görülen bozuk çanak - çöm
lek örnekleri ve cüruf parçalarının burada çanak -çömlek atölyelerinin
varlığını göstermektedir. Yüzey buluntularında bollukla rastlanan küçük
kaselerin .kaide profilleri tipiktir.

Eski Eserler ve Müzeler Genel '.lvıüdürlüğünün izin ve parasal kat
ikılarıyla Datça Yarımadasında 1984 yılında daçalışma olanağı bulun
muştur. Çalışmaların!bu bölümünde, Bakanlık temsilcisi Göksal Yıldırarı

ile Dr. Numan Tuna başkanlığında Ege Üniversitesinden arkeolog Ersin
Doğer, Freiburg Üniversitesinden arkeolog Dietrich Berges ve topoğraf

Ali Aktaş araştırma gurubunu oluşturmuştur. Çalışmalar, Hızırşaıh köyü
çevresirıdekıi amphora atölyeleri, Burgaz buluntu alanı ve Yarımadanın

batı kesimi olmak üzere üç alt bölgede yürütülmüştür.

Kiliseyanı - Hızırşah köyüçevresinde amphora imalaohaneleri ve
bunların atıklarından oluşan buluntu alanları (X7/6; X7/9) üzerinde
daha önceki yıllarda !başladığımızçalışmalar sürdürülmüştür, Kilise
yanı mevkiindeıki büyük tepenin oluşturduğu 'buluntu alanından başka,
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daha küçük tepe1erin ve bazı yamaçlardaki arkeelejik yüzey buluntu
larının varlığı Datça İskelesi yolu üzerindeki Benzinliık mevkiine kadar
köy yolu üzerinde izlenmiştir. Bu 'buluntu alanlarının M. Ö. LV. yüzyıl 
M. S. i. yüzyıl arasındaçalışan çok sayıda farklı amphora atölyelerine
ait oldukları anlaşılmıştır.

Hızırşah 'köyüne giden yeniyolun ortasınıdan geçmesiyle Kiliseyanı

buluntu yerindeki 'kültür 'katları ana toprağa yaJkın <bir seviyeye kadar
izleneibilmektedir (Resim: 9). Yarayda 25 - 30 derecelik açıyla, çanak 
çömlek artıklarının oluşturduğu 15 - 20 cm. kalınlığındaıki tabakalar,
30 - 50 am. ikalınlığındaki kurn v,e 'çakıl birikireti (elenmiş toprak?) ara
tabakaları arasına sıralarımışlardır. Yeni yolun açtığı 8 metrelik. derin
şev üzerindeki kesitten anlaşıldığı 'kadar, çanak - çömlek atölyelerirıin

atık cüruflan, Ibozulmuş mühürlü amphora kulpları, elenmiş toprak, fı

rın duvarı atıkları, a:mphora parçaları, işçi - :kölelere ait olduğu tahmin
edilen insan 'kemikleri, günlük kullanımlı kap ve eşya atıkları çok sayı

da Ikonik tepecikler oluşturmuştur. Konik tepecikler 6 - 10 metre çap
lıdır. Bu açmalardan toplanan yüzey bulurrtularına göre, en üsttalba
kalar M. Ö. geç i. yüzyıla ait mühür örnekleri verinken, en alt tabaka
larda M. Ö. erken II. yüzyıl Phrourarchoslar dönemine ait örneklere
rastlanmıştır13.

Hızırşah köyü kuzeyinde yer alan Alandömü ve Kovanlıkönü mevkii
lerindeki (X7/9) iki değişik atölyeye alı döküntü alanlarının malzemesi
M. Ö. I-M. S. i. yüzyıla tarihlendirilmiştir.

ikinci çalışma alanı olarak, Yarımadanınönemli buluntu alanı olan
Datça iskelesinin kuzeydoğusunda Burgaz mevkiindeki (X7/l) 'kalmtr
larda 'küçük akropolisiçevreleyen savunma duvarları, bazı teras duvar
ları ile Ll ve L2 limanlarına ait duvar kalıntıları :ı/l000 ölçekli halihazır

topoğrafik haritaya mevcut poligon ağına göre işlenmiştir. Ayrıca, L2 li
manındaki dalgakıran ve kule kalıntısının 1/100 ölçekli rölevesi hazır

lanmıştır.

Burgazm kuzeydoğusunda, deniz kenarında yer alan antik zeytin
yağ imalathanesinin 1/500 ölçekli planı yapılmıştır (Şekil 7). Güçlü bir
çevre duvarı ile korunmuş bir avlu içinde, zeytinyağ pres taşlarının bu
lunduğu işlikler ve depolara ait kapalı mekanlar yer alır. Orta mekanla
rm birinde, pres taşı ve zeytinyağ biriktirme havuzu oldukça iyi korun
muştur (Resim 11).

(13) V. Grace, -Les Timbres Amphoriques Grecs,» Delos XXVII I'ilôt de La maison
des comediens, E. de Boccard (Paris: 1970), sh. 275 77, katolog : E 50 - 56 (Dö
nem IV A: M. Ö. 188 - 167) .
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Üçüncü çalışma bölgesi Yarımadanın batısında bulunmaktaydı. Te
kir'deki hellenistik Knidos ören yerinin (X6/1) nekropolis alanında araş

tırma gurubu üyelerimizden arkeolog Dietrich Berges yuvarlak altarlar
üzerinde çalışmıştır. Erken hellenistik çağa tarihleneri altarların kent
doğu savunma duvarlarının hemen birkaç yüz metre doğusunda başla

yan nekropolis bölgesinde yoğunluk göstermektedir. Daha geç tarihlere
ait altarların kentin gelişimi ile doğuya uzayarı nekropolis alanında daha
sık bir dağılım göstermektedir.

Geçen yıl nekropolis alanında rastladığımız çanak - çömlek atölyele
rine ait olabilecek atıkların yer aldığı alanın geniş çevresi araştırılmıştır.

Daha güneydoğuda. antik yol kenarında denize hakim bir tepecik üze
rinde çanak - çömlek fırınlarına ait döküntü parçaları ve büyük bir rast
lantı olarak, insitu fırın tabanlarina rastlanmıştır. Ancak buradaki mal
zeme geçen yılın erken hellenistik mallarını üreten atölyeler olmadığı,

daha geç tarihlenen malların üretildiği bir merkez olduğu anlaşılmıştır.

218



i

i.....

i
ci:::~ !>'''~I
~ w,~ 'AR, ...-"

lo lE'l'~".

.~ ::~tAllJ"
O, :ı<l...~

r,fUllOoW"......
Şekil: 1

114

o (ı,ıu.VI.t$lOE

.'l.CEMEII<EZ'
• 1I1l!oA1._U

:::..::~-----ııO'tl'OUl

-'.5'....'

; i_

Il'"

DENızi

219



220

o
,

mm.



l.ımllJlOS n.u!:

R412 Gl28 R41ı G16 R412Gl29

R412Gl.l0

Şeki~ : 5 R4J2 G14

R4/2G122 RlJ2 Gl20 R41Z GL»

...
P5Il!ıll

i.~
P!i/J5

.1J
1"5136

~
Şekil: 6

~
"'".

/
/

/P259

Şekil: 7

221



..
Resim'

Resim ,2

Resim, 3

222



Resim: 4

Resim: 5

Resim: 6 223



Resim: 7

Resim: 8

Resim: 9

224



Resim: 10

Resim: 11
225





TEOS DIONYSOS TAPINAGI TEMENOS ALANI

M. Duran UZ*

Teos kenti, kuzey-güney yönünde uzanan bir yarımada kıstağının

en dar yerinde kurulmuştur. Kentin hem kuzeyde, (Sığacık) hem de gü
neyde (Eski iskele) bütün rüzgarlara karşı korunaklı birer limanı var
dır ı. İlk yerleşme yeri olan akropol ise kıstağın üzerinde yükselen iki
tepeden (KülahlıkırTepe, Kabakır Tepe) oluşmaktadır.Yarımadayı oluş

turan sırt doğuya doğru yumuşak bir eğimle alçalmakta, kentin sur du
varları Ibu eğim üzerinde kuzey-güney yönünde bir teras [Yapmaktadır.

Teos Dionysos tapınağının temenos alanı, kıstağın kabaca ortasında, ken
tin Hellenistik devir surları dçinde yer almaktadır2.

Kısıtlı 'bir bölümü 1862 yılında R. P. Pullan tarafından kazılan3 te·

meııos alanının sınırları, 1924 vrlında Fransız araştırmacılar tarafından

sondajlar yoluyla belirlenmiştir4. Yayınlanan planda, 'bir çift 'temel dizi-

(*) M. Duran UZ. 9 Eylül Üniversitesi. Mimarlık Bölümü Alsaneak/İZMİR

(1) Demzcıliğtn yelken ve 'küreğe dayandığı, 16 yüzyılda. da ,Piri Reis, hem Sığa

ok koyunu, hem "I'uz la'yr (mski iskiele) demirlerneye uygun yerler olarak belir
Iernektedlr. Pir:i' Reis Kitab-ı Bahriye, 'T:T.ıK. No :2. 'Istanbul, 1935, Sayfa 178,
Harita 177 ve ISI.

(2) Kentin sur duvarlarınıProf. Dr. Akarca İ. Ö. III .yüzyıla vermektedir. A. Akar
ca, Şehir ve Savunmasi,T ll'. 'K VI. 15 Ankara 1972 s. 125,. !Buna karşınF. E.
Winter sur yazıtlarırıın tarihlendirilmelerinden yola çıkaraik t. Ö. 200 elvarım

önermektedir. F. E'. Winter, Greek: Eortitications, University of Toronto Press
"I'oronto, 1971, s. 236. Ancak hem 'bu duvarların Inşaası. hem de 'k!entin yeni
den düzenlenmesi it. Ö. 304 - 303 yılı depneminden sonra AnUigonos'unTeos'la
Lebedos'u ıbinleştirme (syrıoecism) programından sonra bir dönemde olmalı

dır.

C. B. Welles, Royal Correspoııdance in the Hdlenistic Period, A IStudy in Gre.ek
Epi.graphy, Yale Univers.ty Press, 1934, sayfa 25 ve 26.

(3) The .Socicty of iDilletanti, Antiquities of 100da. Vol. IV London 1881, s.35 - 40
Lev XXII - XXV

(4) Y. Bequigrıon ve A Laumonier. «'Fouilles de Teos», BCH 1925, 49 s. 281 - 321
Lev, VIII
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sinin yamuk şekilli alanın etrafınıçepeçevredolaştığı görülmektedir.
1962 -65 yıllarında ise Prof. Dr. Y. Boysal ve Prof. Dr. B. Öğürı'ün yürüt

tüğü kazılarla Temenosalanının'önemli bir bölümü daha ortaya çıkarıl

mıştır".

1980 yılından bu yana yaptığımız araştırmalarda, temenos alanı

içinde, yarımadanın doğuya doğru olan eğimininıdevam ettiği anlaşılmış

tır (Resim: 1). Temenosun özellikle güney ve batı !bölümlerinde, döşeme
erozyon nedeni ile kısmen ıkaybolduğundan,ıanakaya bugün üzerinde yü
rüdüğümüz döşemeyi oluşturmaktadır. Buanakayanın yükselip, çıkıntı

yaptığı bir bölüm ise traşlanıp, şekillerıdirilmiş ve tapınağın temelleri
bunun üzerine yerleştirilmiştir. Nitekim zeminin daha yüksek olduğu

batıda tapınak beş basamaklı, doğuda ise oniki basamaklıdır (Resim: 2).

Temenos alanındakibu eğim, bir seri basamaklar inşaa edilerek çö

zülmüştür. Tapınağın güneyinde, yapının \batı yönüne yakın bir Ibölümde
yerde kireç harçla, moloz taş ve derleme taşlardan örülmüş kuzey-güney
yönünde bir 'temel görülmektedir. Bu temelin, güneydeki temenosun iç
duvarlarına bitiştiği bölümde basamak izleri 'oyulmuştur. Burada düzgün
sıralar halinde giden duvar 'yüzeyinde 4 - 6 cm. derine kadar giren Ibu iz
ler, iki rıht 've iki basamağı ifade etmektedir. Üçüncüsü Iiçin de taşa işaret

çizilmiştir (Resim: 3 - 4) .

Temenosun, tapınağın kuzeyinde kalan bölümde ise, basamak izleri,
bizzat tapınağın podiumunu 'Oluşturanduvarda seçilmektcdir (Resim: 5).
Burada, podium yüzündeki taşların yer yer işlenmeden bırakılmasından,

döşemede bir 'kademelenmeruin olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim, 1985
yazındaki sondajlar burada yine moloz ve derleme taşlar kullanılarak

kireç harçla örülmüş üçlü bir basamağın temellerini ortaya 'koymuştur.

Öte yandan, 1924 yılında Fransız kazılarında tapınağın doğu yönün
de ibir altar temeli ve bu altarla tapınak arasında 'hir döşeme bulunmuş

tur 6. Bu döşeme, altta kaba kireç taşından 'kabaca rektogonal, yer yer
kertilerek birine uydurulmuş bir diziden ıoluşan ternele sahiptir. IÜstte
ise esas döşeme gri Teos taşından düzgün yontulmuş rektogonal diziler
halindedir. Altarla tapınağı ibağlayan bir platformun kuzey ve güneyde
nasıl sınırlandığı tam belli değildir. Günümüze moloz taştan yapılmış tek
sıralıkababir duvar kalabilmiştir.Burada 19. yüzyılda 'kazı yapan Pullan,

(5) Y. Boysal. «'I1eos Kazısı 1962 Kısa Raporu» TAD, 1962, XII. i Sayfa. 11 - 13,
D .Çukuru
y.soysal, <<1962 Senesi 'Teos Kazıları HalokındaIKısa !Rapor» TAD, 1963, XII. 2,
s 5 - 7 D. Çukuru
B. öğün, «Teos Kazıları» TAD 1964, XIII - I s. 115 - 121 D. Çukuru Y. Boysal.
«'Teos Kazısı 1965 yılı Kısa Raporu» T AD 1965 XIV. 1. ı. s. 231 - 233

(6) BOH. 1925, Lev. vrn
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sıralar bulmuştur 'I. Ancak çevreye, kazılardan sonra da taş ocağı olarak
hizmet eden bu alanda, Ilmgün Iböyle ibir ayrıntıyı saptamakartık mümkün
değildir.

Yine Altarın kuzeybatısında görülen, moloztaş ve Hellerıistik devir
silmeleri içeren taşlar kullanılarak örülmüş, duvar 1985 !yazında kazrldı

ğında temenos ıalanını teraslayan üçlü bir basamağın daha temelleri or
taya çıkmıştır. Kuzey-güney yönündeki basamaklar kuzeyde temenosun
iç duvarına yaslanmakta güneyde ise tapınakla altar arasındaki platform
da sonaermektedir. Böylelikle temenos alanının Roma çağında en az üç
platform 'halinde düzenlendiği anlaşılmaktadır (Resim: 6).

Temenos alanının çevresinin !henüz bütünü ile kazılmamış olmasına

karşın stoalarla çevrili 'olduğu anlaşılmaktadır. Bu stoalar kuzey ve gü
neyde dor, doğu ve batıda ion düzenindedir. Bu yapıların birbirleri ile
olan ilişkilerini, özellikle köşelerde olan ibağlantılarını 'Saptamak, bu 'bö
lümlerdeki kazıların tamamlanmasındanöncennümkün değildir. Nitekim,
temenos alanın hem kuzey batı hem güney batı köşesinde kemer taşları

görülmektedir (Resim: 7).

Batı Stoa ve yüzeydeki kalıntılardan anlaşıldığı üzere IDoğu Stoa,
ion düzeninde olup (Resim: 8), \ion Kymalı ıdor başlıklarına sahiptir.
Diğerlerineoranla daha iyi kazılıp, korunmuş olan Batı Stoanın Stilobatı

korunmamışsadaıl (Resim: 9) dış duvarları üzerinde si.'lmelerolan bağ

taşına varasıyagünümüze kalmıştır9 (Resim: LO-LL). Bu duvar üzerinde
dışarıdaki caddeye açıları birde talii kapı bulunmaktadırLO • Stoa !boyun
ca, alt 204 cm. lik bölümüne yiv ve setlerin ~şlenmediği, ion 'tarzı yirmi
yüzlü sütun tamburları yatmaktadır. Bu sütunların üzerine gelen dor
başlıklarının ekhinusu ~on kyması ile bezenmiş, abakusu ise bir silme ile
taçlandırılmıştır (Resim: 12- 13). Yapının sıradan bir işçilikle yontulan

(7) The Society of iDilletanti, Antıquttıes of .Ionla, Vol IV..London, 1'881, s. 38. «..
the pavement of the ıarea lin front l)f the ıtemple was discovered: it had been
ıbounded 'by a ilow wadl, or more probably iby seats, 'one of w'hioh was Insitu».

(8) Batı ıStoalnın sütun aralığını veren bu çi2Jim,şimdi 'British Mu:seum; Depart
ment of Oreek and Roman Antiquities arşivlerinde saklanan, 1862 kazılarını

yaparı R. P. Pulları'a aht not defterinde 'bulunmaktadır. Bu defterleri yerinde
ineelememe müsaade eden yukarıdaki adıgeçen 'kurum yıeıtkililerine ve bana
bu konuda olanak sağlayan Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü yetkililerine
teşekkürü sunmayıborç bilirim.

(9) ıBu fotoğraf, 1924 yılı "I'eos Kazılanna aittdr. Atina Fransız Arkeoloj] Enstitü
sünde aaklarıan cbu kazıların 'bebgelerini, yerinde incelerneme yardımcı olan bu
enstitü yetkililerine, bu veeile 'ile teşekkürler-ima mmarım.

(10) «,çukurlln hemen hemen ortasında doğu - batı yönünde biroa;dde ortaya çıka

rılmıştır, 'Bunun tam karşısında temenos duvarının 'batı kapısı bulunmaktadrr,»
ıE. öğün, «'Teos Kaz~lan» T AD 1'964, XIII - i S. 115 'Resim, 1 - 2
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ion düzenindeki üst yapısının, baştaban, friz ve saçaklık gibi öğeleri Roma
çağı özellikleri göstermektedir. Ancak elimizde Hellerıistik devir işçiliği

ile bezenmiş başlıklara ai t parçalar da bulunmaktadır (Resim : 14 - 15) .

Temenos alanını kuzey ve güneyde iki çift dizi duvar sınırlamakta

dır. Her iki yönde de, Stoaların temellerini oluşturan bu duvarlar bo
yunca, açığa çıkartılmış olan yapı öğeleri, dar düzenindeki Stoaları ka
nitlamaktadır (Resim: 16). Güney Stoamn stilobatının uzunca bir bö
lümü günümüze kadar korunmuştur (Resim: 17). Ternenos alanından

tek bir basamak halinde yükselen bu bloklara, sütunlar çift zıvana ilc
bağlanmışlardır. çoğu kaybolmuş olan sütun tamburlarının alt kısımları

yirmi köşeli bir çokgen halinde bırakılmışlardırLL. Yapıya ait dar başlık

larmdaki ekhinus ve bilezik (annulet) avrıntıları bunların hem Hellenis
tik hem de Roma çağında üretildiğini göstermektedir (Resim: 18 19).
Her ne kadar bütün bir baştabanyoksa da friz bloklarındanhesap edilen
sütun aralığı ölçüsü stilobattan elde edilen ölçü ile uyumlu olup, her sü
tun aralığına üç metop düşmektedir (Resim: 16). Friz blokları, Trig
lifler üzerine gelen bir silme ile taçlanmış olmaları ve metopun üstün
deki ovolo silme bakımından alışılagelenden farklıdır12 (Resim : 20).
Ancak bu özenli ayrıntılar Roma çağına ait friz 'bloklarında bozulmuş

tur (Resim : 21). Yine trigliflerin üst köşesindeki kulakların stili, (Re
sim: 20) yapının İ. Ö. 11 yüzyıldaki yapım evresini kanıtlamaktadır13.

Gerek yapımn saçaklık ayrıntıları, gerekse arslanbaşı çörtenlerde uygu
lanan şema ve işçilik, güney ve kuzey stoada farklı olduğu gibi stoalar
boyunca doğudan batıya doğru gidildiğinde de değişmektedir.

Yapımına Hellenistik devirde başlanmış olan temenos alanı ve çev
resindeki stoalar, onarım ve eklernelerle daha karmaşık bir düzene ulaş

mıştır. Bu karmaşık düzenin, arazinin daha da alçaldığı temerıos alanı

nın henüz kazılmamışolan doğu bölümünde bodrum kat çözümlerini de
içermesi mümkündür.

(n) Koruna,gelen tek bir tambur ve yarıım 'bir başlıktan ıbaşlayarak yapılan projek
sıyonda dor düzenindeki stoaların sütürıları çok narin oranlarda (bulunmuştur.

Ancak elde edilerı yükseklik, eltmizde daha çok öğesi bulunan ıon düzenindeki
stoaların yüksekltğine yakındır. 1'985 yılında yapılan !araştırmalardaortaya çı

.karılan öğelende, dor düzenindeki stoaların Roma çağındaıki daha kesin bir res
tütüsyonunu yapmak mümkün olacaktır.

(12) Metopların üstündeıki silmenin ibir diğer örneği, ıbir kymareversa, ILa:braunda'da
4. yy. .ikinci yarısında görülrnektedtr. P. Hellatrörn ve 'T. IThieme «The Andrens
at Labraurıda» Medelhavsmuseet, Bulleiin. 1981, 16. iS. 73 - 74. "I'rtg'Ilflerin üze
rindeki 'taçİiSe Priene'de nem iKuzey .Stoa'da.; IT. Wiegand ve [H. !Sehrader,
Priene, Berlin, 1904, A,bb. 188, hem de tiyatronun proskenesinde görülmekıtedir.

A. Von Genkan. Das Theather von Priene,Münehen 1924, tafel XIX, XX, XXV
(13) 'Triglif .kulakları konusunda son tarhşma için 'bakınız W. ,Martini «Das Gymna

sium von ıSa;m!os» Samos XVI, Bonn 11984, S. 82
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Resim: 4 - Güney stoa duvarı

Resim: 6 - Temenos aaanı şem.atik görünüm
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ıR36esim: 8 - Batı-~:U--:::-mar! düzenı.
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Teos 1924- Fransız kazısı
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Resim : 12 - Samos tipi başlık

Resim : 13 - Başhk planıı.
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Resim: 20 - Kuzey stoa Hellenistik devreye ait friz bloğu.
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KYME 1984

CATANIA (İTALYA) ÜNİvERSİTESİ ARKEOLOJİ

ENSTİTÜSÜNCE SÜRDÜRÜLEN ARAŞTIRMAVE
KAZıLAR

Sebastiana I..AGONA *

Catania Üniversitesi Arkeolojik Misyonu tarafından 1984 yılı yaz
aylarında Kyme yöresinde sürdürülen araştırma, bir yıl öncekinin deva
mını teşkil edecek şekilde ve şehrin liman kısmındaki kazı kampanyası

ile başlatılmıştır. Çalışmalar önceden varılmış bulunan anlaşma uyarın

ca, yine Ankara Üniversitesi mensubu Doç. Dr. Vedat İdil başkanlığında

yönetilen İzmir Müzesi Türk Misyonu ile ortak bir şekilde sürdürülmüş

tür.

Açılan iki büyük yann birincisi 1983 yılına ait «iç kısım» dakinin
devamını teşkil edecek şekilde, diğeri ise inceleme alanı içinde kalan at
nalı biçimindeki tümseğin karşısına gelenkısımdan itibaren başlayarak

kazılmıştır.

Birinci yarın kazılmasında. 1983 yılındadaha ilk aşamada tümüyle
ortaya çıkarılmış bulunan çöküntü !halindeki yığının temizlenmesine
başlanmıştır. Yığının altından büyük ortaçağ duvarının (önceden tah
min edildiği gibi) güneydoğu yönünde devam etmekte olduğu kısım or
taya çıkarılmıştır.

Ayrıca duvarın bu kısmında daha eski yapılarda 'kullanılan bloklar
dan yıeniden yararlanıldığı kaydedilmektedir. 1983 yılında kazılan ve
«sahil» kesiminde bulunan dikdörtgen yapının güneyindeki duvarda gö
rülerı muntazaman yontulmuş taşlarla örülü büyük bloklardan oluşan

duvar ile birleşmektedir, Sözkonusu bu duvarın son kazılan kesimde
doğu ile batı köşesindekinin aynı biçimde yarım kolon kaidesi üzerine
yerleştirildiği ve mermer basamaklar ile bağlantılı olduğu görülmüştür.

(İki yanm kolon bir giriş-geçiş kısmını sınırlamaktadır).Dolayısıyla ya
pının basamaklar bölümünde alt tarafı 5.10 metre olan bir kısım ortaya
çıkarılmıştır.

(*) Prof. Sebastiana LAGONA Via Tagliamento, 42 CATANIA
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Bu kesimde de küçük bir duvarın (c) 1983 yılında bulunan büyük
duvara paralelolarak dayandığı dikkati çekmektedir. Anılan bu duvann
temeli mermer abidenin üzerinden geçmektedir. Dolayısıyla duvarın söz
konusu 'bu abidenin yıkılmasırıdan bir sonraki döneme ait olduğu anla
şılmaktadır. Bu seviyede muhtemelen aynı duvara ait ve bazı kısımla

rında tuğla ile döşenmiş, zemini teşkil edecek bir yüzeye rastlanmış bu
lurımaktadır- Burada ele geçirilen seramik parça ve bir para, duvarının

geçen yıl ileri sürüldüğü şekilde orta çağ dönemine ait olduğu tezini
doğrulamaktadır.

Ortaçağ duvarının dış kısmında yapılan kazıda (=kuzeyde), uzun
boylu (yaklaşık 1.90 m.) sırtüstü pozisyonda, kafası ortaçağ duvarı ya
nında ve kolları beldekavuşturulmuş vaziyette iki insan iskeleti gün
ışığına çıkarılmıştır.

Ahşap kasalar içine yerleştirilmiş (üzerinde tahta kalıntısına rast
lanan birkaç çivi bulunmuştur) iki iskeletin yanında başka eşya ele ge
çirilmemiştir. 'Bununla beraber iskeletlerin altındaki toprak içinde bu
lunan az miktardaki seramik parçalarından ve kolların pozisyonundan,
ortaçağ dönemine ait bir tarihlendirme yapılabilmektedir. Muhtemelen
büyük duvarın tarihine yakın bir zaman 'Sözkonusudur.

Ortaçağ duvarının tahmin edilen diğer ucunun mevcudiyetine dair
teziu, at nalı biçimindeki tepenin güney kanadında açılan diğer büyük
yar (Resim: 1) ile doğrulandığı görülmüştür. Nitekim kazı, daha kuzey
dekinin aynı biçiminde; çift çevreye haiz bir Ibüyük duvarın ve -buna
bitişik-batıdan (deniz tarafından) (Resim: 2) girişi olan kaba taban
yüzeyine haiz bir bölümün gün ışığına çıkarılmasını sağlamıştır.

İlk deneme kazısı önünde ilerletilen yar oldukça muntazam büyük
plaka taşlarla ve göründüğükadarıyla orta mendirek büyük platformu
ile bağlantılı bir taban yüzeyinin bulunmasını sağlamıştır (Resim: 3).

«At naIı» biçimindeki alanın bütün iç tarafında sürdürülecek kazı,

sözkonusu bu yüzeyin limana kadar ulaşan 'bir güzergahı mı yoksa şehire'

den geldiği tahmin edilen yol ile birleştiği noktada mendirek bitişiğin

deki bir alanı mı oluşturduğunun belirlenmesini sağlayacaktır. Kazılan

yan taraf yarlarından ortaya çıkarılan kalıntılar ile yukarıda anılan bu
taş döşeli zemin arasında bir ilişki 'kurmak şimdilik mümkün olama
makla birlikte, mermer basamaklar yanında bulunan yüzey ile aynı se
viyede olduğu tahmin edilmektedir (Resim: 4).

Buluntular arasında yapılara ilişkin ele geçirilen malzemelerin,
mermer basamak ve büyük duvarın ait olduğu dönem ile ilgili 1983 yı

lında ileri sürülen tezi doğruladığı görülmektedir. En çok anlam taşı-
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yan malzemeler Ortaçağ ve Hellenistik döneme ait olanlarıdır.Hellenistik
döneme dair bulunan parçalar arasında en önemlisi şimdiye değin ilk
olarak ele geçirilen Kyme mührüne haiz bir anfora sapı parçasıdır. Ge
niş bir şerit biçimindeki sap üzerine basılmış,olan mühür K ve Y harfleri
arasına yerleştirilmiş tek kulplu bir vazoyu temsil etmektedir (Resim :
5).

Arma ve harflerin Kyme'ye ait olduğu bir para baskısına tamamen
uymakla da bu husus teyid edilmektedir. Bu para ayrıca, Ege kentler
paraları arasında en önemlilerindendir.

Anfora mührü ve para üzerindeki motif arasındaki ilişki kesin olup,
bu yöredeki ticari alanda sık sık rastlanan bir alışkanlığa uygun düş

mektedir.
Nitekim bu konudan olmak üzere Chios, Thasos ve Knidos para

motifleri ve anfora mühürleri arasındaki bağlantıyı hatırlatmakta yarar
vardır.

Bizim mührümüze en yakın motife haiz para diapositifte gösteri
len olup, 350 ila 320 tarihleri arasında kalan döneme ait ve düz tara
fından bir kartal figürü taşımaktadır.

Aynı tarihin bizim mührümüz için de geçerli olabileceğini düşün

mekteyiz. Zira K ve Y harfleri uç kısımları ilk Hellenistik dönemin özel
liklerini taşımaktadırlar.

Bu işarete haiz mühür, Kyme'de Joentin zenginlik kaynağını teşkil

eden bir anfora fabrikasınınmevcudiyetini kanıtlamasıaçısındanözellikle
önem kazanmaktadır. Daha da ilginç bir diğer husus da, anforu imal
eden şahsın o devir paralarında en çok kullanılan (ilk kez takdim et
tiğim tipte olduğu gibi görülen ve bütün Hellenistik dönemde kullanılan

tek saplı vazo) figürden ayırıcı işaret olarak yararlanılması, ticaretin
devlet tarafından kontrol edildiğini kanıtlamaktadır.

Bu arada bütün Hellenistik dönem sırasında Kyme kentini temsil
eden sözkonusu bu ayırıcı işaret hakkında bir gözlernde bulunmak iste
rim.

Çok büyük bir boyutta olmayan vazo alışılagelmiş bir biçime sahip
değIdir yörenin mutlaka çok zengin olduğu yağ için kullanılan bir öl
çeğe benzemektedir.

Bu konuyla ilgili olarak, yine aynı tip paraya LV asrın ikinci yarı

sında Kyme'nin iç tarafındaki ve muhtemelen Kyme'nin yörüngesindeki
TıSNA küçük merkezinde de rastlanması ayrıca önem arzetmektedir.
Bu büyük Kyme ve topraklarının en başta gelen ticari faaliyet merkezi
hakkında fikir edinebilmekteyiz. Hemen sonra (veya aynı sırada?) pa
ralarda görülen motifler ticari alışverişlerde kullanılan anforalar için de
uygulanmıştır.
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TISNA küçük merkezinin, kazı kampanyasının kapatılmasından

sonra yapılan keşif gezisinde Kyme'nin hemen iç kısımlarında tesbit edi
len. küçük kale şehirlerinden biri olması gerekmektedir,

Özellikle Yeni Köy yakınında, şehrin sırt kısmında yayılan geniş

ovanın sonundaki bir küçük tepede inceleme yapılmıştır. Ova, mutlaka
eski tarihlerde de içinden geçen (bugün bir baraj ile yararlanılan) zen
gin bir nehir tarafından sulanmaktadır. Tepe üzerinde, teraslama ve sa
vunma duvarları ile ev ve bazı mezar kalıntıları tesbit edilmiştir.

Bu küçük kalelere duyulan ilgi, kentin zenginlik ve refah kaynağı

olar. ovanın korunabilmesi için kentin etrafına yerleştirilmiş olmaların

dan kaynaklanmaktadır.

Kyme'nin kuzeyindeki topraklara Elea ve Myrina'ya da daha başka

keşif gezileri yapılmıştır. Elea'da Kyrne'dekine Dr. La Morce ve Dr.
Coscarella yardımıyla Kyrne'dekine çok benzeyen çift çevreli uzun bir
mendireğe haiz liman bölgesi özellikle incelenmiştir.

Myrina'da, Prof. Traversari, Bosio ve Zaccaria Ruggiu'nurı yardı

mıya, 1982 yılında başlatılan araştırma, dikkatli bir jeofizik ve arkeolo
jik durum incelemesi yapılarak daha da derinleştirilmiştir. Özellikle,
şehr in nehir ve deniz ardsındakalan avaya benzer bir alana en geniş

şekliyle yayıldığı dikkati çekmiştir. Tepenin doğu yamacında (Birki
Tepe) geniş ve muntazam bir alanın mevcudiyeti dikkati çekrnekle, bu
ramn eski tiyatro sitini işaret edebileceği düşünülmüştür. Son olarak
ise, şehrin oldukça önemli bir stratejik konuma haiz olduğu görülmekle,
bizim Kyme'rniz ile ilişkisini anlamaya çalışmanın çok ilginç olacağı dü
şünülmüştür.
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Resim: ı

Resim: 2

247



Resim: 3

Resim: 4 - Mermer basamaklar. Pythos
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Resim : 5 - Sikke

Resim: 5 - Anfara kulpu parçasmdan

Resim : 5 - Sikke
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SURVEY BEİ AKBÜK

Walter vOtGTLANDER (*)

Wer der Frage nach den historischen Zusammerıhangenvor der per
sischen Expansion in Westanatolien nachspürt, wird den bodenstandigen
Traditionen breiten Raum widmen müssen. Dies gilt auch für die
Geschichte Kariens i. ahne ein tieferes Verstehen der diese Landschaft
pragenden Krafte wird auch keine ausreichende Ausdeutung der spat erst
hellenisierten Statten wie Didyma, Milet oder Myus möglich sein.

Ein weitlaufiges Ruinengebiet liegt gleich weit von Didyma und von
Herakleia am Latmos entfernt am Nordufer des Akbük körfezi, 4 Km
nordwestIich des Fischerdorfes Akbük. Weder der Zusamrnenhang der
zahlreichen Ruinen noch die graBeBedeutung der Statte mr Karien sind
bisher erkannt worden 2. Die Direktion der Antiken und Museen in der
Türkei genehmigte uns für den Herbst 1984 eine erste Survey in diesem
Grenzgebiet der Vilayetler Aydin und Muğla3. Unseııe Untersuchungen
und vorlaufigen Vermessungsarbeiten beschrankten sich auf sieben
Stellen innerhalb des mehrere Ouadratkilometer umfasserıdenGebiets :

1. Kömüradası, eine 190x80 m kleine Landzunge.

2. Saphadası, eine SOOx2S0 m grofie Halbinsel (Abb. 1).
3. u. 4. Zwei Nekrapolen.

5. Ungedeutete, zum Teil anstehendem Felsen abgewonnene Archi
tektur.

6. Ungedeutete Architektur über ovaiden Grundrissen.

7. Eine monumentale Anlage 100 m. Ü. M.

(*) Doç. Dr. Phil. Walter VOIGTLANDER D - G 100 Darrnstadt technische
Hochschulo institut J. Kunstgeschichte - W. Germany

(i) Vgl. W. Vcigtlander, II. Araştırma sonuçlan toplantısı (İzmir 16. - 20. April
1984). 1985. 153 ff.

(2) Vgl, die Karte von P. Wilski in Milet I, 1 (I906), Beiblatt.

(3) Mein Dank gilt im besandaren Dr. Nurettin Yardımcı, General- direktar der
Eski Eserler ve Muzeler in der TürkeL Dankbar erwahnen möchte ich Necip
Altınışık. der als Vertreter der türkisehen Regierung uns var ort und bei
den Behörden half. Neben Necip Bey und dem Antragsteller nahm lngrid
Voigtlander - v. Reckow an den Arbeiten im Geliinde teil.
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ı. Die unterıen Lagen zahlreicher Mauern (75) blieben in der frei
gespülten Uferzone von Kömüradası erhalten. Die Mauern bestehen aus
Bruchsteinerı in Lehm und sind einer groflraumigen, orthogonal aus
gerichteten Architektur zuzuordnen. Einzelne Partien aus festem, mit
Scherben und Steinen durchsetztem Lehm mögen zu Fül1ungen ehemals
auch fortifikatorisch gerıutzter Teilanlagen gehören.

Kömüradası war seit der frühen Bronzezeit (FH) besiedelt. Dies
bezeugen gröfsere Mengen einer rotmonochromen, nicht auf der Drehsc
heibe geformten Ware, die an zeitgleich datierte Funde aus der Grabung
wesrlich des Buleuterion İn Milet erinnert 4. Einzelrıe Scherberı verweisen
auf Verbindungen von Kömüradası nach Troja und Beycesultan wah
rend der mittleren Bronzezeit (MR) hin. Eine Vielzahl der Streufunde
gehört eindeutig in die Zeit der spatminoischen Phase i. Hierzu zahlen
Fragmente mit 'Iight-on-dark-Mustern, mit charakteristischen Ton
knöpfchen am Ubergang vom Rand zum stets vertikal angeordneten Hen
kel sowie mit langen und tiefen Kerbschnitten in den Henkelzonen 5. Die'se
drei Gruppen gehören zu Vasen aus lokalen Werkstatten, die in der Zeit
um die Katastrophe von Santorin arbeiteten. Es sind dies minoisierende
Vaseri aus levanto-minoischer Produktion.

Levanto-mykenische Scherben sichem ıeine Besiedlung auf Kömür
adası mr die Zeit um 1200 v. Chr., Bruchstücke mit Gruppen konzerıtrisc

her Kreise verweisen auf die erste Siedlung südlich von Milet aus den
Dark Ages. Diese Siedlung bestand bis in die spatgeornetrische Zeit hinein.
Dann wurde Kömüradasıaufgegeben. Damals entstand auf der 600 ın ent
fernten Saphadası eine neue Siedlung, die schon bald stadtische Form be
kam.

2. Saphadası war im Neolithikum schon einmal besiedelt. Gerare
au'> Stein und Obsidian sowie Vasenscherben erinnem an die Funde des
KiIlıktepe 6. Jedoch verweist das besonders zahlreiche Material aus dem
8.-6. Jh. auf die Blütezeit dieser seit 600 v. Chr. befestigten Stadt.

Ihr Westtor, eine Ostpforte sowie eine aufwendig ausgebaute Nor
dost-Bastion konnten an den Uferzonen erkannt und gezeichnet werden.
Es ist denkbar, daB diese Stadt, von der mehr als 100 Mauern registriert
wurden, gegen die Mitte des 6. Jh. zerstört wurde, als das Heer des Har
pagos durch Karien zog '.

(4) W. Voigtlander, IstMitt 32, 1982, 3Iff. Abb. Iff.
(5) Zu 'linght - on - dark' vgl, J. L. Davis, E. Schofield, R. Terrence, D. F. Williams,

Hesperia 52, 1983, 361 ff.; zu den Tonknöpfen vgl. Sp. Marinatos, AAA 4,
1971,72 Abb. 22; zu den Kerbschnitten ist auf Neufunde von Kos zu verweisen
(freundlicher Hinweis von Toula Markettou, Epimelitin der Ephorie au!
Rhodos)

(6) W. Voigtlarıder, IstMitt 33, 1983, srr,
(7) Heredot I. 171 ff.
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Nur wenige Streufunde künden von geringer Nachbesiedlung im
5. Jh , alle Hinweise einer spat- und nachklassischen Bebauung fehlen
bisher".

3. u. 4. Zwei Nekrapolen aus arehaiseher Zeit könnender Stadt auf
Saplıadası zugeordnet werden. Ein dicht belegter, bisweilen vom Meer
überspülter Umenfriedhof liegt am Nordufer zwischen Saplı- und Kö
müradası. Nach Norden folgt eine weitlaufige Nekropole. Ihre Grenzen
bleiben in dem zum Teil recht unwegsamen Geliinde noch undeutlieh.
Bisher wurden über 30 oberirdische, durch Raubgrabungen, Steinraub
und Erosion bis auf ihre Sockel abgetragcne Grabmonumente untersehi
edlicher Typoi erkannt. Einzelne Anlagen wirken wie die arehaisehen
Vorlaufer des MaussoIleion in Bodrum 9.

5. Diese Nekrapole grenzt nach Westenan ein Gebiet, dessen Be
deuıung noch unklar ist. Ein rechtwinkliges Turmgehöft (?) liegt wie
ein Fremdkörper zwischen anderen Anlagen. Diesıe bestehen zum Teil nur
aus Steinzaunen oder sind dem anstehenden Felsen abgewonnen und bil
den Felsenhöfe. Es ist nicht zu beantworten, ob die se Bauwerke alle.
gleıchzeitig entstanden, auch sepulkrale Bedeutung hatten oder nur pro
fan genutzt wurden 10.

6. Nördlich dieses Gebietes und nördliehder groBen Nekropole
steigt das Geliinde zunehmend an. Dort liegen in kaum einsichtlgen
Macchiaflachen mehrere Bauten mit ovoiden Grundrissen, Die Anlagen
sind bis zu 2Ox12 MıgroB, ihre Mauern blieben an einzelnen SteIlen 3 M
hoch, bis zum Ansatz des Kraggewölbes erhalten. Ob es sich um Graban
lagen handeln kann oder ob diese am steilen Hang errichteten Bauten
den 'Compounds' bei Bodrum zuzuordnen sind, kann nur eine genaueııe

Untersuchung erbringen. Das aufgelesene Material ist archaisch 11.

7. Oberhalb der Ovalbauten liegt auf der Kuppe eines 100 M hohen
Hügels ein vieleckiger Komplex von 45x30 M. Seine Mauem aus Mar
mornruch sind nur auf kurzen Strecken sichtbar und liegen zu groBen
Teilen unter bis zu 5 M hohen Sturzmassen verborgen. Der asymmet
rische Baukomplex besteht aus Teilanlagen, die durch 2 M breite Mauem

(8) Unter den klass. Funden demintert die aus Attika importierte Ware, die aber
kaum üoer 560/50 v. Chr. hinabreıcht, Zu Neuteichiussa s. unten.

(9) Ein Grabals Ka.mmergrab deutlich. Die gut 2 m lange Kammer könnte über
deckt von Steinplatten innerhalb eines Tumulus aus Steinsehotter gelegen
haberi. Bei anderen Grabern sind auf die Sockel hinaufführende Treppen cl)

erhalten.
cıO) Zu Felsenhöfen, vgl, W. Badt, Siedlungen und Bauten auf der Halbinsel von

Halikarnassos, IstMitt Belli. 3 cı970) Tar. 7.
(LLL Genauere Entsprechungen sind nicht zu nennen, vgl, ebenda 202 Abb. 17 u.

Tar. lff.
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untereinander verbunden scheinen. So entstand ein Hof, in desserı Zent
rum ein mit Mauern umkleideter Felsklotz aufragt. Nach Aussage der
Streufunde stand diese Anlage in der ersten Halfte des 6. Jh.

Eine abschlieôende Ausdeutung dieses monumentalen Bauwerkes
ist verfrüht. Vorerst gehe ich von der Annahme aus, in diesem Komplex
eirıe in ihrer Art bisher einzigartige Grabstatte gefunden zu haben, der
auch sakrale Bedeutung beizumessen ist u.

Auch wenn vorerst noch alle Inschriftlichen Hinweise fehlen, sind
doch einige Gründe zu nennen, in der Stadt auf Saphadası und in der
zeitlich vorausgehenden Siedlung auf Kömüradası gleichermafsen Teic
hiussa zu erkennen, dessen Lage so intensiv diskutiert worden ist 13.

Einige hundert Meter westlich des von uns untersuchten Gebietes liegen
die Reste einer Stadt, die - so karın vermutet werden- nach Aufgabe von
Saphadası neu gegründet worden ist und bis in die Kaiserzeit hinein
bestanden hat. Diese Stadt, Neuteichiussa sozusagen, mag 'Von Thukydi
des erwahnt und auf den attischen Tributlisten geı;ıannt worden sein 14.

Durch die Survey 1984 gelang es, in Karien ein Zentrum für die
wissenschaftliche Diskussion wiederzugewinen. An dieser Statte der ein
gangs genannten These nachzukommen, ist nicht nur eine mögliche, son
dem wahrscheinlich auch notwendige Aufgabe für die Geschichte West
anatoliens im Grenzbereich agaischer und anatoliseher Ausstrahlungen.

(l2) Südlich des Komplexes liegen zahlreiche kleinere Rund - Oval und auch
Rechteckbauten, die alle durchwühlt sind. Manche dieser Denkmaler sind als
Nutzbauten zu klein und werden wohl Graber sein.

(LS) vg], G. S. Bean, J. M. Cook, BSA 52, 1957, ı06 ff.; F. Geschnitzer, Zetemata 17
(1958), 121; The Princeton Encyclopedia o'f Classical Sites (Herausg, R. Still
welll (l976) , 890 f.; noch einmal unkritisch nachgeschrieben von N. Ehrhardt,
Milet und seine Kolonien (19'83). s.v. Teiohiussa,

(l4) Thukyd, 8, 26; J. P. Barron, JHS 82, 1962, 1 ff.
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Abb. ı - Saphadası. VorIaufiger Übersichtsplan
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FRİG DİLİNDE YENİ YAZITLAR

Thomas DREW-BEAR *

Burada sonuçlannı özetleyeceğim araştirmayı yapmama izin veren
Sayın Genel Müdür Dr. Nurettin Yardımcı'nınkişiliğindeEski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlüğüne içten teşekkür1erimi sunanm.

Frigya'nın en göze çarpan özelliklerinden biri Frig dilindeki yazıtla

ndır; bunlann hepsini okuyabilmemize karşın, çoğunun anlamını çıka

ramamaktayız, Gene de bu yazıtlar Küçük Asya'nın bu çok eski halkın

dan kalan en önemli belgeleri oluşturmaktadır. Friglerin yerleşim alanı

bugünkü Kütahya, Afyon ile Denizli ve komşu Uşak, Isparta, Burdur ve
Ankara illerinin bazı kesimlerini kapsamaktaydı.

Frig dilindeki ilk epigrafi belgeleri İ. Ö. VIII. yüzyıldandır. Orta
Frigya'da «Midas şehri» ve Afyon ile Seyitgazi arasındaki başka anıtlar

herkesee bilinmektedir. Ancak, bütün eski Frig döneminden taş üzerine
yazılmış yalnızca 41 yazıt elimize geçmiştir; ben bunlardan Afyon'un
güneybatısına yaklaşık 50 km. uzaklıktaki Çepni köyü dolaylannda üç
tanesini buldum. İ. Ö. VII. yüzyıldan kalan bu üç yazıttan en göze çar
panı yörede «Gelincik Kayası» denen, tepenin yamacına bir kule gibi
yükselen büyük bir kayanın güneydoğu yüzüne yazılmış olanıdır (Re
sim: 1) 1. Birçok başka eski Frig kaya yazıtı da gene böyle güneşin doğ

duğu yana bakmaktadır.Bundan, bu yazıtların dinsel bir nitelik taşıdığı

sonucu çıkmaktadır.

1. Ö. VI. yüzyıldan sonra Frig dilinde taş üzerine yazılmış önemli ya
zıtlar yoktur: Frig devleti Persler tarafından yıkılınca, anıtsal kaya ya
zıtlan yazılmaz olmuştur. Buna karşılık Frig halkı varlığını sürdürmüş

tür : Sözünü ettiğim yörede İ. Ö. II. III. yüzyıllardayeni Frig denilen bir
dilde epeyce yazıtın olması bunun kanıtıdır. Nitekim, beş yüzyıl suskun
luktan sonra taş üzerine yazılmış Frig yazıtlan yeniden bulunmaya baş

lamıştır: Bunlar mezar yazıtlarıdır, kimi Frig dilindedir kimi de Frigce
ve Yunanca olmak üzere iki dildedir.

(*) Thomas DREN - BEAR, Directeur de Recherche au Centre National de la
Reeherche Scientifique. 3ı rue Royale, 6900ı Lyon, France

(1): C. Brixıhe ve Tb. Drew -IBear, «Trois nouvelles jns1cripıtions paJleo - phryglennes
de Cepni», Kadmos 21 (1982) 64 - 81.
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Bu yeni Frig yazıtları yalnız dinsel bir nitelik taşımakla kalmamak
ta, bir de mezara zarar vermeye kalkanıngözünü korkutan bir lanetleme
formülü içermektedir. Halk, bu formülü Yunanca değil de memleketin
eski dilinde yazmaktaydı. Frigce artık kutsal bir dil olduğu için, büyü
gücünü artırmayı sağlamaktaydı. Bu, İ. S. III. yüzyılda Frigcenin hala
konuşulduğunu göstermektedir.

İşte, Amonon yöresinden çıkan, iki dilde yazılmış bu tür yeni bir
örnek eskiden anıtsal bir mezar kapısının «arehitrave» ı olan, bugün iki
parça halindeki bu taşlardan soldakinde, annesinin eliyle gömdüğü iki
oğulun erdemlerini anlatan Yunanca bir mezar epigramının başı okuna
bilmektedir; sağdakinde ise epigramın sonu ile bu mezara zarar vermeye
kalkanakarşı Frigce bir lanet formülü yer almaktadır.Bu yazıt kuşkusuz

1.S. II. veya III. yüzyıllardandır.

Böylece i. Ö. VII. yüzyıldan eski bir Frigce yazıtla, İ. S. II. veya III.
yüzyıldan yeni Frigce bir yazıt görmüş olduk. Aradaki dönemde ne ol
muştur? Frig halkı aynı yörelerde yaşamayı sürdürmüş olduğuna göre,
beş yüzyıldan uzun süre bu dilde taş üzerine yazılmış yazıtlar bulunma
masını, sonra da oldukça çok sayıda yazıtın yeniden ortaya çıkmasını na
sıl açıklamalıdır?

Hiç kuşku yok ki, Frigya köylüleri bu süre içinde ataları gibi kendi
dilierini konuşmuşlardır. Ancak, Büyük İskender'in Pers imparatorluğu

nun topraklarını ele geçirmesiyle başlayan dönem içinde, Yunancanın

(sonradan bir ölçüde Latincenin) etkisi öylesine büyüktü ki, okuma-yaz
ma bilen, demek ki yazıt yazdıran bütün kültürlü kişiler yalnızca bu
dillerde yazmaktaydı, buna karşılık Frigcekonuşanhalktan kişiler oku
ma-yazma bilmezdi, öte yandan yoksulolduğu için taş üzerine yazı yaz
dırmak için para bulamazdı. Böylece dil toplumsal sınıfın bir belirtisi
olmaktaydı. Varlıklılar Yunanca ve Latince, yoksullar ise Frigce konuş

maktaydı.

1. S. II. ve III. yüzyıllarda Frig dilindeki yazıtların yeniden .görün
mesi, Roma imparatorluğununKüçük Asya'ya götürdüğü yüzyıllar süren
banşla birlikte gelen büyükekonomik gelişme ile açıklanabilmektedir.

Yalnız kentlerde oturanlar değil, köylerde oturanlar da yavaş yavaş belli
bir eğitim düzeyine gelmekteydi. Aynı zamanda, köylüler, mezar taşına

yazıt yazdırma lüksünü gösterecek zenginliğe erişmişlerdi. Doğalolarak

kendi dillerini konuşmayı sürdüren Frigya köylüleri. Roma dönemi kül
türünden böylece etkilenip, ölümlerinden sonra anılannı sürdürecek ve
mezarlarını koruyacak mezar anıtlan üzerine yazıt yazdırmaya da başla

mışlardır. Bu konuda, imparatorluk yönetiminin yerli köylüler üzerin
deki baskısından söz etmeye kalkışanlara karşı şunu belirtmek gerekir
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ki, eski Frig yazıtları, ünlü Midas gibi kıralların veya saray mensupları

nın eserleridir. Oysa, Roma imparatorluğundaköylüler bile, Frigya tari
hinde ilk kez taş mezar anıtları dikme olanağı bulmuşlardır.

Şimdi, yukarıda sözünü ettiğimiz, t.ö. VI. yüzyıl ile, ı.s. II. yüzyıl

arasındaki boşluğu doldurmaya yardım eden yeni bir buluntudan söz
edeceğim. Afyon müzesinde. Afyon'un biraz kuzeyinde bulunan İscehisaı

yanı Dokimeion dolaylarındangelen beyaz, mermer bir stel bulunmakta
dır. Görüldüğü gibi bu stel üç akroteri ve üçgen alınlığı ile tümüyle kla
sik özelliklere sahiptir (Resim: 2); stel üzerinde sekiz satırlık bir yazıt

vardır. Üstelik bu yazıt, 1. Ö. LV. yüzyılın sonu ile III. yüzyılın başındaki

Hellenizm çağının yazıtlarında görülen tipik Yunanca harflerle yazıl

mıştır. Bu harfler, stampaj üzerinde daha açık bir biçimde görülmekte.
dir, burada özellikle 4. satırın sonunda nominativ olarak Nikostratos
adı ve 5. satırın başında dativ olarak Kleumakhos adı okunmaktadır.

Açıkçası, bu, Nikostratos'un Kleumakhos adlı biri için diktiği bir mezar
yazıtıdır.

Afyon müzesinde, aynı yerden çıktığı bilinen ve yukarıda sözünü
ettiğimiz stele çok benzeyen bir başka stel daha bulunmaktadır.Bu stelin
üzerindeki iki göğüs kabartması. onun bir kadına ait mezar taşı olduğunu

anlarnamıza yardım etmektedir (Resim: 3). Yunan dilindeki yazıtı çok
kısadır: «Nikostratos'un kızı, Theophilos'un karısı Tatis». Bu kadın, ön
ceki yazıtta adı geçen Nikostratos'un kızıdır. Burada iki kuşak arasın

daki kültürel bir alışverişe tanık olmaktayız. Frigya ırkından olan
baba-çünkü Frigce yazdırmaktadır-birYunan adı taşımaktadır,oysa bir
kuşak sonra, kızının adı Frigcedir ama buna karşılık mezar yazıtı Yunaı

dilindedir.

Bu iki steldeki karakteristik özellikler, bunların Hellenistik döneme
ait olduğunu açık bir biçimde göstermektedir. Bu, İskender'in generalle
rinden biri olan Dokimos'un, Dokimeion kentini kurduğu ve Yunan kül
türünü benimsediğibir dönemdir. Bir süre sonra, yerel Friıg aristokrasisi
kendi öz dilini köylülere bırakacak ve bunun sonucunda, tabii ki, Roma
imparatorluğunungetirdiği refah dönemine kadar Frig dilinde yazılı taş

eserler görülemeyecektir.
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GORDİON 1984

*Keitb DeVRIES

The 1984 Gordion work consisted of study, conservation, and resto
ration and was conducted mainly at the Museum of Anatolian Civilizati
ons in Ankara. For making that work possible and for doing so much
to facilitate it, we would Ilke to thank the officials of the Ankara Mu
seum, in particular Mrs. İnci Bayburtluoğlu and Mr. Osman Aksoy, and
the officials of the General Directorate of Antiquities and Museums, in
particular Mr. Kudret Ata and Dr. Nurettin Yardımcı. We would also
like to thank the British School of Archaeology at Ankara for giving its
conservator Robert Payton leaves from his work for the School to un
dertake the Gordion conservation.

In the 1984 work Sehastian Payne resumed his study of the animal
hones from the site and concentrated especial1y on the animals which
had been sacrificed as part of a funerary ritual and deposited in Tumu
lus E, which was heaped over a human cremation burial and which also
oontained other funerary offerings. Ellen Kohler dates the tumulus to
about 500 B. C. Mr. Payne found that the animals include both cattle and
horses. Animal sacrifkes are known from only two other Gordion tumuli;
TUTulus D, which Dr. Kohler puts about 550 B. C., and Tumulus Ky'.
whıch she dates about 700 B. C. In both those other instances there is
not a mixed sacrifice of cattle and horses, as in Tumulus E, but instead
a sacrifice of horses alone.

Tumulus E was itself an imposing tumulus and was a rich one. Of

particular interest, in addition to the animal sacrifices, was a deposit of
metal objects. In that deposit was a bronze tripod, which is related to
arehale Greek examples, but which Dr. Kohler sees as local Phrygian
work. Also present was a remarkable iron and bronze horse bit, which
may be Greek work. The bit itself ends in bronze rams' heads, and the
bronze side plates have palmettes at the peaks of triangles, quite like the
palmettes which crown the archaic funerary stelae on Samos.

(*) Keith DEVRİES, University Museum, University of Penn.sylvania 33rd and
Spruce Streeıts, Philadelphla, PA 19104
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Dating from about the same time as Tumulus E, that is, the Iate
6th century, are the Gordion fresco fragments. Franca Callori di Vig
nale resumed her deaning of them, with the assistance of Elizabeth Simp
son and under the general supervision of Machteld Mellink. She deaned
what is perhaps the best known of the fragments : two facing female
figures, one of whom holds a jUlg (figure 1). The deaning allowed a
better appreciation than before of the skin color, which is a delicate
added white, quite distinct from the white of the plaster. The deaning
also revealed a somewhat circular red patch on the cheek of the figun
at the left, a kind of patch which a1so is known in contemporary Etrus
can painting. Miss Callori's work furthermore revealed a short curving
line at the chin, which gives the effect, perhaps intentionally, of a double
ehin.

Other fragments which she deaned indude the upper part of an
elegant figure with a long neck (figure 2). it was reconfirmed that the
individual pieees of the fragment, while not all actually joining, do
indeed belong together. On a large fragment, mostly made up of the lower
parts of figures, a hand shows particularly well the added white skin
eolor (figure 3). of particular interest on that fragment is a straw or
tube, which rises from a juıg and which presuma:bly was for the drinking
of beer. The detail is a good reminder that while the Gordion frescoes
were, more or less, rendered in the international arohaic style, known
from Greek, Etruscan and Lycian painting, the subject matter was Ana
tolian and presurnably Phrygian.

Miss Callori also deaned two further fragments of the lower parts
of figures, and her wor.k has made the blue and red colors of the gar
ments more readily apparent again.

The other 1984 Gordion wor.k dealt with the eonservation and res
toration of the wooden furniture from two tumuli of the Iate eighth and
eariy seventh centuries B. C. That project was under the direetion 01
Elizabeth Simpson, the conservation itself being undertaken by Robert
Payton. Giving valuable overall assistance was Nazif Uygur of the An
kara Museuın.

A major part of the work consisted of the reassembly of two large
pieces from Tumuuls MM, which very possibly was the tomb of King
Midas himself. They had original1y been thought to be screens (paravan
lar), but Dr. Simpson has condusively demonstrated that they were
stands for the serving of food or drink. In 1983 Mr. Payton had already
introdueed a eonsolidant into the individua1 fragments of the serving
stands and he left the pieces to dry in plastic bags over the winter.
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Payton removed the fragments from the bags in May 1984 and then did
the final elearıing. The original color was now revealed even more vividly
than in 1983. During this stage he and Dr. Simpsorı made further new
joins.

Meanwhile Dr. Simpson had had made plexiglass mounts on which
the stands could be reassembled and alsa had made plexiglass legs to
rep!ace the original wooden legs that had disintegrated. The plexiglass
legs were cut roughly at the factory from drawings, and then were given
their fina! shaping at the Ankara Museum, in work that involved consi
derable grinding.

In the assernbly, the front faces of the stands were attached to the
mounts with plexiglass hooks. The mounts and stands were then stood
upright on iran supports, and the side and back pieces of the stands
were added as well as the plexiglass Iegs. Once the assembly had been
cornpleted, the stands were placed in a speciaIIy constructed case in the
Ankara Museum.

Thus, thanks first to the deaning and consoIidation and then to the
asssmbly, it is possible to appreciate once more the contrasting wood
colors, the intricate designs, and the origina! forms of the stands (fi
gures 4 and 5).

In addition. Mr. Payton worked in 1984 on two pieces of furniturc
from Tumulus P, of about the Iate eighth century B. C. : a richly patter
ned inlaid stool and a three-legged table. He cleaned the individual frag
ments, and wrapped the pieces belonging to the table, which were excep
tionaIIy fragile, in aluminum foiL. He then put aII the fragments in a
consolidatiorı tank where, with the help of a vacuum pump he saturated
thern in a solution of Polyvinyl Butyral, ethenol, and toluerıe. He left
them in the consolidant for several weeks and then put them into stora
ge cabinets to dry during the winter and spring. They will be ready for
reassernbly this coming summer.
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Fig. : 1 - Gordion fresco fragınent arter deaning,
1984

Fig. : 2 - Gordlon fresco fragınent arter

deaning, 1984



Fig. : 3 -: Gordion fresco fragment arter deanlng, 1984
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WORK IN KARAMAN AND ANKARA MUSEUM

Robert PAYTON *

In 1984 conservation and restcration projects were carried out in
Karaman and Ankara Museums for the British Institute of Archaeology
at Ankara.

A. KARAMAN

The aim of the work carried out in Karaman Museum was to make
replicas of 6 bone spatulas from Can Hasan III so that they could be
studied by the British Museum. An accurate method of moulding and
easting objects was developed by Benner Larsen in Denmark. Silicon
rubber was used with a hard outer casing to rnake a two-piece mould.

The work wascarried out as follows : - (figure: 1)

1. The spatulas were embedded in 'plasticerıe', modelling day so
that only half the flat spatula was visible.

2. Silicon rubber 9161 RTV was used as the moulding compound
and was careful1y applied over the spatula and surraunding plasticene.

3. The rubber was cut so that smaIl dovetails were present in the
rubber. These would hold the rubber in place with the hard outer casing.

4. Wedges were placed onto the plasticene to provide locking de-
vices for this outer casing.

5. Plaster of paris was poured over the rubber to strengthen it.

6. The mould was turned over and the plasticene removed.

7. A funnel was made out of plasticene and placed at one end of
the mould. This would provide the space for resin to be poured in when
the easting took place.

8. A release agent was spread over the exposed face onto which
silicorı rubber was appIied for the moulding of the second side.

9. This was cut to shape as before.

(*) Robert PAY!TON :!ingiliz Ankeoloji Enstitüsü Tahran Cad. No: 24
KavaklıdereyANKARA
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10. A plaster of paris outer casing was then made for this second
side.

11. The casings were prised apart and the bone was removed from
the silicon rubber, leaving a vacantspace into which a suitable resin
could he poured to make the repIicas.

B. ANKARA: CAN HASAN POTTERY

A second project was carried out in Ankara Museum. This compri
sed of two jobs: Firstly Can Hasan pottery was conserved or re-conser
ved as follows : the sherds were cleaned then joined with an adhesive.
Missing areas were gap-filled with plaster of paris which was carved
down to the original surface. Any obvious inscribed decorations were
also inscribed into the plaster. Nonjoining sherds were either Ieft out of
the restoration, or placed into the plaster restoration if their location
was known.

The restored areas were painted with artist's acryIic emulsion
painıs and were made obvious by paintlng them to a colour sIightly dif
ferent to the original; or close to the original on the outside surface, but
a Iightly off colour on the inside surface of the restoration.

Occasionally where only a few sherds were present, sections of the
pors were restored to give a visual indication of the design.

C. ANKARA MUSEUM: CAN HASAN WALL·PAINTING

Also in Ankara Museum a fine piece of painted Chalcolithic plaster
was conserved and restored.

The plaster original1y came from Can Hasan 1 in house 3 excavated
during the 1961 season. None of the plaster was in situ and it is suppo
sed they fell from an upper storey. The pieces were sent to Ankara Mu
seum after excavation.

In 1984 the pieces were removed from the depot then photographed.
The surface of the pieces was coated with a thick layer of hard adhering
siliceous salts whioh had to he mechanically removed with a scalpel.
Care was taken not to disturb the paint layer, After cleaning, the plaster
surface was strengthened by applying coats of Paraloid B·72, an acryIic
copolymer, dissolved in xylene.

Joins were found between the plaster surfaces and also between
the underlying mud-brick remains, which indicated that there were two
faces, or sides, to the plaster structure. After working out the complete
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design, the fragments were temporarily joined into small seetions with
an easily. removable adhesive. The surfaces of the seetions were eoated
with a hard facing of plaster, us ing aluminium foil as a separating layer.
The seetions of fragments were therı turned over to reveal the mud-brick
and mud-plaster, pise layer.

This was meehanically thinned down using a scalpel at the same
time making notes of the arrangement of the mud-briek and pise being
rernoved. This enabled a reeonstruetion to be made of the building
methods used to build the plastered strueture.

After virtually all of it had been removed the back of the plaster
was eonsolidated with eoats of Paraloid B-n and when dry with a eoat
of soil flour mixed with P.V.A. (Polyvinyl acetate) dissolved 10 % in
acetone, to provide a reversible separating layer.

A hard stiffening coat of Epoxy, 'Araldite 2001' was applie-I to the
consolidated baek faee which was then further strengthened with fibre
glass and polyester resin.

The seetions werıe then joined together on a sheet of fibre-glass/pol
yester resin. Missing areas were gap-filled with a thin film of plaster of
paris.

The other faee of the plaster strueture was eonserved as above and
a pieee whieh was onee on display in the Museum was found to join it,
providing the plaster structure with a complete profile. The two Faces
were joined together with fibre-glass and resin and then eoated with
plaster of paris. This was smoothed down to a level just below that
of the original surfaee to define where the original was present. The
plaster was then painted (with artist's aerylie emulsion paints) to a
slightly different eolour to that of the original, thereby complying with
the ethies of eonservation which states that any restcration should be
obvıous and reeognisable.

The two ends of the plaster strueture were left unrestored as the
length of the strueture was not known. A drawing was made which gaye
a hypothetical indication of the size of the strueture. We have also con
sidered all available evidenee and again have put forward a tenative re
construction of the structure-it may be the decorative coping for a firep
lace.

Finally the plasters and paints were analysed and areport written
on the physical make-up of the strueture.
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D. ANKARA MUSEUM: GüRDION FURNITURE

Thirdly, in Ankara Museum the eonservation of the Gordion
wooden furniture was eontinued. The eonservation of the 'screens' (ser
ving stands) A and B from Tumulus MM was eompleted and they were
theıı restored and mounted. Two other pieees were eonserved and are
awaiting final treatment; a deeorated tabIe and stoll (For further com
ments on this work see 'Gordion Work', Keith DeVries.)

ACKNOWLEDGEMENTS

i would like to thank İlhan Temizsoyand the staff of Karaman
Museum, and Osman Aksoyand the staff of the Museum of Anatolian
Civilizations at Ankara for the help they gaye me in their respeetive Mu
seums And the Ministry of Culture and Tourism for allowing me to
earry out this work.
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WORK IN ELAZIG AND PAMUKKALE MUSEUM

* Ann MURRAY

i wish to thank the Eskıi Eserler and Müzeler Genel Müdürlüğü for
its permissions to work in Elazığ and Pamukkale Museums, and the Di
rectors of those museums for the assistance they gave. i would alsa Iike
tothank Professor Hauptmann for the generous access he offered to the
Norşuntepeexcavationnotebooks and plans.

Dealing first with the work carried out in Elazığ Museum during
Julyand September 198'4.... The purpose of this research, part of a doc
toral dissertation, was to study the ceramic material of Norşuntepe in
an attempt to examine the Central Anatelian influences on the Keban
region in the latter half of the 2nd mıillennium, and thereafter, to try
and link the artifactual material from the Keban excavations to those
Hittite texts mentioning the land of Isuwa, the generally accepted 2nd
millennium name for the area immediately east of the Euphrates and
south of the Murad Su.

110 summarise briefly what wc ıknow of Hittite irıvolvement in the .
land of Isuwa.... No mention is rnade of it in any of the Old Kingdam
texts. it first appears in the Boğazköy histerical records during the early
Empire period, in the time of the predecessors of Suppiluliuma who,
its is generally accepted, ascended the throne in the first quarter of the
14th century. The question of the predecessors of Suppiluliuma and the
dating of texts during the early Empire are two of the thorniest problems
of Hittite studies and ones which i da not propose to go into here. Suf
fice it to say that we are sornewhere in the 15tıh century when Isuwa
first appears in the Hittite record, and at a time when Isuwa Hes bet
ween the Hittite kingdam and the Hurrian .kingdom of Mitanni. Up un
til the accessiorı of Suppiluliuma and in the 'early years of his reign, Isu-

wa continues as a trouble spot east of the Euphrates ıhut with Suppi

luliurna's defeat of Mitarıni, Isuwa is removed from that sphere of inf

luence and İs inoorporated in the Hittite Ernpire. The bulk of the texts

derive from vhis period and they poııtray the area as an integral part of

(*) 'Ann MURRAY tngli1iz Arkeoloji Enstitüsü No. 24, KavaklıderelA:NKARA
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Hatti with indications that at times its king is a meber of the Hittite
royal family. Whether Isuwa maintained its own Iking to the end of the
Empire period is quesnionable: equally questionable İs whether Isuwa
remained part of the Hittite Ernpire until its collapse or whether it had
already fallerı victim to Assyria.

it is agairıst this historical framework that ı have beerı examining
the ceramic material. i must emphasize at the out-set that i am dea
ling in this paper only witıh the result of my owrı rescarehes of the past
year and not with jhe material already published /by Professor Haupt
mann since ıda not wish to ıduplicate information readily available
in his reports. He has already drawn attention to parallels between Nar
şuntepe and Boğazköy rnatenial jrı his various publications, My results
have been sornewhat less positive, partly perhaps through lack of expe- .
rience but alsa in large part due to nhe fact that ı have examined only
sherd unaterial, not cornplete post. As a result, i 'have ıbeen unable to
identify a large bulk of the material, simply because many sherds defied
shape categorisation. Neither have ı yet come to grips with the local
wares.

The problem whioh faces allresearcheı-s erıgaged İn pottery typo
logy of Anatelian 2nd millenium material is the lack of shapes and wares
typifying short, precisely delineated periods: :in other words, shapes
found early on in the millennium tend to be still in existence towards the
end of it. Tlhis oomplaint was expressed by Fischer in 1963 in 'his publi
cation of the Boğazköymaterial and again only 2 years ago by Dupre in
the Porsuk publication, demonstrating that the situation has Iittle imp
roved over the last 20 years. What then do we have which :might be re
garded as chronological markers and, rnore to the point, do we have
them at Norşuntepe?

Yes.findeed we do and ı wish to illustrate a fewexamples.

The first of these is the cyIindrical cup with high handIe (Fig. 1)

which first appears at Boğazköy in Büyükkale ıV!b and Lower Oity Le

vel 2 - the beginningdate of 'both levels is set by Fischer at areund 1400

B. C. A further example from Korucutepe Phase ı fits well into this sche

me since on other ceramic eviderice. the Korucutepe excavators have

equated their Phase ı with Boğazköy Lower City Level 2. InexpIicaıbly,

the example from Tepecik seems to date somewhat earlier, namely Le

vel 3b, the end of the Midd'le Brorıze. That aside, we seem to have a date

of approximately 1400 - 1300 B. C. for the Norşuntepe example.
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The seoond chronological marker found at Norşuntepe İs the plat
ter - a wide - spread indication of the final phase of the Late Bronze
Age. it appears at Korucutepe with a broad internal nim in Phase i (the
first phaseof the LB) and Boğazköy Lower City Level 2; in the succee
ding phases (J at Korucutepe and 1 at Boğazköy), the broad rim has
disappeared and has developed (or perhaps deteriorated would be the
more appropriate word) mto the rimless type found at Norşuntepe

(Fig. 2). Similarly, 'it marks the final phase ofthe Late Bronze at Tar
sus. The typical charaeterıisticsof these platters are their drabness, their
heavy chaff temper, wheel - marks and general ugliness, In the Norsun
tepe sample studied, I have come across none of the earlier broad rim
med phase,

Arıother type which provides an approximate date at Norşuntepe

is the rniniature bowl. The two lower examplesin figure 3 are from Nor
şuntepe while tihe tıpper ones derive from Korucutepe J, Le. the latest
phase of the Late Bronze, These correspond to examples from Büyük
kale III (the latest DB) and Tarsus LB II. Our miniatures seem, therefo
re, to Ht intıo the 131'h century.

The jug with pointed base is another chronological deterrninator:
it occurs in the latest phases of the Late Bronze at Korucu and Tarsus.
A characteristic of this type of vessel is streaky vertical burnishing on
fine ware. A complete Norşuntepe example (Fig. 4) is in the vitrine of
Elazığ Museurn and is a light reddish brown. It parallels almost exactly
the Tarsus and Korucutepe examples - however, i may say that, despite

the shape being generally eonsidered «typically Hittite», i have found

noexact parallel in the published Boğazköy rnaterial. The closest one

comes to a paraIlel is aseries of jugs from Büyükkale Level III. This in

comibination with the Korucutepe and Tarsus examples, points to a date

in the l Bth century.

The carinated bowl is well represented at Norşuntepe. it would

appear from oomparisons with other sites and with other examples from

Norşuntepe to Ibe arather dmprecise ohronological rnarker since it oc

curs at Tepecik in the Middle Bronze (Level 7), at Boğazköy in the Late

Bronze, 'at Tarsus in the Middle Bronze and the Late Bronze. Professor

Hauptmann has published other exarnples from Norşuntepe Horizon

LV (ıst. Mitt. 19/20, fig. S, 4 and S); my examples (Fig. S and 6) are

from Horizon III and i am Inclined to date them to the 14'th century

sinoethey were found with the cylindrical cup.
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To summarize my results, the earinated cup and bowls deriye from
a 5 roomed 'building oomplex separated from arıother to the south of
it by a L.20m wide alley-way. i am, eonsequently, dating this complex
to !~he period from 1400 - 1300 B. C., a century when, according to the
texts, Isuwa is eonquered by Suppiluliuma and made an integral part
of the Hittite Empire. The eeramic types whieh i have alloeated to the
13th century B. C. - the platters, the miniature bowls and the jug, derivc
from a eoncentrated layer of pottery which unfortunately, cannot be tied
into a coherent architectural plan beeause of pit destruction from later
levels. As an assemblage it fits well into the Central and Southern Ana
tolian eeramie repertoire of the final stage of the Late Bronze Age.

The cerarnic ibBght affeoting large areas of Anatolia under Hittite
control during this final phase with its drab, mass - produced, utilitarian
pottery is the dominating faetor also at Norşuntepe. In the restricted
ceramic study so far earried out, it would seem - t!hough this is put for
wand as yet only tentatıively . that fullintegration intıhe Hittite Empire
brought with it a cultural demination at least 'İn the eeramic rnaterial.
My aim for 1985 is to establishto what extent the loeal eeramie tradi
tions survived alongside the Central Anatolian influences.

Turning now to the project in Pamukkale Museum in !August last
year. The aim af the wonk was to prepare for pufblieation the small
objects retrieved from the British Institute's exeavation at Beyoesultan
in the 1950s. The Early Bronze architecture, pottery and small objects
were published in volume I, the Middle Bronze Age architecture and pot
tery in volume II and the Late Bronze architeeture in volume III part i.
We are now prepaning volume III part 2 which will publish the pottery
of the Late Bronze Age (by James Mellaart) and the 2nd millennium
small objects, The latter is my responsi'bility. Since it has been necessary
to request a further permit this year to complete the work, I will Ieave
a report on the final results until next year.
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REMARKS ON THE TARSUS LATE BRONZE AGE i
POTTERY IN THE ADANA MlJSElTM

Dorit SYMİNGTON*

The aim of my research in the Adana Museum was to famihiarize
myself with the Late Bronze Age pottery sequerıce from Tarsus as well
as the epigraphic finds, consisting of seals and tablets,

i am grateful tü the Directorate General of the Department of An
tiquities for granting me permission to undertake this research. i would
alsa like to express my tharıks to the Director af the Adana Museurn,
Mehmet Bilici andhis staff for their corıtinued assistance.

Most of Tarsus material deposited in the Adana Museum has been
comprehensively published by Hetty Goldrnan in 1956 ı and all that will
be attempted here is 1Jo present a brief discussiorı on the Late Brorızc

Age i (LB 1) pottery which i was able to examine.

The presence of Middle Bronze Age features ıin the Late Bronze
Age i pottery of Tarsus has been commented on by a number of writers,
among them M. Mellink and F. Fischer '. M. Mellink has in fact advoca
ted that same of the Tarsus LB i pottery may have to be re-assigned to
MB III - IV, both of which she corısiders transitiorıal at Tarsus'. Gold
man in her final report emphasized that there was no clear break bet
ween MB and LB levels at Tarsus and postulated a short transitional
phase (Tarsus II, 46).

The excavators deseribed two building levels beneath the Hittite
Temple of LB Ila and two on a terrace to the south of it. (Seotiorı A)
The stratigraphical relationship between the two areas it not altogether
clear. - The lower level in the Temple area consisted of the so - called

(*) Dorit SYMINGTON. Institute of Archaeology University of London.

(1) H. Goldınan, Excavatians aıt Gözlü Kule, Tarsus Vol. II Princeton (1956) (abbr.
Tarsus II).

(2) F.Fmcher, 'Die hethjtische iKeraırıik von Boğazköy (WVDOG 7) Berlin (1963)

(abbr. Fischer).

(3) .M. Mellink in Chronologies in the Old World, R. W. Ehrich ed. Chicago (1965)

p. 120, MB III = karum level Ib, MB IV = karum level la up to the fall of
BaJbylon, ibrd. p. 118.
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Late Bronze IAıge i House, a large building made up of a series of rooms
grouped around a courtyard. Over the rooms A, C, G in the wesıt lay ıt'he

Pottery Storage Room (Plan 2l). A number of badly preserved rooms
made up the Earlier Terrace Buildirıgs (Plan 19) wlhiah lay under the La
ter Terrace Buildings.

The latter ds said ro ibe «about oontemporary with the Pottery Sto
rage Room or, perhaps. 31 trifle later in time »(jbid. 47). Botih buldings
baak onto a terrace wall (Plan 20). The Pottery Storage Room Iay at a
depth of about i. 00 m. below the west corner of the Temple wall (AJA
39, 537). It oontained '31 mass of pottery from whidh more than thirty
vessels could be reconstructed,

The UB i pottery at Tarsus İs charactenized, broadly speaking, iby
the survival of same SyrojCilician - style painted ware and the marked
increase of monochrome Iburnished wares of wlhich a numlber of vessels
show affindties with pottery from C. A:natolian sites of the karum Ib
period. The eviderice can to sorne degree be paral1eled at Mersin where
the continuetion of Syro/Oilician - style pottery İs stiLI present in level
VII but is almost totally displaced 'by monocheome burnished wares in
level VI. (Figs. 154,155) 4. Examples of the dark -on- buff painted ware
of Synian character at Tarsus are the two - handled jars from the Eanher
Terrace Buildings (Fig. 311: 1044) and the Late Bronze Age i House
(l045). Other examples of the transitionai pottery are the bowl frag
ments with Iinear Tim painting (992 - 995) and t1he lbeak - spouted jug
(l009), Syro/Cilician in decor but clearly of Anatolları shape,

Plain wares occur throughout but are said to increase in the up
per layers.

The most characteristic pottery in the LB ! levels however is the
monoohrome burnished ware which is already well represented in the
Earlier Terrace Buildings (Fig, 300: 103'2, ıo33, 1023 - 502: 973 - 378 :
984), the level considered iby H. Goldman as MBj1JB transitional.

Pots are either entirely or partially slipped and burnished and
shapes are predominently Anatelian. To the partially slipped and burnis
hed category belongs the pithoi - based hatılı tub (;l054) from the Later
Terraoe Buildings. It can Ibe parallelled 'at several kanım sites but equally
with the example (base only) from Korucutepe Phase i 5 and Beycesul
tan level i 6. Large rectangular tuJbs were stiil found in Tarsus LB Ila
(Tarsus ll, 204, not illustrated.)

(4) .1. Garstang, Prehistorıc iMensin, Oxfol"d (1953), p. 242f,
(5) E. Gr:Iffin, Korucuıtepe Vol. 3, Ameterdam (19'80), PIs. 17E, 18!P.
(6) J. MeiLlaart, AnSı. 6 (1956),Fig. 6 • 7.
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The Pottery Storage Room

A precise assessrnent of the LB i rnaterial at Tarsus is difficult
to achieve as diagnostic pottery is frequently not clearly stratified. This
is undoubtedly due to the extensive disturbance caused by the const
ruotion of the Hittite Temple in the level above and the effects of erosion
in the' Terrace area.J1hediscovery of the Pattery Storage Room (which
forms the second level in the Ternple area) has therefore been particu
larly valuable, Its importance Hes in the fact that the contents can be
regarded as a closed find, indicating that the entire pottery repertoire
present was of contemporary use (see Table).

In this level tlhe Syrian - style painted ware is no lerıger in existen
ce. The eollection is almost exclusively monochrome. The most favou
red surface treatment is the partial slip and burnish. This technique is
already employed .in the previous Ievel on bowls in the Late Bronze
Age I House (961, 967) and the Early Terrace Buildings (973, 984).
In fact the percentage of entirely red - slipped vessels is relatively low
in LE I Ievels at Tarsus and seems to be prirnarily reserved for jugs.

A number of pottery shapes found in the Pottery Storage Room
cannot be paralleled within the Tarsus sequence like the fruitstands,
four-handled ıbowls and funnels but the red vslipped jııg (1030) with
two bosses ıhas identical eounterparts from R. 40 (Fiig. ?Y07: 1032, 1033,
1034). Bowls (991,972,951) as well as the cooking pot (1069) can alsa
be rnatched in the previous Ievel, indicating a continuous development.

The Pottery Storage Room contained orddnary Lkitchen wares
(rnainly plain) and rnore sophisticated vessels of the red - slippeıd and
bumished type. Wi th the possible exception of the Ientoid flask (1024)
they appear to ibe of local manufacture.

Fruitstands (974 - 977) are well attested at Kültepe but there tihey
usuaily occur with handles 7. Examples without handles oome from IMa·
şat 8 level V, Fig. 65 . 66, p. 108 and Beycesultan Ievel IP.

Caninared Bowls with four handles and ring - base have a olose pa
rallel at Maşat level V, Fig. 43, Pl. 48 : 2 1°. The Kültepe examples show
sirnilar profiles but have mostly inverted V - handles 11.

(7) K.. Emre, Anatolla 7 (1963) Fig. 13.

(8) T. Özgüç, Maşat Hüyük II, Ankara (I982)

(9) J. Mellaart, AnSt. 5 (1955) p. 57 Fig. 7 : 10.

(10) .'I. özgüç, ibid,

(11) 'Ko Emre, ibtd, Fig. 10.
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Caııinated bowls without handles (972) continue innothe Empire
period at Boğazköy (Fischer, 66, Pi. 98) and Porsuk level V, PIs. 16
19 12,

The funnels (1061, 1062) have counterparts in Boğazköy Büyük K.
IVıd, at Kültepe level II and Beycesultan where they first appear in level
ıv (MBA) and continue into LBA levels.

The one - handled flask (1024) has its closest parallels at Kültepe
where they are first introduced in level IIb but the detailed pattern ar
ranged in a oircular band rnakes the Tarsus example very distinct and
there are no axaot counterparts in Anatoiia.

The rim - slipped and burrıished plate (Fig. 318: 962) CM'. be erıatc

hed among the reddish wares with red-rim decoration in the early pha
se of LB II at Tarsus (1127, 1130) and can ibe regarded as one of the
few ceramic links ıto the Ernpire peııiod level.

Two more Items can be shown 10 continue into the Empire period,
The perforated lid (1057) (Fischer, p. 68, Pı' ııs . 1036, 1018) and the
tri-foil jug (1016) (Fdsoher, p. 46, Pı' 44: 402).

The correlation and dating of lIihe Tarsus LB i material still po
ses major problems whioh can only be berieflytouched on here 18. Apart
from a noticeable decline in the quality and repertoire of shapes in Kül
tepe i a, addstinotion between KüIltepe Ih and what is termed (Old Hdt
tite» is not ailways easily made.

The uninterrupted survival of kartım Ib pottery into the post - ka
rum period has been recentIy demonstrated with the discovery of an Old
Hittite pottery assemblage in the Lower City level 31c at Boğazköywhe
re many shapes were direct descendants from the karum period which
prompted the exeavatör to comment that if the pieces had 'been found
out of context :~hey would have ibeen attributed to the kartım period 19.

The question which deserves some attention ıin !the case of Oilicia
is from which speoific region Cilicia received its Aınatolian irıfluences in
the MB/LB period. J. Mellaart 20 has sugestedrhat they may have come

(12) S. Dupre, ILa ceramiquıe de l'Aıge du Bronze et de l'Age de Fer. Paris (1983).
(13) W. Orthmann, Boğazköy. VI, Berlin (1984) No.1J96, Fi,g. 21.
(14) Ko Emre, iıbid iFig. 10.
(15) J. Melmart, 'AnıSt. 6 (1956) Fiıg. 15 : 10,
(16) For adetaileid study see ö, Bilgi, Matara BiçLmli Kaplar, İstanbul '(1982).
(1'8) !Fİrst dıscussed !by Fisdıer p. 89f
(t9) P. Neıve, Ein 'alıtıhethitischer Samnııelrfund aus der Unterstadt, Boğ'azköy VI,

Berlin (1984) p. 63iff
(20) J. MeHaa.T't, AnıSt. 3 (1003) p. 68. Beli. 22 (1958) p.339.
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from the Konya Plain whiioh has to some extent been confirmed !by the
results of tfhe Göksu Valley survey underteken by 'O. Frendh 21. The report
on the I.JBA leveıl at Porsuk would indicate that Konya Plain elements
mayalsa have reaehed the Cilician Pladn via the Cildeları Gates 22. Kara
hüyüjk Konya 2J has provided valuable evidence for the MBA period but
since level V at Porsuk only covers the Empire Period there İs as yet no
complete MB/1.JB sequenoe for the regıion which could demonstrate
whetlher 'kanım period shapes continued to be popular in LBA, as indeed
was the case at Beycesultan.

The exeavaters tnterpreted the Late Bronze Age i House as an of
ficial residence and associated it with the Ispurahsu buna whieh was
however Iocated between the west wall and the drain of the Hrttıite

Temple, Le. wdll abovethe ~BA i House (AJIA 39, 535). The buna d.f Is
putansu who is knownto have been king of Kizzuwatna ın the time of
Telipinu was in fact one of the prinoiple objects used for daring the
LB i period for whichva mime span of 1650 - 1450 B. C. was proposed,
Considening the oircumstances of this find one must however question
the validity of the bulla for daring purposes.

At Tarsus Ievels pre - daring ,LB Ila were only explored in one area
(Section A). The ceramic change from LiB i pottery to the drab wares of
the Temple Ievel does appear rather ulbrupt. (Tarsus II, 203). H. Gold
man spea!ks of two more building levels between 5.00m and 4.00m, the
remains of whic'h could not be reconstructed and were consequently not
ıillustraıted. (fbid. 56). An earlier wall at 3.50m (below the Temple) can
Ibe seen ın the Seetıion A drawing (Plan 26) and on Plan 22 (already
noted by Fiseher, 90 106

) . This would indicate that three more building
phases existed Ibefore the construction of the Tıemple, unless tihe earlier
wall belongs to one of the above two building phases mentioned by
Goldanan.

A valueble ohronological link in the MBA period wrth Kültepe has
been the discovery in kartım IV and II of Syro/Cilioian painted pottery
which may have originated in Cilicia 24. At Alalakh it no lerıger occurs in
level VII, the destruction of which can now be attrfbuted wiitlh some con
fidence to Hattusilis I, implying that at Alalakh Syro/CiIician painted pot
tery pre-dates the Old ı~ıingdom.

(~ı) 'D; Frendh, AmıS't 15 (1965,) p, 186, p. 192 Filg. 8, ;red - ram bowls,
(22) see note 12

(23) ıS. Alıp, ZyM:nder und ıStempelsıiegelıws-Karahüyük. beı Konya, Ankara (1968)

(24) T. özgüç, Kültepe IKaZl$l Raporu 1948, Ankara (1950), [Pi. LXXIX: 617 (Ievel)
IV) i 616 (reve] II), aJSıO AJ;A 81 (1977) p. 293.
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The distinctive White - filled Incised and Impressed Gray Ware
at Tarsus (Fig. 314: 1086 - 1107) provides an important chronological
link with Alalakh 25. The most characteristic shapes are spindlc bottles
and goblets. Unfortunately none of this type of pottery is clearly stra
tified but a number of pieces are reported as coming from the «Inter
mediate Level» below the Hittite Temple and H. Goldman remarks that
it was probably not found in the earlier levels. (Tarsus II, 185). At Ala
lakh shapes are different from those of Tarsus but the technique and
the decorative rnotives are very simslar. it occurs here in level V, the
second half of whioh is now thought to date to the reign of Idrimi 2/>.

Idrimi concluded a treaty on the mutual retuın of Iugitives with
Pilliya of Kizzuwatrıa (AT 3) 27. The latter most probably reigrıed after
Isputahsu and was a conternporary of Zidarıza II of the Hittite Middle
Kingdom.

The correlation of the Impressed Gray Ware at Tarsus (in the
4.00m - 5.00m level) with Alalakh V provides a basis, if tentative, for the
dating of the Pottery Storage Room of the preceding level (c. 5.00m) for
which an Old Kingdam date (possibly the second half) could be sugges
ted.

Since the pottery items with karum Ib affirıities cannot be isolared
for re - dating purposes from the rest of the contents of the Pottery
Storage Room, one must assume that at Tarsus some karum Ih pottery
tradition continued well into the Old Kingdom.

(2,5) C. L, Woolley, Alalakh, Oxford (11955), p. 342 ff PlI',L C, Cl.

(26) iM. -!H. Oates, Alalakh VI and V, A Ohronologtcal Reassessrnent, 8yro - Mesopo
tamian Studies Vol 4 (1981), P .8, 34 154

(Z7) ID. J. Wiseman, The Alalakh Talblets, London (195-3).
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Contents of Pottery Storage Room - Tarsus Late Bronze Age i

Partially slippcd and burnislıed ware
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Pottery drawings not to scale. ~ -.., only approximate, see Tarsus II. 187ff
'-./
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VAN BÖLGESİ YÜZEY ARAŞTIRMASI, 1984

Veli SEvİN*

Van bölgesinde 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül
tesi, Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırmaları Merkezi ilc Ege Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi'nin ortaklaşa yapmaya başladıkları yüzey
araştırmalarına 1984 yazında da devam olunmuşturi.

1984 yılı araştırmaları özellikle Van ovasının güney sınırlarında,

Varı'a 12 km. uzaklıktaki Elmalık (eski Zivistanj Icöyü ve çevresi ile Van'
ın kuşuçumu 60 km doğusundaki Yeşilalıç (eski Pagarı) yöresinde yo
ğunlaştırılmıştır 2.

Elmalık: Bilindiği gi;bi, Elmalık yöresi çok eski tarihlerden beri
burada bulunmuş çivi yazılı Uraıtu kitabeleri", olasılıkla İ. Ö. 9. yüzyılın

son çeyreğine ait bir Urartu kalesi 4 ve nihayet son yıllarda saptanmış,

Urartu kralı İspuini'ye (İ. Ö. 830 - 810) ait bir kaya anıtının varhğıyla~

bilim dünyasınca iyi bir biçimde tanınmaktadır.

Biz bu yöreyi bir kez daha ve kalabalık bir heyetle gezrnenin yarar
lı olnbileoiğini düşünerek, 1984 yılı programımıza dahil ettik.

Elmalık köyü çevresinde yaptığımız bu yüzeyaraştırmasınınen il
ginç buluntularmı, Elmalık Urartu kalesinin 500 ın kadar batısında ve
modern köyün hemen güneydoğusundaki. 1980 yılında saptanmış kiklo
pik duvarların kuzeyetekleri üzerinde ele geçirdiğimiz keramikler oluş

turur. Bazılan boya bezeldi olan bu parçalar Urartu keramiklerirıdenbir
hayli farklı özelliklere sahiptirler.

('" i Dcc. Dr. Veli SEVİN, İstanbul tmlversıtest EdE'~lyat Fakültesi Fen/PTT
jSTA~'\fBUL

(1) Kültür ve Turizm Bakanuğr, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nünIznl
ve İstanbul üniversitesi, Edebiyat F'akültesmin maddi katkılarıyla «Van Böl
gesi 'Tar-ih ve Arkeoloji Araştırmaları Meı-kezl» «Van Projesbne bağ'lı olarak
yürüttüğümüz yüzey araştu-maları 1984 yılında, bu satırların yazarından başka,

Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. M. 'Taner Tarhan, Doç. Dr. Altan Çilin
giroğlu ve Yard. Doc. Dr. Oktay Belli tarafından gerçekleştirilmiştir.

(2) Her iki merkezin yeri için bkz. TKU no. 6, 55.
(3) König, no. 2 - 4.
(J) Burrıey -{,S Fig. 3: Burrıey - Lawson ı77 vd.
(5) Belli - Dirır-ol 167 vdd.
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Hemen hemen tümü çarkta sekillerıdirilmiş olan kerarnikler genel
likle devetüyü ya da açık kahverengi hamurludurlar: hamurları daima
ince ya da orta irilikte tanecikli kum katkıhdirlar. Kapların yüzeyi genel
likle krem, az olarak da kırmızı ve kızılikahve renginde astarlıdır; ço
ğunda iç ve dış yüzlerde açkı görülür. Bazılarında açkı kabın yüzeyine
paralel hatlar halinde uygulanmıştır. Biçimler arasında içe dönük ye
dışa doğru kalmlaştrrrlrmş ağız kenarlı kaseler egemen türü temsil eder.

Elmalık köyü yüzeybuluntulan arasında en ilgi çekici olan parça
lar, kuşkusuz ki boya bezemelilerdir. Sayıca dördü geçmemekle birlikte,
Van bölgesi açısından bu parçaların önemi oldukça fazladır.

Boya bezemeli ilk örnek şişkin karınlı ve içe dönük ağız kenarlı

bir çömleğe aittir (Resim: 1/1). Devetüyü hamurlu, hamuru çok ince
ve az kum katkılı olan bu parça çarkta şekillendirilmiş ve çakiY'i pişi

rilmiştir. Hamurunun renginde bir astarla kaplanmış olan kabırı üzeri
ne koyu kırmızı ve siyah renklerle bezekler yapılmıştır. Kırmızı boya
bezerne kabın ağız kenarında ve ağızın hemen altındaki diagonal 'bir
bantta görülür. Bu banda, siyah boya ile yapılmış dalga/lı bir fisto saçak
eklenmiştir. Kırık olmasına karşın, kırmızı boya bezernenin kabın gövde
sine değin devarn ettiği anlaşılmaktadır. Boyanmış yüzeyler kabın pişi

rilmesinden sonra açkılanarak parlatılmıştır.

Boya bezerneli ikinci parça bir kabın gövdesine aittir (Resim: 1/2).
Açık devetüyü hamurlu, hafif taşcıklı kum katkılı ve krem renginde as
tarhdır. Bu astar üzerine açık kahverenkte bantlar ve ince siyah çizgiler
le bezerne yapılmıştır. Boyalı olan bu kesim kap pişirildikten sonra açkı

ile parlatılmıştır.

Dışa kalınlaştırılmış ağız kenar lı, derincebir çanağa ait, kızıl kah
verenkte hamurlu, hamuru çok kum katkılı, iyi piş irilmiş, dış yüzü koyu
krem astarlı, iç yüzü asıarsız parça ise her iki yüzden açkrlanmıştır:

ağız kenarının üst kısmında açık kahverenkte boya ilc yapılmış diagonal
hatlar vardır (Resim: 1/.~).

Boya bezerneli sonuncu parça da içe - dönük, basit ağız kenarlı.

derin bir kaseye aittir (Resim: 1/4). Açık dcvetüyü hamur'lu. hamuru
çok ince ve az kum katkıhdır. Çarkta şekillcndirilmiş ve iyi pişirilmiş

olan kap krem renginde astarlrdır: ağız kenarı açık kahverenginde bir
bant ve bu bandı kesen siyah renkli üç dikey paralel hatla bezelidir.
Kabın dış yüzü pişmeden sonra açkılanrmst.ır.

Genel olarak ele alındıkttı. Elmalık kerarniklerinin iyi bilinen Urar
tu mallarından ve hatta Elmalık'ta İspuini dönemine tarihlcncn kalcdc
topladığımız parçalardan bir havlı farklı özellikler gösterdiği kolayca
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anlaşıınlaktadır, Buna karşılık, içe dönük H' dışa kalmlaştuılrnış ağız

kenarlı, ağız kenanbazen boya ibczcmcli keseleriri (Resim: 2-1-4) 'ben
zerlerini Kuzeybatı İran'da. Urrniyc Gölü'nün kuzeybatı kryrlarına ya
kın bir merkez olan Haftavan Tepe'nin VIB katında bulabilmckteyiz ".
Çok ufak 'bir parça olmakla birlikte, kapalı ağızlı ve çok siskin gövdeli,
boya bezemeli çörnleğin (Resim: 1/1) benzerlerine Bastam ıümülüsün

de i ve Gök Tepe C periyodunda Ô rastlanmakıadn. Kap vüzler inin bo
yandıktan sonra açın ile parlatılmış oluşu da Hartavan Tepe VIB ıkcra

miklerinin adeta değişmeyen özellikleri arasındadır". Elmalık kcrarnik
leri de Haftavan Tepe'dekiler gibi genellikle açkılıdırlar. Tüm bu özel
likleri göz önünde bulundurarak, Elmalik kcrarrıiklcrinin kabaca 2. bin
yıla, Kuzeybatı İran'dan iyi tanıdığımız ıbir döneme ait olduklarını söy
leyebilirim. Bunlardan ibaşka, 2. binyıl boyalı kcrarnrk kültürünün Van
ovasındaki varlığı Tilkitepe'de saptanmıs kcramiklcrdcn de anlaşılmak

tadır 10.

Elmalık yüzey buluntuları ve Tilkitepekeramikleri, Van bölgesinin
2. binyılda Kafkasya ve Kuzeybatı İran'da olduğu gibiboyalı bir kera
mik kültürüne sahip olduğu görüşüne karşı duyulan kuşkuları ortadan
kaldıracak niteliktedirler 11.

Sayıca az ve küçük parçalar halindeki Elmalık keramiklerinclen
hareketle ayrıntılı bir tarihlerneye gitmek istemivcruz L'. Arıcak burada
karşımıza çıkan' en büyük sorun, 'boyalı ve bovasız 2. birıvı i keı amik leri
ne bir höyük üzerinde değil ve fakat 'kiklopik tck niktc taş duvarh, olası

bir tahkimatın eteklerinde rastlanrnıs oluşudur Il. Kcramiklcrin yoğun

olarak toplandığı bu etektc taş duvar izleri CiL' görülnwktcclir. Kiklopik
duvarlı yapı ilc keramikler arasmda kesin bir ilişki kurulabilirse. Trans
kafkasya'da uzun zamandan beri var oldukları bilinen Ura rtu öncesi
kiklopik kalelerinin Van 'bölgesinde ek kullanıldıkları anlası lacak , 'böy
lelikle Uraı-tu uygarlığının kökeni sorunu yeni ve somut boyutlar kazana
caktır 14.

Yeşilalıç: Ycşilalıç da, Elmalık gibi, uzun zamandan beri yazıtIı

bir kaya nişi, Urartu açıkhava tapınağı ve kalesiyle tanınmaktadır". 1984

(6) Edwards 1981. Fig. 17/11; Edwaıds ] 983. Fig. ı03 - lOG.

Ci) Kroll 1970, Zeichen - Tafcl 8/1.
(8) Burton - Brown, Fig. 32/698.
(9) Edwards 1983, 146.

(10) Korfrnann, Abb, 12/1, 13/1 - 3.
(ll) Çilingiroğlu 129 vdd.

(J 2) Bu konuda geniş bilgi için bkz. Ruhinson 235 vdd.
(13) Belli - Dinçol, Lev, LL/I - 2.
(14) Martirosian 186 vd.: Burrıey - Lung 89, 108.
(15) Sevin - Belli 367 Ydd.
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yüzey araştırması sırasında geniş bir e-kiple gözden geçirilmesinde yarar
gördüğümüz Yeşilalıç yöresi, tahminlerimizin doğruluğunu kanıtlayarak.

çok önemli yeni tespitlerde bulunmarmza olanak sağlamıştır.

Nazarabad Dağı'nın (2546 m) güneyetekleri Kotur Deresi'nin kol
larından biri olan Doğan çayı'nca ikiye ayrılmıştır. Bunlardan kuzey
deki sivri ve sarp kayalık üzerinde küçük bir Urartu kalesinin kalıntıları

görülmektedir 16. 1984 yılı ziyaretimiz sırasında bu kez güneydeki ikinci
tepe de incelenmiştir. ilkinden daha alçak ve daha düz olan bu tepe
üzerinde geniş çaplı bir kalenin kahntılarına rastlanrmştır, «Yeşilalıç Il»
adını verdiğimiz bu kalenin özellikle doğu ve güney yönlerinde iri ve
yan - işlenmiş taşlardan oluşturulmuş sur kalıntılarını yer yer üç taş sı

rası yüksekliğe değin görebilmek olasıdır 17. Henüz mimarisinin ayrıntı

ları ve planı konusunda etraflı incelemede bulunamadığımızkalenin dik
kat çekici yönü, yüzeyinden toplanan keramiklcrin Urartu özelliği gös
termemesidir.

Yeşilalıç II kalesinden toplanan kapların tümü çarkta şekillendiril

miştir; hamurları 'kızıl kahvercngindedir: genellikle hamurunun rengin

de ya da devetüyü astarlı ve iyi açkılıdırlar. Toplanan parçaların Demir

çağı'na ait oldukları kuşkusuzdur. Ancak, dikkati çekici özellik, çok sa

yıda parça arasında tipik Urartu mallarına rastlanmamasıdır. Bazı

formların ibenzerleri Kuzeybatı İran'ın Demir III dönemi yerleşmelerin

de karşımıza çıkar. Örneğin, Kuzeybatı İran'dan iyi tanıdığımız bir kap

türü, tırfıl ağızlı ve dik emzikli çaydanlrklardır (Resim: 4/5 - 7). Hk kez
Hasanlu IIIB ile ortaya çrkan ıs bu tür kaplar Susa P, Zindan-ı Süley

man 2tı, Ziwiye 21, Bastarn ~~ ve Çavustepe Uçkale ônii rkcsim indc " görü
lürler.

Yeşilalıç II keramikleri arasında, gayet ince yapımları ve özerıli

açkılarıyla dikkati çeken bir başka gurup da, 'basit ağız kenarları dik

(Resim: 3/1-2) ya da dışaçekik, keskin profilli (Resim: 3/3-5) kase-

(ı6) Sevin· Belli,. Lev. III, IV/I, VII/3.

(17) Yeşllahç II kalesinin planı ve mimari özelükfert ileride ayrı bir incelemekonusu

yapılacaktır.

(18) Dyson, Fig. 7; Young, Fig. 211, 4, 5, 7,

(L9) 'Dysorı 204 vd.

(20) Schnyder, Fig. 76; Haerinck, Fig. 7/2 - 3,

(21) Dyson 206, Fig. 7.

(22) Krol 1979 c, 231, Abb. 2/8.

(23) Elrzerı, Res. 31, Lev, XL/a.
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lerdir. Bu türdeki kaselerin yakın paralellerine ise Hasanlu II [ıA ". Zi
wiye ", Agrap Tepe ır, ve Zindan-ı Süleyman'da 27 rastlanmaktadır.

Bunlardan başka, Yeşilalıç l ldc pek ço-k örnekle temsilolunan
içe - dönük ve yuvarlak ağız kenarlı, ağız kenarlannın altı oluklu 'kase ve
çanaklara (Resim: 5/1-6) Bastam ", Altıntepe " ve Kuzeybatı İran'dan

İ. Ö. 8. yüzyı! ve sonrasına ait birçok merkezde yakı.ı analojiler bulabil
mekteyiz 3U. Aynı paraleller içe dönük (Resim: 5/8 - 13) 31 ya da düz
ağız kenar'lı (Resim: 5/14-17) 12 çanak türleri için de 'bulunabilmektedir.

Bu karşılaştırmalar, Yeşilalıç II kerarniklerinin daha çok İ. Ö. 7.
yüzyılın sonları ilc 6. yüzyılın ilk yarısı içine tarihlcnebileceklerini gös
terir. Kanımca, Yeşilalıç LI kalesi Urartu kcramiğinin kullanımının son
bulduğu İ. Ö. 6DO yıl!arı ile «Triangle Ware» denen boyalı Geç Demir çağ
keramiğirrin ortaya çıktığı İ. Ö. 6. yüzvılın ikinci yarısı içinde bir tarihe
ait olmalıdır.

Van bölgesinin 2. binyılı ile Ural'Lı sonrası diyebileceğimiz İ. Ö. 6.
yüzyıl ve sonrası tarihi henüz karanlıktan kurtulahilmiş değildir. Yüzey
arastırmamızda saptadığımız Elmalık ve Yeşilalıç II kalesi keramikleri
bu karanlık dönemlere ait bulurıtular durumundadırlar.

(24) Young, Ftg. 2/6.

(25) Young, Fig. 3/6, 9, 11, 14.

(26) Muscarella, Fig. 14/10 - 12; 15/1 - 3. Ayrıca bkz. Krall 1976 a, Abb 14/4; Kroll
1976 b, A1Yb. 1/1 - 3.

(27) Boehmer, Taf. 50'/6 - 8.

(28) Kraıı 1979 a, Abb. 1/15; 6/1.

(29) Emre, Res. 8.

(30) Kroll 1979 a, Abb, 6/5 - 6.

(31) Kroll 1979 a, Abb. 2/6; 6/4; Kroll 1979 h, Abb. 2/11; Kralı 1976b, Abb. 1,/10
ll, 15.

(32) Young, Fig 3/3; 'Boehmer, Abb, 30/1; Taf. 51/12 - 14; 56/19 - 22; Kroll 1979 b,
Abb. 6/23; 10/9.
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VAN KALESİ'NİN VE ESKi VAN ŞEHRİ'NiN

TARİHı - MİLLİ PARK PROJESİ ÜZERİNDE

ÖN ÇALIŞMALAR (i) : ANıT YAPıLAR

M. Taner TARHAN*

Geçen yıl, İzmir Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen VI. Kazı ve
Araştırma Sonuçları Sempozyumunda, üzerinde çalışmakta olduğumuz

«Tarihi -Milli Park Projest-ni genelolarak tanıtmaya çalışmış, Van'ın

kısa tarihçesi ile birlikte bu projenin önemini vurgulamıştık1.

Bu arada, projenin kapsamı hakkında Rektörümüz Prof. Dr. Cemi
Demiroğlu'na ve Dekanımız Prof. Dr. Sencer Tonguç'a bilgi arzedilrniş,

Universitemizin gelecekteki çalışmalara katkıda bulunması hususu sağ

lanmıştır.

Ayrıca> Van'daki Araştırma Merkezimizde, 30 Temmuz 1984'de, Van
Valisi Özdemir Hanoğlu'nun,Jandarma Tugay Komutanı Tuğ. GnI. Remzi
Gökseven'in. Van Belediye Başkanı Mustafa Çuhaz'ın, Yüzüncü Yıl Üni
versitesi temsilcisinin ve seçkin bir davetli topluluğunun huzurlarında.

Var: 'I'R'I''since de izlenen bir BRİFİNG verilmiş, konu tarafımızdan ay
nntılarıyle sunulmuştur (Resim: 4). Toplantının akabinde, Vali Özdemir
Hanoğlu'nun isteği üzerine, bilim kurulumuz ve davetliler Eski Van Şeh

rinde incelemelerde bulunmuştur:

a ) Öncelikle, kalenin kuzeydoğu eteklerinde yeralan eski Türk
mezarlığı incelenmiştir (Resim: 5). Burada, Şeyh Abdurrahman Gazi
Ziyaretgahı, Selçuklu ve Beylikler devrine kadar uzanan mezarlar, Süvari
Miralayı TeyrnuroğluTayfur Bey'in kümbeti (1287/1871) bulunmaktadır.

Mezarlığın güneyinde, kayalık yamaçta ise -ilgili bölümde değineceğimiz

Sarduri II.'nin (Yak!. ol. M. Ö. 764-735) eseri olan açıkhava kutsal alanı

ve yazıtlanrıın yeraldığı iki anıtsalkaya nişi yükselmektedir. Geçen yıl

da değindiğimizüzere? bu alanınkutsallığı günümüzde süregelmekte,hal-

C') Doç. Dr. M. Taner TARHAN, 1titanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Esklt;ag
Tarihi Anabtlim Dalı öğretim Üyesi; Van Bölgesi Tar:h ve Arkeoloji Araştırma
Merkezi MTıdürü. Fen. PTT/lSTANBUL

(ll M. T. TARHAN, "Van Kalesi'nin ve Eski Van Şehri'nin Tarihi-Milli Park Pro
jesi Üzerinde ön Çalışmalar», ll. Araştırma Sonuçları Toplantısı. : ızmir 16 - 20
Nisan .1981;, Ankara 1985, 179 vdd.

(2) M. T. TARHAN, aynı. eser, ISI.
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kın «Analı Kız» adıyla tanımladığı bu nişlerin önündeki kurban kanları

nın akıtıldığı kanallar, «kısmet açma» niyetlerine yardımcı olmaktadır.

Genç-kızlar, bu kanallardan kayarak: «O yanım keçe, bu yanım keçe,
Allahım eIime bir helal süt emmiş geçe» diyerek dilekte bulunurlar. Ka
yarken, bir yere takılmazlarsa,dileklerinin daha tez gerçekleşeceğine ina
nırlar',

Bir örneğine tanık olduğumuz, çeşitli niyet ve dileklerle adakta bu
lunmak, ziyaretgahlara gitmek Van yöresinde oldukça yaygındır. Özellikle
kızlar ve kadınlar ŞeyhAbdurrahman Gazi'yi üç perşembe üst üste ziya
ret ederler. Efsaneye göre, Iran hükümdan Şah Abbas, Van Kalesi'ni al
mak için kuşatma yapar ve yedi yıl bekler. Bu sırada hükümdarın yakın

larından biri: «Van'da, ,Abdurrahman Gazi adında bir evliya vardır, bu
nun hürmetine Van'ı almamız imkansızdır» diyerek Şah Abbas'ı uyarır.

Bunun üzerine Şah, 'bu zatın ermiş olup olmadığını sınamak ister. Bir
kuzu ve aynı 'irillkteki bir köpeği kızartıp, adamlarına: «Bunları bu dta
götürün ve benim Ikramım olduğunu söyleyin» der. Elçiler bu armağan

ları Şeyh Abdurrahman Gazi'ye götürürler. Kuzuyu kabul eder, ancak
köpeği işaret ederek: «Bunu Şahımza götürün» deyip, geri çevirir. Elçi
ler, geri götürürlerse Şahınkendilerini öLdüreceğini belirtirler. Bunun
üzerine Şeyh Abdurrahman Gazi, elini köpeğe uzatıp: «Hoşşştb diye ses
lenir. Köpek canlanır ve kaçar. Elçiler durumu anlatınca, Şah umudunu
yitirir, kuşatmayıkaldınrve ülkesine döner', Bu efsaneden de anlaşıla

cağı üzere, halkın «ermiş» olarak saygı gösterdiği bu zat, Van'ın kurtarı-

cısı ve koruyucusudur. Yakın zamanlardakümbet tarzı türbesi onarıl

mış ve yanına kesme Ahlat taşından bina edilen tipik ve şirin bir mescit
yapılmıştır. ı. derece sit alanı içindeki (Resim: ı) bu yeni yapılar top

luluğu plan, mimari, işçilik, taş işleme san'atı ve görüntü bakımından

tarihi çevreye tümüyle uyum sağlamaktadır. Halkın katkıları ilc yapılan

bu düzenleme için, ilgilileri kutlar, teşekkür!erimiziarzederiz.

Ancak, mezarlık alanındahazin bir tablo sergilenmektedir'. Ata

yadigarı tipik taş mezarlar gün geçtikçe bakımsızhk nedeniyle harabol
makta ve kaybolmaktadır. Yapılan incelemelerde. Vali Özdemir Hanoğ

lu'na ve Belediye Başkanı Mustafa Çuhaz'a bu konu ile ilgili bazı öneri

ve ricalarımızı arzettik (Resim: 6).

\3) «Van», Yıırt Atlsiklopedisi, 10/136 (1984), 7606.

(4) Aynı eser, 7609; Cumhuriyetin 50. Yılı.nda Van: il l'ı.llıgı, İstanbul 1973.
117.

(5) M. T. TARıHAN, aynı eser, 188.'
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ı - Günümüzde sayıları bir 'hayli azalmış olan eski Türk mezarları

-ki ancak dört beş adet tesbit edebildik- muhakkak restore edilmelidir.
Taş sanduka tarzındaki bu mezarlar usulüne uygun şekilde ayağa kaldı

rılmalı ve eski görünümlerine kavuşturulmalıdır.Çok büyük harcama da
gerektirmeyen bu kurtarma operasyonunu yapabilecek, başarılı taş us
taları mevcuttur. Yukarıda sözünü ettiğimiz yeni mescit, bunun bir ka
nındır.

2 - Restorasyon faaliyetleri, müze yetkilileri ve Türk Sanat Tarihi
uzmanlarının denetiminde yapılmalıdır. Araştırma Merkezi bilim kurulu
üyelerimiz, defalarca belirttiğimiz gibi bu konuda da yardımcı olmaya
hazırdır.

3 - Mezarlık, tarihi görünümüne kavuşturulmalıdır. Bunun için,
tarihi çevreye uymayan demir ve tahta konstrüksüyonlu bazı mezarlar
da de alınmalıdır.Tarihi çevreye uyum sağlıyan,Ahlat taşından yapılmış

mezarlar örnek ahmnalıdır.Bumezarlar, eski tiplerin kopyaları şeklinde

yapılmışlardır. Sayıları az olmakla birlikte, kendilerine özgü bir grup
oluşturmaktadırlar.

4 - Mezarlığın taş ve çimento ile örülü çevre duvarı, kesme Ahlat
taşı ile kaplanarak, tarihi çevreye uyumu sağlanmalıdır.

5 - Bu düzenlemeler için gerekli harcamalara yönelik bir vakıf

kurulması, ilgililerce düşünülmelidir. Halkın, bu vakfı destekleyeceğişüp

hesizdir. Şeyh Abdurrahman Gazi'ye gösterilen saygı onun yanıbaşındaki

bu mezarlığa da yansımalı ve katkıda 'bulunmalıdır.

b) İncelemelerimiz, kalenin kuzeybatı eteklerinde yeralan ilgili
bölümde değineceğimiz«Sardur Burcu- Madır Burç» alanında devam et
miştir. Alaibalık üretme tesisleri ile ilgili öneri ve ricalarımızı şu şekilde

sıraladık:

ı - Alabalık havuzu, burca bitişik olduğundan (Resim; 12), Urar
tu'nun en eski yazıtlarının nemlenerek süratle tahribine yol açmaktadır 6.

Yer.i bir düzenleme yapılarak, havuz en azından uzak bir mesafeye alın

malıdır.

2 - Batı ve kuzey cephedeki açık kanal, aym şekilde geriye alınmalı,

su sızdırmaması için dip ve yan izolasyonu yapılmalıdır.

3 - Havuz ve kanalın görünen kısımları, yani 'beton duvarların

üzerleri sal taşları ile kaplanarak, antik bir görünüm sağlanmalıdır.Te
sis binalarının dış cepheleri de tarihi çevreye uyum sağlamalı, ya da en
azından sarmaşıkla örtülüp,kamufle edilmelidir. Beton büzlerin üzerleri
de örtülmelidir.

(6) 'M.T. TAHRAN, aynı eser) 180, 188.
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4 - Tesisin geriye alınması ile, hem bu anıt yapı ve yazrtları koru
nacak, hem de ziyaretçilerin kolaylıkla anıtı tetkik edebilmeleri mümkün
olacaktır.

c) Son dncelemelerimiz, kaleningüneyinde uzanan Eski Van Şeh

ri'nin harabelerinde noktalanmıştır (Resim: 28/29). Konuklarımız, bu
mahzun, fakat görkemlişehrinve kalenin karşısındahayranlıklarını.duy
gularını dile getirmişlerdir.Tarihi-Milli Park Projemizin önemi ve gerek
liliği, yerinde yapılan Incelemelerle daha açık bir şekilde anlaşılmıştır.

Bu arada, harabe şehrin bit ölçüde tahribattan korunırnası için, Tebriz
Kapısından Eski Van'a giriş yolunun, motorlu vasıta ve araba geçişlerine

kapatılması önerilmiştir (Resim: 7).
VaH Özdemir Hanoğlu'nun. ilk koruma önlemlerinin alınmasıhusu

sunda verdikleri direktiflere ve gösterilen yakın ilgiye, ayrıca brifinge ve
incelemelere katılan tüm yetkililere vekonuklara, burada da, bir kez
daha Üniversitem, Fakültem ve Araştırma Merkezi Bilim Kurulu adına

yirmi yıldan beri Van bölgesinde hizmet veren bir bilim adamı olarak
candan teşekkürlerlmiziarzetmeyi zevkli bir görev addederiz. Ayrıca, bu
duygularımızıdile getiren, projemizin önemini vurgulayan 8 Ağustos 1984
tarihli yazımız da Valilik makamına sunulmuştur.

Bu arada, Genel Müdür Dr. Nurettin Yardımcı'nın.geçen yıl sundu
ğumuz bildirimize cevap olarak, tarafımıza göndermek lütfunda bulun
duğu (7512 sayı ve 14 Ağustos 1984 tarihli) ilgi yazısında, belirttiğimiz

sorunların incelenmekte olduğunu, projenin desteklenmesi amacıyla im
kanların araştırılacağını bildirmesi ve çalışmalarımızda başarılar dile
mesi; ayrıca Genel Müdür Yardımcısı Cevat Bozkurtlar'ın (9354 sayı ve
1 Ekim 1984 tarihli) yazısında da olumlu görüşlerini açıklayarak, Van
Kalesi'nin restorasyonunun yapılması için teşebbüse geçildiğini müjdele
mesi, bizler için sevinç ve mutluluk kaynağı olmuştur. Kendilerine, hu
zurlarınızda bir meslekdaşları olarak en içten teşekkürlerimizi arzet
meyi bir borç sayar, 1985 kışında elim bir kaza sonucunda kaybettiğimiz

Cevat Bozkurtları rahmet ve sevgiyle anarım. Bunu, tüm bilim kurulun
daki arkadaşlarım adına ifade etmekteyim.

Bu bildirimizde. Van Kalesinde ve Eski Van Şehrinde yeralan belli
başlı, diğer bir deyişle «BİRİNCİ DERECEDE ÖNEM TAŞıYAN ANıT

YAPILAR»ın kısa tanımlarını sunmaya çalışacağız, Ayrıca, «Çevre Düzeni
Projesi» içinde «Ne gibi bir fonksiyon kazanmalıdır?»konusu ve gereği

üzerinde durup, bazı önerilerde bulunacağız.

Sunacağımız anıt yapılar «İkiz Kümbetler» hariç tümüyle «BİRİN

ct DERECE SİT ALANI" içinde yeralmakta (Resim: 1) sözü geçen bu
yapılar ve yakın çevresi, «ÖNCELİKLE)) ele alınması gereken «PİLOT

ALANLARI)) yansıtmaktadır.

300



Ancak, geçen yü da belirttiğimizgibi, ilk girişim olarak Birinci De
redecedeki Sit Alanının Sımrlan beton direk ve telörgü He koruma ve
kontrol altına alınmalıdır. Sınırları belirleyecek olan bu malzemenin
görüntü bakımından ağaçlandırma ilc karnufle edilmesi uygun olacak
tır. Kaleye ve eski şehire giriş, birer kontrol noktası ve bilet satış yeri ile
sağlanmalıdır. Aynı zamanda «Danışma/Information» fonksiyonunun
yürütüleceği bu yapılar, tarihi çevrenin görünümüne uyum sağlamalıdır.

Giriş bileti, broşür, rehber, kartpostal vs. den bir hayli gelir sağlemacağı

şüphesizdir.

Pilot alanlarda yapılacak, kademelı onarım, restorasyon ve koruma
faaliyetleri yukarıda değindiğimiz kontrol ve koruma önlemleri alındık

tan sonra başlatılmalıdrr.Aksi takdirde, harcanacak milyonlar ve emek,
bir anlamda boşa gitmektedir. 1970'li yıllarda Vakıflar Genel Müdürlü
ğünce restore edilen ilgili bölümlerde değineceğimiz Hüsrev Paşa Camii
ile Kaya Çelebi Camiinin günümüzdeki içler acısı durumları, bunun en
açık birer örneğini oluşturmaktadır:Sağlam tek bir pencere cam ı kalma
mış, içleri kuş yuvası ve pislikleri ile dolmuş, duvarları ve hatta kubbe
leri kazıma ve boyama «hatıra yazıları» ile bezenmiştir.

Birinci derecedeki sit alanının sınırları bir hayli geniş olduğundan,

bekçi kadrosunun çoğaltılması, bunun yanı sıra hiç olmazsa yaz ayla
rında bir Jandarma Karakolunun tesisi yerinde olacaktır. Bu dileğimiz

brit.ng ve yerinde inceleme sırasında ilgililere de aktarılmıştır.

Bu arada, kale ve eski şehri gezecek olan ziyaretçilere, öncelikle ve

rilmesi gereken bazı hizmetler hususunda da birkaç öneride bulunmayı

faydalı görüyoruz:

1 - Gezi düzeninin belirlenerek, uygun güzergahlarırı saptanması.

Bununla bağıntılı olarak ok işaretlerinin. gerekli Türkçe ve yabancı dil

deki panoların konulması. Bu panolarla ilgili önerilerimiz, ilerki bölüm

lerde ayrıca ele alınacaktır. Ayrıca, uçurum ve yı kılma tehlikesi olan

kesimlere «tehlike» işaretlerinin konulması gereklidir. Genel Müdürlük

uygun gördüğü takdirde, sözü geçen işaret ve panolardaki bilgilerin ha

zırlanması, Araştırma Merkezi Bilim Kurulunca süratle sağlanabilecektir.

2 - WC sorunu halledilmelidir. Mezar odalarının içleri, nişler ve

kuytu köşeler, ihtiyaç giderme yerleri olarak kullanıldığından çok çirkin

görünümlere neden olmaktadır. Bu hizmetler için uygun mekanlar res

tore edilmeli, mümkün olduğu kadar yeni yapıdan kaçınılmalıdır; ya da

tarihi çevreye uygun görünümlü WC'ler inşa edilmelidir.
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3 - Ziyaretçilerin dinlenebileceği yerler gereklidir. Tarihi çevreye

aykırı düşmeyen ağaç konstrüksüyonlu çardak tarzındaki büfelerde meş

rubat, çay, kahve vs. hizmeti sunulmalıdır.MadırBurç yakınındakiuygun

görünümlü çardak, bunu bir ölçüde sağlıyabllmektedir.Ancak, tüm çev

reyi eski şehri ve gölü panoramik olarak gözler önüne seren kalenin, uy
gun bir noktasında da böyle bir hizmetin verilmesi uygun olacaktır.

Geçen yıl değindiğimiz «bataklık» problemi de, yerinde incelenmiş

tir. Birinci Dünya Savaşı sırasındaki ağır tahribat nedeniyle kent, ölü bir
şehire dönüşmüş ve bakuıısızlık günümüze değin süregelmiştir.Eski Van,
suyu bol bir şehirdir. Van kayalığmın altından, muhtelif noktalardan gür
su kaynakları yüzeye çıkmaktadır. Madır Burcun kuzey kesimindeki kay
nak, günümüzde de tanıklık etmektedir. Eski Van Şehrinde ise «Horhor»
kaynağı, kente hayat veren ana damarı oluşturmakta idi. Ünlü «Horhor
Bahçeleri» de burada idi (Resim: 3 (ll) ve 9)7. Evliya Çelebi bu konuda
şöyle demektedir: « ••• Van'ın bu kale kayasından. Hor Hor denilen, de
ğirmen çarkını döndiiren suyu akar. Debbağ-hane içinden, etrafta bulunan
bağ ve bostanlarr sulayıp, Van Gölüne dökülür. Güzel bir sudur.. .»",

«.• •Van kayası altından pınarlar çıkar. Hor Hor denilen yerde, değirmen
döndürecek güçte su vardır. Tebriz Kapısının iç yüzünde yine büyük bir
berrak pınar çıkar ki, züllil suyu gibidir... Suluk Kulesinde de bir kaynak
vardır ki, buna, burçtan aşağı kayalar içinden inilir... Van kayasının ku
zeyinde de bir kaynak vardır. Bunun Uzerine bakan kuleye Su Kulesi der
ler . . .»9.

(7)' J - L. B. GRAMMONT, «Ur, plan ottoman in~di;t de Van au XVII c stecıe», Os

maıılı Araştırmaları, II (1981). 109; Kaleden, bu su kaynağına inen Urartu
lar'dan kalma Imya merdiveni (Binl1lerdimmlen adıyla tanımtanmaktadır. Ba
samaklar uçurumun yamacına oyulmuştur. Yakın zamanlarda, Van Müzesi Mü
dürü Ersin Kava klı taratından. basamakların üzeı-leri temizlettil"ilmiştir. Os
manlı planmda [Resim 3 (8)] «Ta.rik-ı ab-! leziz diin> (Tatlısu yoludur) notu
ile açıklanmıştır. Planda, bu merdlvcrıler.n bir kule ve kapı .geçidi ile koruma
altına a'ındığı görülmektedir. Bu su yolu, kusatmular sırasında, kaleye su temi
ni bakırnından c;ok önem taşımaktadır. Koruma lı geçidin, düşman topçusu ta
rafından tahrip edilerek yıkilması. coğu kez kalenin teslim olmasına neden ol
muştur : Aym eser , 101.

(8) EVLİYA çELEmt Mehmet Zı!li ibn-I Dervtş, EdiyCi Çe/elıi seyahat - ncimesi, IV,

tstanbuı 1314/1896 - 1897, 168: trçda l Yayınevi çevirisinde (1220); Bu anlatıma

ilaveten. suyun güzergahı C. TEXIERin ı839'dal,i planında da açıkça izlenmek

tedir : Descriptioıı de l'ATmenie, la Perse et la lIU'so]Jotarnie, I, Paris 1842, Lev.

35; M. T. TARHAN, aynı eser. 192, Resim 3.

(9) EVLlYA ÇELEBi, aynı eser , 182 vd. (1231 vd.) .
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Yukarıda sözünü ettiğimiz ağır tahribat nedeniyle ve zamanla, özel
likle Horhor kaynağının dağılım şebekesi ve şehirdeki diğer kaynak ve
çeşmelerin yolları tıkanarak yön değiştirmiştir. Eski Van şehrindeki ba
taklıkların ana nedeni budur (Resim: 8). Bu bataklık alanların dipten
verdikleri sürekli nem, bazı kesimlerde kerpiç duvarların üst yükseklik
lerine kadar ulaşmaktadır. Üzerinde durduğumuz bu problemle ilgili iki
önerimiz vardır:

ı - Drenaj kanalları, eskikanal ve şebekeler izlenerek açılmalıdır.

Yoksa, bilinsizce yapılacak bataklık kurutma çalışmaları kent dokusu
nun tahribatına neden olabilecektir.

2 - Van kayalığının güneyinde, ovada uzanan eski şehri üç yönden,
doğu, güney ve batıdan çevreleyen «hendeks'" açılmalıdır. Hendeğin izleri
yer yer .. özellikle güneydoğu kesimdeki mr kalıntısının hemen önünde
görülebilmektedir. Ayakta kalabilen bu köşedeki kule ve sur uzantıları,

eski şehir tahkimatınınyegane izleridir. Doğu suru üzerindeki Tebriz ka
pısından ise, sadece geçit yolu kalmıştır. Bu kesimin olduğu gibi, resto
rasyon planlamasına alınması gereklidir", Hendeğin ta'ban kodu, şehir

seviyesinden bir hayli düşük olduğundan, bataklık ve kaynak suları

yukarıda değindiğim yöntemle kolayca hendek te toplanabilecektir. Hen
dekte toplanan suları bir kanal uzantısı şeklinde göle akıtmak mümkün
dür. Kanal açmada büyük bir yetenek gösteren Devlet Su İşleri'nin ve
Toprak - Su'nun bu konuda bizlere yardımcı olacakları şüphesizdir.Orta
çağ'dan Birinci Dünya Savaşı sonlarına kadar sürelen bu tipik Türk
kentinin şehir dokusu, geçmişte olduğu gibi, ayrılmaz parçası olan hen
deği ile daha da anlam kazanacak; bu canlı görünüm ziyaretçileriri de
şüphesiz olarak ilgisini çekecektir. Hendeğin her iki yanının, salkım

söğüt gibi ağaçlarla bezendirilmesi de bu planın ayrılmaz bir parçası ol
malıdır. Ayrıca, Orta Kapı ve Tebriz Kapısı hizasında, hendek üzerine
kurulacak olan iki «asma>; tahta köprü", yine bizi geçmişe götürecek; bu
arada yukarıda değindiğimiz eski şehire cmrs-ctxrs denetiminde yar
dımcı olacaktır.

(10) Evliya Çelebi, şehir kapılarının. dış surun hemen dibinde yeralan hendeğin

üzel'indeki tahta köpriilere açıldığını nakletmektedir: aynı eser, 173 vd. (1223
vd.j.: J - L. B. GRAMMONT. ny/ıı, eser. '100, 117: POULLE'T, Noweeltes reltı

tions du Levant, II. Paris 1668, sayfa 363'deki gravürde, hendek, şematik olarak
gösterürntşttr.: M; T. TARJHAN, aynı. eser.. 191, Resim 2.

(LLL Sözü geçen surun restorasyonu için, eldeki gra.vürlerin yanısıra, eski fotoın-af

lardan da yararlanmak mümkündür: H. F. B. LYNCH. Annenin: Trarels ana
Studies, II, London, Newyork Bombay 1901, 104. Resim 129: M, T. TARHAN,
ayııı, eser, 199. Resim 15.

e12) Bakınız, burada dipnot 10.
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Esas konuya geçmeden önce, yukarıdaki bu açıklamaları yapmak
gereğini duyduğumuzu ifade etmek İsterim.

Çeşitli xlevirlere ait anıt yapıların ihtisas sahalarına göre ayrıntılı

olarak Jncelenmesi. kazı, onarım ve restorasyonları Araştırma Merkezi
bilim kurulunca planlanmıştır. İlgili kuruluşlarla yapılacakkoordinelı

çalışmalar, bu projernize dşlerlik kazandıracaktır. Geçen yıl da bu duy

gularımızı açıkça ifade ettik. Mali destek ve koordinasyon sağlanmadık

ça, bizim çalışmalarımız bilimsel bir araştırma ve öneriler paketi olarak

kağıt üzerinde kalmaya mahkum olacaktır.

Anıt yapılara «fonksiyon» kazandırmaktaki amacımız, ölü şehri

canlandırmaktır.Bu nedenle konuya, değişik bir açıdan yaklaşmaktayız:

a) Anıt yapıların kademeli olarak usulüne uygun şekilde restoras
yon, onarım, koruma ve yakın çevrelerinin düzeni, başlıca kuraldır. Kazı

yerlerinde de imkan ölçüsünde bu uygulanmaktadır.Buna paralelolarak:

b) İç düzenleme ve «canlı teşhir» olayı söz konusudur. Bizim, üze

rinde durduğumuz ana fikir budur.

Böyle bir düzenleme, her düzeydeki ziyaretçiyi fazlasıyle etkiliye

cek, ilgisini çoğaltacak ve her «pilot alan», ayrı bir seksiyon olarak turis

tik, ekonomik ve kültürel yönlerden yalın bir benzetme ile, kaçınılmaz

bir «ökse» olacaktır.

Van Kalesini taçlandıran çeşitli devirlere ait görkemli kuleler ve
sur duvarlarmdan oluşan tahkirnat sistemi, anıt yapılar zincirinin en bü

yük bölümünü oluşturmaktadır.Ancak bunların restorasyonu, korunması

ve değerlendirilmesi çok uzun vadeli ve çok masraflıçalışmalarıgerektir

diğinden şimdilik bu konu üzerinde durmayacağız",Kalenin çevresini do

laşarak, doyumsuz manzarayı gözler önüne serecek olan uygun bir
«teleferfk» sistemi de gelecekte, bu konunun ayrılmaz bir parçası olmalı

dır.

Geçen yıl da değindiğimiz üzere, sit alanı içindeki bellibaşlı anıt

yapdar devir olarak iki ana gruba ayrılmaktadır.

(l'3) Bu arada, geçen yıl değindiğimiz ve fazla masraf göstermeyen, büyük çö
küntüleri önleyecek ziyaretçiler için tehlike gösteren teras Istlnad duvarları

nın takviyesi, i'VedHikıl:e göz önünde tutulmalıdır: M. T. 'TARHAN, aynı eser,
188.
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- URARTU DEVRİNE AİT ANıT YAPıLAR

A-Sardur BurcuiMadır Burç

Kalenin kuzeybatı eteklerindedir (Resim: 11). Urartu devletinin
«Kurucu» krallarından olan Sarduri I. (YakL. ol. M. Ö. 840/830-825) tara
fından yaptırılmıştır".Otuz tonu bulan, kesme kalker bloklarla inşa olun
muştur (Resim : 10, 12_13)15. Bu blokların üzerinde, M. Ö. 9. yüzyıl Yeni
Assur çivi yazısı ilc kaleme alınmış, Urartu'nun şimdiye kadar bilinen en
eski yazıtları yeralmaktadır",Urartu devrinde, krali Iskeleyi kontrol ama
cı ile yapılmış olmalıdır". 1387'dc, Timur'unkuşatmasında ve daha son
raki Osmanlı kaynaklarında bile, kalenin batı eteklerinin sularla kaplı

olduğu belirtilmektedir. Bunu, 17. yüzyıla ait planda .da izlemek mümkün
dür (Resim: 3). Zamanla, taşınan alüvyonlar bu kesimi doldurmuş ve
gölün sınırı kaleden bir hayli uzaklaşmıştır (Resim: 1). Burcun taş ke
simi temelolarak çeşitli devirlerdeki yapıları taşımıştır. Buna ait en eski
resimli belge, yukarıda sözünü ettiğimiz Osmanlı planı ve C. Texierirı

1839'daki gravürüdür". Burçtaki son kazı ve araştırmalar 1973 ve 1974'de,
Prof. Dr. A. Erzen ıbaşkanlığındaki bilim kurulumuzca yürütülmüştür".

Önerilerimiz:

1 - Başlangıçta değindiğimiz, alabalık üretme tesisleri ile ilgili öne
rile: imizin yanısıra, yazıtları yağmur ve don olayı gibi etkenlerden koru
mak amacıyla, burcu çevreleyen, uygun görünümlü, saydam, bir saçak
lık sisteminin yaptırılması gereklidir.

2 - Türkçe ve yabancı dilde olmak üzere, burcun hakkında kısa

bilgi veren ve birbirinin aynı olan altı yazıtın çevirisini kapsayan pano.

(14) W. KLEI'SS - H. HAU1PTMANN - Ve d. yzl., TO]Jographi.sche Karte von Urartu,
Berlin 1976, 9, no. 1 b: M. T. TARIHAN, aynı eser) lBO.

(15) O. 'BIDLLİ, «Alniunu Kentin'in ve Taş Atölyesinin Keşfi>>, Anadolu Ara.~tıı·malan,

VIII (1980) 1982, 115 vdd.

(16) F. W. KÖNIG, Handbuch. der ciuüdioehen Inschriften, Graz 1955 - 1957, no. 1
a -- c = G. A. MIDLIKISHVILI, Urartskie klinoobraewfe nadpisi, MOSkova 1960,
no. 1 - 3; Ayrıca bakınız, burada dip not 14'de göst. eserler.

(17) Kr ş. O. BELLi, a.ynı eser, göst. yer. ve Yurt Ansiklopedisi, 7604.

(18) C. TEXIER, aynı eser, Lev. 38; M.T.TA!RHAN, aym eser,195, Resim 6.

(19) A. ERZEN, «Van Kalesi Kazısı 1973 .Çalışmaları», seueıe«, xx."CVIII/151 (19-
74),549; «Van Kalesi Kazısı 1974 Çalışmaları», (Belleten, XXXIX/155 (19 -75),
561.
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3 - Bu kesimin .iskele fonksiyonunu yansıtan ahşap bir sal ve kü
rekli-yelkenli bir tekne modeli, ahşap bir iskele modeli ile birlikte, yeni
den tanzim edilecek olan alabalık ana havuzunda scrgilenebilir ".

B - «A n a ı ı - K ı Z» K tt t s alA i a n ı

Kalenin kuzeydoğu yamacındadır (Resim: 5). Günümüzde de kut
sanığının süregeldiğini.başlangıçtabelirtmiştik.Bu açıkhava kutsal alanı,

Van kayalığına oyulmuş iki anıtsal niş. geniş bir platform, kurban kan
larının akıtıldığı ,kanallar ve nişlerin içine yerleştirilmiş bazalt yazıtlar

dan oluşmaktadır (Resim: 14-15). Sarduri II. (Yakl. ol. M.Ö. 764-735)
tarafından yaptmlmıştır. 1916'da, Birinci Dünya Savaşındaki Rus işgali

sırasında,M. Marr ve I. A. Orbeli tarafından kazılarak, meydana çıkartl

mışur 21. Günümüzde, parçalanmış olan bu değerli yazıtların21 müzedeki
parçaları da monte edilerek restorasyonu ve yerlerine yerleştirilmesi,

Bilim Kurulu üyesi, meslekdaşım Doç. Dr. Ali M. Dinçol tarafından plan
lanmıştır.

Önerilerimiz:

1 - Yazıtların monte ve restorasyon işleri tamamlandıktan sonra,
yukarıda değindiğimiz koruma yöntemi uygulanmalı, nişlerin içine, ya
zıtların üst kısımlarına saydam saçaklıklar yaptırılmalıdır.

2 - Türkçe ve yabancı dilde olmak üzere, kutsal alan hakkında

kısa 'bilgi veren ve yazıtların çevirilerini kapsayan pano. Bu pano güney
duvarında uygun bir yere kolaylıkla monte edilebilir. Mezarlığın dışına

atılan ve günümüzde {( kurban taşı» olarak kullanılan Urartu devrine ait
sunak veya dibektaşı (Resim: 1.5 A), platforrna getirilerek değerlendir!l

mclidir. Böylece alanın görünümü daha da zenginleşecektir.

C-Krali Mezar Yapıları

Kale, Urartu anıtsal kaya mimarlığının başkent Tuşpa'ya yaraşır

görkemli örnekleri ile doludur. Özellikle, kayaya oyulmuş ve yüksek dü
zeyde bir işçilik gösteren krali mezar yapıları, birinci derecede önem

(20) Van Gölü için geleneksel antik görünümlü kürek ve yelken donanımlı tek
neler hakkında eskl fotograflardan da bilgi edinmek mümkündür:
H. F. B. LYNOH. aynı eser, 30, Resim 120.

(21) M. MARR - I.A. üRBELI, Archeoloqitscheskaja ekspedizija 1916 goda tl; Waıı.

Petersburg 1922.

(22) F. W. KÖNIG. ayın eser, no. 103 = G. A. MELIKISHVDLI. aym eser', no. 155.
Bu nişler, halk tarafından «Haeine Kapısı.» adıyla da tanımlanmakta, yazıtlar

da aynı adı taşımaktadır.
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taşıyan anıt eserlerdir. Van kayalığımn güneye bakan yüzünde, üst kesim
lerde sitadelin altında, doğu ve batıda gruplanmışlardir. Bu yapılar,plan
olarak ata kültürüne ait dini törenleı-in yapıldığı büyük, ana salonlara
açılan, .kral ve ailesinin mezar odalarından oluşmaktadır. Ancak, Argişti

L'e ait olan mezar yapısı yazıtı nedeniyle tarihlenebilmektedir. Diğerleri

ise ilk bilimsel araştırmalardan itibaren muhtelif krallara atfen adları

dırilmaya ve tarihlendirilmeye çahşılmıştır". Oysa, geçen yıl da değindi

ğimiz üzere, bu konuda kesin bir tanımlama yapmak, Bilim Kurulu üye
miz, meslekdaşım Doç. Dr. Veli Sevin'in de hemfikir olduğu gibi 24 şimdi

lik imkansızdır". Bunun yanısıra, bu yapılara ait eski plan ve kesitler
ölçü ve tanım bakımından yanlış ve yetersizdir. Sunduğumuz plan ve
kesitler adı geçen meslekdaşırmn nezaretinde, mimarımız Ümit Sirel ta
rafından yapılmış ve .ayrıca 'kendisi tarafından düzenlenmiştir. Doç. Dr.
Veli Sevin bu konu üzerindeki bilimsel çalışmalarınadevam etmektedir.

Biz burada, anıtsal nitelikteki belli başlı krali mezar yapılarını ele
alacağız. Bunlar, yakın geçmişte, yirmibeş yıl öneeye kadar hayvan barı

nağı, ağıi olarak kullanılmışlardı. 1972 - 1975 yıllan arasında Prof. Dr.
Afif Erzerı'in başkanlığında yürütülen Van Kalesi kazı ve araştırmaların

da, bilim kurulumuzca bu yapıların içindeki yığıntılar temizlenerek kaya
zeminleri ortaya çıkarılmıştır.

17. yüzyıla ait planda gösterilen ve «mağara'dur» açıklaması ilc ta
nımlanan krali mezar yapıları [Resim 3: (5), (6), (7), (LO)] tüm Os
manlı döneminde silah, cephaneilk ve crzak deposu olarak kullanılmış 2",
ayrıca çeşitli işler için faydalanılmıştır. Evliya Çelebi, 165S'deki durum
larını yansıtan ilginç bilgiler r.akletmektedir : « •••Van kayasının içinde
kat, kat altıyüz aded büyük mağaralar vardır ki, her biri hir kervansaray
gibidir. Bu mağaraların nicesinin içinde dokuma yerleri vardır ki, çark.
lar ile, ustalar ibrişim, iplik ve topurganları bükerler. Yüzlerce mağarada

top günesi yığılmıştır ki, hesabını Allah bilir. Nicesi de 'siyah barut ile
doludur. Bazılarında da, ok, yay, zemberek tüfek, kılıç, kalkan, balta,
kazma, külek, kürek, kamira, çark-ı felek paçarazlar, domuz ayaklan,
mancımklar, yuvarlak taşlar ve diğer çeşitli cephaneler vardır. Hatta,

(23) Bkz. C. F. LEHMANN - HAU'PT, Arıneniei! : Binst unti Jetet, II/I, Berlin.
Leipzig 1926, 123 vdd., 143 vdd.: F. SC!HAOHElRMEYR, «Tusehpa», Reallexi
konder Vorgeschichte, XTII, Berlin 1929, 487 vdd., Lev. 93 vdd.: F. W, KöNIG,
aynı eser, 261 vdd.; <B. B. PIOTROVSKI!, Yanskoe 'I'sarstıio, Moskova 1969, 213
vdd.; M. N. Van LOON, Urartian Art, Leiden 1966, 60 Ydd.

(24) V. SEVtN, «Van Kalesinden Bir Kaya Mezarı ve Urartularda ölü Yakma Ge
Jeneği», Anadolu Araştırmalar?,VIII (1980) 1982, 151 Ydd.

(25) M .'1, TARHAN, aynı eser, 181.

(26) J - L. B. GRAMlMONT, aynı eser, 101, 109.
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özelolarak yüz adet mağarada arpa, buğday, çeltikli pirinç, dan, bakla,
mercimek, nohut ve diğer ürünler vardır. Bir mağarada da, bütün bütün
hayvan kemikleri yığılmıştır.Birinde de, bukadar bin yıldan beri pabuç,
çarık ve bu gibi diril, ziril şeyler doludur. Bir mağaranın sarnıçlanndan

birinde bezir yağı, birinde şırılgan yağı, birinde don yağı, birinde sarı

yağ, birinde katran, birinde zift ve diğer çeşitli yağlar vardır. Yedi adet
havuz içinde, sığır derisinin yünler.ini, camış derisinin kıllarım kazıyıp,

dilim, dilim, kısım, kısım edip doldurmuşlar,üzerlerine ağızlarına kadar
bal dökmüşler, sığırve camış deriliğindeniz kalmayıp, bir çeşit güzel
reçel olmuş ki, insan yemeye doyamaz. Bir mağarada tuzlanmış balık,

bir mağarada tuzlanmış sığır, camış, koyun ve keçi etleri, üç mağarada

tuz, kırk aded mağarada pişmiş dan ekmeği ve peksimet, un, bulgur
dolu ki, hesabını Allah bilir. Nice havuzlarda slrke, bal, peynir, zeytin
yağı, hatta ş.arap vardı ki, bundan ilaç için veya kalede kuşatılmış olan
hırfstlyanlar için verilir. Mağaranın birinde Allah'ın emri ile neft yağı

madeni çıkar ki, kayadan çıkarak bir büyük havuza dökülür. Havuz do
lunca, devlet tarafından Van defterdan vasırasıyle tüccarlara satılır. Bu
mağara gece gündüz kapalıdır. Bir tarafına tepe, tepe toprak yığrlmıştır,

Allah göstermesin, nefte ateş düştüğünde, toprak döküp söndürürler. Ha
sılı bu Van kayasının içersinde, altıyüz kadar mağara vardır ki, hiç birisi
boş değtldir. Hepsi cephane. mühimmat ve askeri malzemeler ile dolu
dur... Süleyman Han sözünü ettiğimizmağaralarınnicesine, kalyon karm
gibi top delikleri açıp, her bir mağaraya birer top çıkarmış ki, insan gö
rünce dehşette kalır. Bu balyemez toplan bir sıra böyle kirpi gibi dizmiş,

gülle ve mühimmatlarını hazırlayıp her topun yamna koydurmuş. Bun
lardan bir kat aşağıdaki mağaraları da delip, birer kat içine insan sığar

ve taş gülle atar şayka toplan dizmiş.. j7. Geçmişi canlandıranbu anla
tımdan sonra, ilk grup olarak, sitadelin altındaki kaya platformunda yer
alan mezar yapılarını tanımlamaya çalışacağız:

1 - «K u r LI c u lar» M eza r i (Resim: 16)28

Urartu devletinin kurucusu sayılan Sarduri L'in sülalesiyle bağıntılı

olarak, bu adla tanımlanmaktadır.Mezarın cephesi ve giriş doğu yönde
dir. Ana salonun tavanı kemer-tonoz şeklinde işlenmiştir. Tonazun bitim
hattı silmelerle belirlenmiştir. Ana salona, kuzey ve güney istikametinde
iki mezar odası, batı istikametinde ise bu salonla bağlantılı ikinci bir
salon açılmaktadır. İkinci salon da kuzey, güney ve batı .istikametindeki
üç mezar odası ile bağlantılı bulunmaktadır.

(27) E:V.LtYA ÇELEBİ, aynı eser, 166 vdd. (1218 vd.).

(28) Kl'ş. C. F. LEHMANN - HAUPT, aynı eser, 146; F. W. KöNIG, aynı eser, Le•.
126.
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2 - «M e n u as M e z a r ı (Resıim: 17)29

Urartu'nun büyük krallarından Menna'ya (Yakl. ol. M. Ö. 8100·786)
atfedilmektedir. «Neft Kuyusu Mezarı» olarak da tanımlanır. Evliya Çe
lebi'nin anlatımında da bu tanım, açıkça görülmektedir. Mezarın cephesi
ve giriş güney yöndedir. Kaya yüzeyi işlenerek, anıtsal bir cephe mimarisi
oluşturulmuştur. Cephenin üst ve doğu yanı geniş silmeler şeklinde be
Idrlenmiştir (Resim: 18). Yapının önündeki kaya platformu, 1972-1975
arasında, yukarıda değindiğimiz kazı ve araştırmalar süresince, açılarak

meydana çıkarılmıştır", Platformun kuzey kesimi, yüksek bir seki şek

linde, cephe rnimarislnin alt sınırını oluşturmaktadır.Platformdan itiba
ren yükselen kaya basamakları, giriş kapısına ulaşmaktadır. Kapının

üzerinde de büyük bir pencere şeklinde ışık menfezibulunmaktadır.Ana
salonun tavanı diğer mezar yapısında olduğu gtbi kemer-tonoz şeklinde

dir. Bitim hattı çift silmeli olup, daha belirgin işlenmiştir. Salon, doğu
ve batı istikametinde bdrer, kuzey istikametinde ise iki mezar odası ile
bağlantılıdır. Kuzeydeki, soldaki odada iki büyük rıiş yeralır. Salonun
doğusundaıki oda ise tümüyle işlenmemiş, yarım bırakılmıştır.

3 - «S ard u r i II.» M eza r i (Resim: 20)31

Urartu'nun büyük 'krallaı-ından Sarduri II.'ye (Yakl, ol. M. Ö.
764 - 735) atfedilmektedir, «DoğuMezan» olarak da tanımlanır. Doğudaki

anıtsal kaya platformunda yeralır. Kaya yüzeyi işlenerek. platforma inen
merdivenler, girişe ulaşan basamaklar, seki ve cep!he mimarisiyle gör
kemli bir görünüm oluşturulmuştur (Resim: 21-22-23). Cephe ve giriş

güney yöndedir. Ana salona doğu, batı ve 'kuzey istikametinde üç mezar
odası açılmaktadır.

4 - «Ö i Ü • Yak ın a = K r e ın a s yon» G e ı e n e ğ i n d e
Bir Mezar32

En doğudaki mezar yapısıdır. Van kayalığının güney-doğu ucunda
yeralır. Kademeli iki platform ve bir ıkaya merdiveni, mezar odasının

güneyindeki giriş mimarisinin elemanlarını oluşturmaktadır. Cephe ve
giriş güney yöndedir. Mezar odası bir salondan ibarettir. Doğu, batı ve

(29) K.rş. C. F. ·LElHMANN -tHAUP'T, aynı eser, .147; F. W. KöNIG, aynı eser, Lev.
126.

(30) IBkz. burada dip not 19'da göst. eser. ve A. ERZEiN, «Van Kalesi Kazısı 19175
Çailtşmalarr», Belleten, }OL/160 (1976). 714.

(31) iKrş. C, F. 'LEHMANN -HAlUPT, aynı eser, 150, 151.; F. W. IKöNIG, aynı eser,
Lev. 127.

(32) V. SEVtN, aynı eser, 153 vd., 156, Resim 1 ydd.
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kuzey duvarlarının içine, hemen hemen duvar 'boyunca uzanan yatay
nişler oyulmuştur.Bu nişlerin içinde de toplam 78 adet yuvarlak dip kaide
oyuğu sıralanmıştır. Doç. Dr. Veli Sevin'in haklı olarak, açıklamasına

göre, bu oyuklara ya tümüyle, ya da kısmen yakılmış ölülerin kül ve ke
miklerinin saklandığı kremasyon kapları yerleştinilmekteydi.

5 - A r g i Ş t i I. M eza r ı (Resim: 24)33

Urartu'nun büyük krallarındanArgiştiL'e (Yakl. ol. M.Ö. 786-764)
aittir. En batı uçtaki krali mezar yapısıdır. Güneye ibakan yapının cep
hesinde, anakayanın üzerinde kolonlar halinde bu kralın ünlükroniği

yeralmaktadır (Resim: 25)34. Mezar odaları «Horbor Mağaralan» adıyla

da tanımlanmakta,yazıtlar da aynı adla anılmaktadır(HorborYazıdan).

Girişe, kaya basamakları dle inilmektedir" (Resim: 26/27)36. An salona,
doğu istikametinde bir, batı istikametinde birbiriyle bağlantılı iki, ku
zey istikametinde de iki mezar odası açılmaktadır. Ana salonun ve beş

mezar odasının duvarlarında, toplam olarak 34 adet dikdörtgen niş bu
lunmaktadır. Bu nişlere, muhtemelen «ölü hediyeleri», «kült eşyaları» ve
«kremasyon kapları» koyulmakta idi. Ayrıca, duvarlarda giriş yerlerinin
ve nişlerin üst hizalarında yer yer aplik yuvaları ve izleri görülmektedir.
Buralara, muhtemelen aydınlatma ile ilgili olarak tunç asma kandiller,
veya dekoratif ya da dinsel fonksiyonlu tunç boğa başlan gibi elemanlar
raptedilmekteydi. Bu gibi değerli eşyaların varlığım, Sargon II.'nin iM. Ö.
714 yılındaki ünlü seferinin anlatımından dabilmekteyiz". Ana salonda.
girişin hizasında, 'kuzey duvarının dibinde, tabanda kareye yakın büyük
bir kaide izi görülmekte, daha küçük çaplı diğer iz de, 'kuzey-batı köşe

hizasında yeralmaktadır. Bu mezar yapısında dikkati çeken diğer bir
özellik te şudur: Kuzeybatıdaki en büyük mezar odasının taban seviyesi
bir hayli düşlik olup, içi moloz yığıntısı ile kaplıdır. Bu mezar odası, 'bu
luntu ve bazı problemlenin çözümü yönünden, gelecekteki kazı ve araş

tırmaların öncelikli bir pilot alanını oluşturmaktadır.

(33), Krş. C. F. LmH1MANN -HAlUPT, aynı eser, 125; F. W. iKöNIG, aynı eser, Lev.
127.

(34} F. W. KöNlG, aynı eser, no. 80 =G. A; MIDLllKI'SlHVILI, aynı eser, no. 127.
(35) Ziyaretçilerin tehlikesizce mezara lnebflmelerd için, 1962'de Prof. IR. A. Er

zen'In uyarısı üzerine, basamaklar ıboyunea demir korkuluk yapılmıştır,

(36) Resim 26/27'de görülen ikinci 'bir giriş kapısı, Argişti l. mezarının altında

yeralan ve bu yapı ile bağlantılı olmayan 'başka 'bir mezar odasına aittir. Bu
mezara da, uçurumun .kenarındaki 'kaya basamaklarıyla tehlikeli 'bir şe'kilde

ulaşılaibilmektedir.

('37) F'. TlHllREAU - DANGlJN, Une relation de la huitieme campagne de Bargon, Pa
ris 1912, no. 33; ıD. D. ,LUCKElNIBILIL, Ancient Records of Assyria and Ba~y

lonia, II, Chicago 1926 - 1927, no. 172; A. çn.ttNGfROGLU, «Tann Assur'a Bir
Mektup», Tarih incelemeleri Dergisi, II (1984), 21 vdd.
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Önerilerhniz :

tık grup önerilerimiz, yukarıda tanımlarını yaptığımız tüm mezar
yapılarını kapsamaktadır.

1 - Mezar yapılarının salon ve odaları, uygun bir elektr:ik donanı

mı ile aydınlatılmalıdır.

2 - Türkçe ve yabancı dilde olmak üzere, mezar yapılarını tanım

layan, plan ve kesitlerini kapsıyan bilgi panoları.

3 - Kale ve şehrin planı .ile Osmanlı planı yanyana teşhir edilmeli;
Bu panonun üzerine, «ŞİMDİ NEREDEYİZ?» gibi bir başlık yazısı koyul
malı, bulunulan yer daire içinde Işaretlenerek, ziyaretçiler aydınlatılma

lıdır. Sözünü ettiğimiz Osmanlı planını, poster şeklinde renkli ve aynı

basım olarak basıp, çoğaltmak mümkündür. Bu planın öncelikle basılıp,

dağıtılması ve satışı propoganda yönünden de çok etkili olacaktır. Genel
Müdürlüğün 'bu konu üzerine eğileceğini ümit ediyoruz.

Bu önerimiz, ilgili bölümde ele alacağımız, eski şehirdeki Türk-İslam

devri anıt yapılarının, iç düzenleme planında da öncelikle yeralmaktadır.

Sözü geçen panolar, ana salonların uygun bir duvarına monte edil
melidir.

4 - İç düzenleme yapılan mezar yapılarının girişlerine mimariye
uygun masif kapı kanatları monte edilmelidir. Bu uygulamada, halen
mevcut olan mil ve sürgü yuvalarından yararlanmalıdır. Böylece, ziya
retçiye geçmişteki kapı ve kilit sistemleri hakkında açık bir bilgi verile
cek, ayrıca ziyaret saatleri dışındaki koruma önlemi sağlanacaktır.

Mezar yapılarının özelliklerine göre, iç düzenleme planları hakkın

daki önerilerimiz ise şunlardır:

1 - İlk grup olarak ele aldığımıziki mezar yapısı, yani «Kurucular
Mezarı ve «Menua» Mezarı adıyla tanımlananlar, Evliya Çelebi'nin nak
lettiği bilgilerin ışığı altında tanzim edilmeli, Osmanlı İmparatorluğu

devrindeki fonksiyonları ve kullanımları sembolik bir şekilde canlan
dırılmalıdır. Her iki mezardaki. toplam üç ana salon ve sekiz oda ayrı

birer ünite olarak tanzim edilebilir (Resim: 19).
(a) Atölyeler bölümü; dokuma tezgahı, iplik ve yün eğirrne çark

ları vs. geçmişin bir devamı olarak, bu ahşap aletler günümüzde de kul
lanılmaktadır. Temini kolaydır.

(b) Cephanelik bölümü; demir top gülleleri, barut ve küherçile fı

çıları vs. Sayıları birhayli fazla olan demir gülleler, Van Müzesinde ve
kalede mevcut olup", bunları biraraya toplamak yeterlidir.

(38)' -Van'ın eski ve yeni müzesinde yıllardır emek veren, müdür ve görevlı olarak
değerli 'katkılarda bulunanMuhittin Toprak'ın ifadeS'ine göre, çok sayıda demir
gülle, kuzeydekiblrkulenin içinde· toprakla örtülerek koruma altına alın

mıştı. Kendisinin ve müze müdürü Ersın Kavakh'mn her zamarı oldug-u gibi, bu
konuda da bizlere yardımcı olacaklarını ümit ediyoruz.
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(c) Müzedeki top ya da başka ana müzelerin depolarındaki, teşhir

dışındakilerdenbirkaçı özellikle ana salonlardan birinde sergilenmelidir.

(ç) Silah deposu; ok, yay, kılıç, kalkan, kargı, gürz vs.

(d) Kuru erzak deposu; çuvallar, tulumlar, fıçılar vs.

(e) Sıvı erzak deposu; yağ fıçıları, muhtelif boyda küpler, testiler,
çömlekler vs. Van'ın Bardakçı köyünde, halen eski gelenekte çalışan çöm
lekçi atelyelerinde bunların benzerlerıini yaptırmak mümkündür.

(f) Dabbağhane de sembolik olarak canlandırılabildr.

2 - Malzemenin cinsleri eski devirlerde olduğu gibi fıçı, küp vs.
üzerine Osmanlıca olarak yazılmalı, altlarına ise açıklayıcı etiketler ko
yulmalıdır.

3 - Yukarıda değindiğimiz panonun yanısıra, ana salonlardan bi
rinde özel bir pano tanzim edilmeli, bunun üzerinde Osmanlıca/Türkçe

ve yabancı dilde olmak üzere (Kısa bir hayat öyküsüyle birlikte), Evliya
Çelebi'nin anlatımı, Poullet, Texier ve diğerlerinin eski Varı'a ait gravür
leri" yeralmalıdır.

4 - Dokumacı ustası, çırağı, cephaneci, topçu, erzakçı, muhafız

gibi dlgili elemanların mankenleri de bu ünitelerin canlandırılmasında

kullanılmalıdır.

Urartu devrinin canlandırılacağımezar yapıları hakkındaki önerile
rimiz de şunlardır:

1 - Kroniği ve mezar mimarisindeki canlılığı nedeniyle, en uygun
olanı Argişti L'eadt olan mezar yapısıdır.

(a) Kaya yüzeyindeki çivi yazılı kronik tabiat şartları nedeniyle
gün geçtikçe harap olmaktadır. Diğerlerinde olduğu gibi, saydam bir sa
çaklık düzeni ile öncelikle koruma altına alınmalıdır.

(b) Yazıtın çevirisi, Türkçe ve yabancı dilde olmak üzere, ana sa
landa yeralmalıdır. EvIiya Çelebi'nin Urartu çivi yazısı hakkındaki tanı

mı da bu çevirinin yanında bulunmalıdır".

(c) Bir mezar odasında, krali bir gömü canlandırılmalıdır. Bir
seki üzerine yatırılmış giysileri üzerine zırhı, kemeri, miğferi ve silahları

kuşandırılmış kral, son görevlerini yapmakta olan ailesi ve rahipler vs.
yine rnankenlerle tertiplenmeIi; mezar mobilyaları ve ölü hediyeleri vs.

(39) M.T. TARIHAN, aynı eser, Resim 2 ydd.
(40) ID'V,LIYA ÇEıLE!Bl, aynı eser, 170 (1221) : «... Bu. iç kalesin'in şehre bakan kıble

tarafında, kesik top mağarasının üzerinde, düzce bir kayanın ortasında, kayayı

dört köşe halinde parlatıp, ibretle okunacak yazılar yazmışlar ki, rumuz ve işa

ret şeklinde olduğundan okuyamadım...»; M.T. TA!RlHAN, aynı eser, 184.
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asıllarına göre planlanmalıdır. Nişlere koyulmuş kült eşyaları, duvarlara
asılı tören kalkanları, silahlar gibi. .. Bunların benzer kopyalarının yapı

mında, Gündağ Kayaoğlu gibi değerli sanatkar ve sanatseverlerin yardım

cı olacaklarınıümit etmekteyiz. Bilindiği gibi, bu tür değerli malzemenin
asıllan, başta Van ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi olmak üze
re, muhtelif müzelerde sergilenmektedir. Tanzim edilecek bu mezar odası,

hüzünlü bir havayı yansıtacak şekilde, aydınlatılmalıdır.Ayrıca hem ko
ruma hem de ziyaretçiyi canlı bir sahrıeyi zaman ötesinden izlediğini

vurgulayıp etkilemek için, mezar adasının kapı geçidi iç yönden masif
bir camla kapatılmalıdır.

(ç) Ana salon da tanımını yaparken açıkladığımız tunç yağ kan
dilleri, 'boğa başları gibi malzeme ile dekare edilmeli, ayrıca nişlerin

fonksiyonlarıda canlandırılmalıdır.

(d) Geçen yıl .da değindiğimiz gibi, ana salonda C. Texier'in imzası

da bulunmaktadır41, bu da özel bir çerçeve içine alınmalı, açıklayıcı eti
ket konulmalıdır.Binlerce karalama içinde, bir kaç ünlü isirne daha rast
lanılacağı muhakkaktır.

2 - «Ölü Yakma» geleneğindekimezar odası da değerlendirilmeli

dir. Bardakçı Köyünde benzerleri yaptırılarak, kremasyon kapları ni şler
içersindeki oyuklara sıralanmalıdır.

II - TÜRK - İSLAM DEVİRLERİNE AİT ANıT YAPıLAR

Eski Van şehri harabelerinde (Resim: 28/29) başta Osmanlı kay
nakları olmak üzere, bir çok kaynak vasıtasıyle varlıklarını bildiğimiz

yapılar bulunmaktadır.Ancak, bunları günümüzdeki görünümleri ile ke
sinlikle tesbit edebilmek bir hayli zordur. Gelecekteki çalışmalarda bu
konu üzerinde de durulacaktır. Başlangıçta da belirttiğimiz üzere, biz
burada ayakta olan belli başlı anıt yapıları ele alacağız.

A - U i u C a m i i (Resim: 30)

Geçmişte tüm görkemi ile yükselen bu anıt yapının 1655'deki etki
leyici görünümünü, Evliya Çelebi büyük bir coşkuyla nakletmektedir:
« •••Ondan sonra yapılan cami, aşağı kalede (Ulu Camii)'dir. Azerbeycan
hükümdarlarındanAkça-Koyunlu Şah Cihan'ın yapısıdır. Bundan büyük
cami yoktur. Cümiln içinde, sütunlar üzerinekurulmuşyüksek bir kub
besi vardır ki, göğe uzanmıştır. Binanın ustası mühendis, bütün gücünü
harcayıp, çeşitli renkte ham mennerlerle süslemiş olup görülrneğe değer

dir. Yüksek kubbesine, bütün duvar ve kapılarına, kırmızı ve siyah tuğ-

<~
(41) M. T. TARHAN, aynı eser, 181.
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lalar ile yazılar yazmış ve tuğladan çeşitli yazılar dizmiş ki, hepsi ayettir.
Bu yazıların benzeri Huınus kalesinin duvarlannın yüzünde vardır. Ga
yet büyük ve eski bir ibadet yeri olup, belal para ile yaptırıldığından,

manevi ..bir' güzelliği vardır. Eski uslüpta bir mihrab ve minberi vardır

ki, beyaz, siyah, kızıl renkte kıymetli taşlarla, sedef gibi işlenmiştir.Sanat
eseri J>ir minaresi vardır. Haklkaten görülmeğe değer. Basılı bu camllln
benzeri yoktur. Bunda olan güzellik, dillere destan sanatlar, bunda olan
göz kamaştıncı el işleri hiç bir camide görülmemiştir.Dış avlusunun et
rafında medresesi vardırs",

17. yüzyıla ait Osmanlı planında [ Resim: 3 (12); Karşılaştırınız

Resim: 2( 11)] «Oğrun Kapısı»nın hizasında, «Paşa Sarayısnın arkasın

da görülen ve «caml-i keblr» diye adlandırılan yapı, Jean-Louis Bacque
Grammont'a göre iç sura yakın resmedilmesine rağmen Ulu Camii olma
lıdır", Plandaki bu camii, diğerleri gibi kubbeyle değil,kasnak üzerine
oturtulan, konik bir çatı ile örtülmüştür.

Görüldüğü gibi bu cami Evliya Çelebi tarafından Akkoyunlu hüküm
darı Şah Cihan'a atfedilerek 15. yüzyıla tarihlendirilmektedir", Prof. Dr.
Oktay Aslanapa'ya göre ise: «Tarihi bakımdan, camiin yapılması için, en
uygun devir, Karakoyunlular'dan Kara Yusuf'un Timur'un gelmesinden
önceki ilk saltanat yılları (1389 -1400) olarak görünmektedirs", Ayrıca,

1970- 1973 yıllarındaki kazılarda" bol miktarda ele geçirilen tonoz yıkın

tıları ve duvar süslemeleri ile harcın oinsi ve tekniği de bu tarihlendirmeyi
haklı çıkarmış bulunmaktadır",

(42) EV!LtYA ÇElJEBt, aynı eser, 180 vd. (1229).
(43) J. - L. B. GRAMMON!T, aynı eser, 106, 108 ve planın 103'deki detay fotoğ'rafları.

(44) Krş. aynı eser, 106; Ulu Camii uzun bir süre, araştırıcılar tarafından ll. - 12.
yüzyıldan kalmabir Selçuklu eseri; 12. - 13. yüzyıllara ait bir abide; 13. yüzyıl

sonu ile 14. yüzyıl başlarına tarihlendirilen bir eser olarak kabul edilmiştir. Ay
rıca, camiin çok zengfn çini dekoru ne süslenmiş olduğu kabu) edilmiş ve Ana
dolu'nun sayılıçinm abidelen arasında yer verilmiştir. Bkz. W '1BACHMANN,
Kirchen und Moscheen in. Armenien und Kurdistan, ·Leipzi!g 1913,. 69 vdd.;
E, DIEZ-O. A,SLANkPA, Türk Sanatı, İstanbul 1955, 302; OK. OTTO-DORiN,
Türk'ische Keramik, Ankara 19:;7, 28 vd. ;E. HIDRZFELD, «Damascus : Studies
in Arohitecture», Ars Islamica, XIII - XIV (1958), 134; E. ıKtJHNEL, Die Kust
des Islam, Stuttgart19624, 76; iD. KUlBAN, Anadolu - Türk 'Mimarisinin Kaynak
ve Sorunları, I. İstanbul 1965, 134; Ayrıca bka, E. ATSIZ, Van (Erciş - Geuaş
Hoşap'da Türk Mimari Eserleri, r, tt. E. F. ,Mezuniyet 'Tezi, İstanbul 1969 - 1970,
12 vdd.; N. GöyttNlÇ, «Van», Islam Ansiklopedis'i, 137 (1982), 197.

(45) O. ASLANAPA, Türk Sanatı, I - II, !stanbul 19842 (II. Bölüm), 189.
(46) O. A:SLANAPA, «1970 'Temmuz Van Ulu Camii Kazası», Sanat Tarihi Yı.llığı,

IN (1970.1971), 1 vdd.; «Kazısı Tamamlandııktan ISonra Van Ulu Camii», Ba

nat Tarihi Yıllığı, V (1'972-1973), 1 vdd,
(47) Krş. M .SöZEN, Anadolu'da Akkoyunlu, Mimarisi, :ıstanbuI1981,213,234 dip not

36.
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1839'da Van'ı ziyaret eden Charles Texier, şehrin planı, kapıları

Ulu Camii dahil camileri ve diğer yapıları hakkında bilgi vermektedir"

1846'da Van'da bulunan Xavier Hommaire de Hell, Ulu Camiinin ka
pısını, tuğla tezyinatını ve tuğladan küfi yazılarını dikkat çekioi olarak
nitelemektedir 49. Eserini resimleyen ressam Jules Laurens'in gravüründe
solda Ulu Camiin görkemli minaresi yükselmekte, kubbesi ise kısmen

yıkılmış olarak görünmektedir". Bu çöküntünün 1648'deki korkunç zel
zele felaketi" He bağıntılı olup, olmadığım bilemiyoruz. 1876'da yapılmış

bir gravürde de bu çöküntü açık bir şekilde b~lli olmaktadır",

1898'de, H. F. B. Lynch Ulu Camii dışında, Kaya Çelebi, Hüsreviye
(Hüsrev Paşa Camii) ve Topçuoğlu camilerinden söz etmektedir. Tasvir
lerinden ve fotograflarından kubbenin bir hayli harap olduğu anlaşıl

maktadır",

1911'de, Bİrinci Dünya Savaşından önce, Alman bılim adamı- sanat
tarihçisi Walter Bachrnann, camlin fotograflarını çekmiş, plan ve kesitini
(Resim: 30) çizmiştir".

1915'deki Ermeni ayaklanmasınıtakiben, Rus işgali esnasında, 1915
1917 arasındaki çarpışmalarda minarenin orta kesimine doğu yönden
bir top mermisi isabet etmiştir. Bu yıkıntı, günümüzde de açıkça görül
mektedir. Anlaşıldığınagöre savaş sırasındave sonrasında, camii tümüyle
harabe haline dönmüştür (Resim: 31· 32).

Yukarıda da değindiğimizüzere, Prof. Dr. Oktay Aslanapa 1970-1973
yılları arasında camlin harabesinde kazılar yapmış, 'kurtarılabilen bazı

mimari parçalar Van Müzesine nakledilmiştir",

Prof. Dr. Oktay Aslanapa'nın tanımına göre zengin süslemeli bu
yapı, Doğu Anadolu'da. Karakoyunlular'ınhakim olduğu bölgede önemli
bir gelişmeye işaret etmektedir. Walter Bachmann'ınyayınladığı fotograf
ve plana göre, mihrap önünde, herbiri ayrı süslenmiş mukarnaslarla dol-

(48) C. 'l1EXIER, aynı eser, Il, 1'8; Ydd.; l. cilttek1 gravürlerde sözü geçen camiler gö
rü1moeiktediir : 'Leıv. 36 -37; :M. T. TA:RlHAN, aynı eser, Resim 5, 7.

(49) X. 'HOMMAmE iDE HIDUL, Vayage en Turquie et en Perse, 1/2, Paris 1855:
W, 509 Ydd., LeY. LL; M; !T. ITARlHA.N, aynı eser, 196, Resim S; Adıgeçen gezgtn
Ye ressam hakkında 'bkz. .s. IDYleE, «X. Homrnaıre de Hell Ye Ressam Jules
Laurens», Bellet.en, XXVII/105 (1963), 59 vdd., 76 vd., 103, !Res'im 29.

(50) J. - L. Bo GRAMMIONlT, aynı eser, .120.
(51) W. 'BAıOHM.AJNIN, aynı eser, 71, dip not 1.
(52) ,M.. 'T. TA.RJH..AN, aynı eser, 197, Resim 10.
(53) H. F; -B. UYNOH, aynı eser, 105 vd., Res'im 131 -132; 'Krş. C. F. LEHMANN

ıHkUP'!, aynı eser, 19'8'deki fotograf; M. 'r. TARiHAN, aynı eser, 200, Resim 16.
(54) W. BACHlM:AiNN, aynı eser, 69 Ydd., Lev. 59 - 63.
(55) Bkz. iburada dLp nm 46: O. AıSILAN.APA, aynı eser, 1 vdd., Şekil 1- 5, Resim

A - D,l • 20; aynı eser, l' vdd., Plan 1- 2, Desen A - Gı Resim 1 • 18.
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gulu kubbe, beş ağır payeye ve mihrap duvarına oturmaktadır (Resim:
30, 33 - 34). Yanlardan iki sıra, kuzeyden üç sıra halinde bunu çeviren
küçük çapraz tonozlar, sekizgen payeler üzerine oturmuştur. Duvarlarda
alttan .iki sıradan yedi sıraya kadar kesme taş, üst kısımlarında, paye ve
tonoz örtüsünde tümüyle tuğla kullanılmıştır. Zeminin altıgen tuğlalarla

döşeli olduğu görülmektedir. Dekoratif tuğla örgüsünde, tuğlalar arasın

da kalıpla işlenmiş süslü derzler mevcuttur. Kazılarda bütün tahmin ve
ümitlerin aksine hiç bir çini süsleme bulunmamıştır. Yüzeyler, mihrap,
güney duvarı doğu ve batı yanları, röliyef halinde, geometrik düzende
zengin tuğla ve stuko mozaik süslemelerle kaplanmıştır. Tuğlaların arası

yukarıda değinildiği gibi stuko rumiIerle doldurulmuştur. Stuko süsle
meler sarı, mavi, yeşil ve kırmızı renklerle boyanarak. göz alıcı bir etki
yaratılmıştır. Ayrıca, çarpıcı bir güzellikteki «Küfi» ve «Neslh» yazılı

kitabe firizleri de bu zengin süslemeyi tamamlamaktadır(Resim: 35·38).
Camiye, kuzey-batıdaki kapıdan girilmektedir. Hemen yanında, tuğladan

örülü silindirik minare yükselmekte, döner merdivenle şerefeye ulaşıl

maktadır. Çok defa olduğu gibi, Ulu Cami'de de Büyük Selçuklu mimari
üslübu Kazvin'den gelen ve Mescid-i Cuma'yı bilen bir usta tarafından

yeniden canlandırılmış olmalıdır".

Adına rağmen Ulu Camii, küçük boyutludur. Bu anıt yapının özel
liği Evliya Çelebi'nin anlatımından, eski fotagraflardan ve kazı sonucun
da ortaya çıkarılan malzemeden açıkca anlaşıldığı gibi çok zengin ve
etkileyici süslemeleri ve mimari üslübudur.

Kuzey cepheye, sonradan ilave yapılmıştır. Buradaki kapının üze
rinde tahrib olmuş 'bir kitabe yeralmaktadır. 1720/1721 (H. 1133) tarih
lerini veren son satır şöyledir: «.. .İftah ebvab as-saade ya rahim es
sailin»57.

B - K ı z ı ı C a m i i (Resim: 39)

Doğu mahallesinin ortasındadır [Resim: 2 (L2)]. Osmanlı planında

[Resim: 3 (13)] «Kızıl Cümi» adıyla tanımlanan bu yapı, Jean-Louis
Bacque-Grammont'a göre, Evliya Çelebi'nin sözünü ettiği «Tebriz Kapısı

Camii» olabilir", Evliya Çelebi'nin naklettiği bilgi dse şudur: «...Tebriz
Kapısı Camii eski bir mabettlr, Yapıcısını bilmiyorum. Bunun da avlu
sunda medresesi vardır...»59.

(56) O. A!S1LA.'NAJPA, Türk Sanatı, i - II, 187, Plan 100; Ayrıca bkz.E. ATSIZ, göst.
yer.

(57) E. AT.SIZ, aynı eser, 12.
(58) J. - ıL. B. GRAMMONT, aynı e808r, 109 ve dip not 22; KI'ş. H. F. ıBo LYNOH, aynt

eser, 10n·
(59) EiV'IJ1YA ÇEILEJB1, aynı eser, 181 (1229)
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Üzerinde bilimsel bir araştırma yapılmadığındanve kaynaklarda ye
terli hir ·bilgi olmadığından kesin bir tarihlerne yapma-k, şimdilik imkan
sızdır. Halen, görkemli bir şeknde yükselen minaresi (Resim: 40, 23),
Ulu Camii ile yakın benzerlik gösterdiğinden,bu yapının 13. ile 14. yüz
yıllar arasında inşa edilmiş olması muhtemeldir 60. Silindirik minare, tü
müyle tuğladan örülü olup, tuğlalar «baklava motifi» oluşturacak şekilde

sıralanmıştır. Üst kısımda, geometrik dekorlu bir şerit, gövde çevresinde.
dolanmaktadır. Şeritin alt ve üst kenarlarında, firüze ve lacivert renkli
şomaklar sıralanmıştır.Halen, bunlardan birkaç tanesi mevcuttur. Camiin
duvar kalıntılarından anlaşıldığına göre, kerpiç üzerine tuğla kaplanmış

tır.

Önerilerimiz :

1 - Öncelikle, Ulu Camiin çevresindeki ibüyük ve geniş tümsekler
oluşturankazı molozu temizlenmelidir.

2 - Her iki camide temizlik çalışmaları yapılmalı, yakın çevreleri
açılarak düzenlenmeli, ivedilikle onarım ve koruma çalışmaları başlatıl

malıdır. Yoksa yakın bir gelecekte, görkemli minareler de yıkılarak orta
dan kaybolacaklardır.

3 - Düzenlenen alanların uygun yerlerine, yukanda ilgili bölüm
lerde değindiğimiz panolar yerleştirilmelidir.Bu panolarda planlar, kısa

tanımlar ve EvIiya Çelebi'nin naklettikleri de yeralmalıdır.

4 - Sözünü ettiğimiz yakın çevre alanı uygun banklar yapılarak

ziyaretçiler için, birer «Dinlenme Parkı» şeklinde tanzim edilebilir. Böy
lelikle, bu anıt yapılar, uzun süre ve rahatlıkla Izlenebilecektir.

C - H ü s r e v P a Ş a C a m i i ve K ü m b e t i (Resim: 41)

«Orta Kapı» Mahallesindedir [Resim: 2 (9)]. Osmanlı planında

[Resim: 3 (14)] «kurşunhı cami-i şerif dür» açıklaması ile tanımlanmak

ta, dış surdaki «Orta Kapı» He iç surdaki «İç Kapıanın gerisinde, «Paşa

Sarayı-nın" sağında yeralmaktadır. Kurşunla kaplı olduğunu göstermek
için, kubbesi mavi renkle resmedilmiştir". Evliya Çelebi'nin tasviri ise

(60) E. Amsız, aynı eser, 19; Doç. Dr. Ara Altun da, aynı tarihler üzerinde durmak
ta, ayrıca bu camii «Sinaneddin Camii» olarak da tanımlamaktadır. Kanüati
mizce, Evliya Çelebi'nin eski bir mô,betUr tanımı, yukarıda önerilen tarihlerne
yi -birölçüde desteklemektedir.

(61), .EiVIltYA ÇEILIDBI, aynı eser, 182 (1230) : «... K~rkbe§ kadar güzel sarayları

vardır. Bunlardan, Orta Kapı'nın iç yüzünde, ıHüsrev Paşa Camii yanında Paşa

-Sarayı : kırk odası ile süslü, bahçe ve divanhane ile bezenmiştir. Kale duvarı

tarafı, bahçeli, Oğrun Kapısı kulesi üzerinde yüksek k'öşklü, bir hamamlı bü
yük bir saraydır. Divanhane odasının üzerinde yazılı tar~hi şudur: ... sene 1055
(1645) ... «... Günümüzde, bu saraya ait herhangi 'bir iz yoktur. Krş. J. - L. B.
GRAJMMONT, aynı eser, 104 vd.

(62) J, -L. oH. GRAıMMONT, aynı eser, 105.
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şöyledir: «...Hüsrev Paşa Cıhnü: Süleyman Han vezirlerinden Koca Hüs
rev Paşa tarafından yaptırılmıştır.Bitlis'te bedestanı, kagir yapı çarşısır

Rahva sahrasında muazzam bir ham vardır. Van hakimi iken bu camii
yaptırmıştır.Bütün kubbeleri ve odaları mavi kurşunla örtülü, nurlu bir
camidir. Orta kubbesi gayet güzel işlemelidir. Halis altınla kaplanmış

alemleri, alemi aydınlatan güneşin ışığı ile bir parlaklıksaçar ki, insanın

gözlerini kamaştırır. Camiin içinde çok kıymetli, işlemeli avizeler vardır.

Dört tarafındaki pencerelerı billur, necet ve moran camlarından olup,
gayet işlidir. Mihrab ve minberi, müezzinler mahfeli de son derece Işlidlr,

İstanbul tarzı bir yüksek minaresi vardır. Avlusu etrafında, medrese oda
ları vardır. Bu nur dolu camii, Orta Kapısının iç yüzünde, Paşa Sarayı'nın

yakınında olduğundan, her Cuma, Paşalar bu camie gelirler. Van şehrin

de, bundan başka kurşunlu yapı yoktur...»6~.
Bu cami hakkında, Katib Çelebi de (1609 - 1658) bazı bilgiler ver

mektedir : « ... Hüsrev Paşa bir çok vakıf bırakmış,güzel bir büyük cami,
bir medrese ve bir türbe yaptırmıştır. Bu eserler 975 yılı Recep ayında

(1568 Şubat) tamamlandı. ilk defa kendisi gibi, ibadet etti. 958'de (1551)
Rüstem Paşa orada, ayrıca bir de hamam yaptırmıştır...»64.

III. Murad devrinde (1574-1595) Van beylerbeyi olan koca/Köse
Hüsrev Paşa tarafınıdan yaptınlan bu camii, Mimar Sinan'ın eseri ola
rak tanımlanmaktadır",

Giriş kapısının üzerinde, 1567/1568 (H. 975) tarihli Farsça kita-
bede şunlar yazılıdır (Resim: 47) :

«Hazret-i paşa-i Husrev iktidar
çün binagerdin camn-ı kuldberin
GMt hatif beher taribeş revarı

Kad benli beyyit en ltkam il sallhln» 66

(i63} EVLtYA ÇELIDBt, aynı eser, ısı (1229).
(64) KATrB ÇE:LIDBt, Haccİ Halife, Gihan-nüma, İstanbul 1145/1732 -1733,411.
(65) Van'ın yerlisi olan, Başbakanlık Ar§ivi mütehassıslarmdanmerhum Faiz De

miroğlu'na göre, camıın mimarı 'Selman adında bir «Zimmi» dir: «Van Abide·
leri», Tarih Hazinesi, 1/11 (1951), 553; Hüsrev Paşa Camii ve medresesı, Mi~

mar .sinan'ın eseri olarak «Tuhfat - al - ; mi'marın» de kayıtlıdır. Ancak, diğer lts
telerde ve «Teekiretii'l - Ebniye» de 'bu camlin kaydı yoktur. Krş. MEHMED SU
'REYYA, SicilZ-i Osmanı ya-hud tezkire-i meşahir-i Osmaniyye, II, fstanbul
1311/1893 - 1894, 273; Bkz. R. M. ME'RJ1Ç, Mimar Binaln. Hayatı, Eserleri 1 : Mi
mar Sinan'ın Hayatına, Eserlerine Dair Metinler, Ankara 1965, 27; S. EYıCE,
«Hanköyü'nde 'Husrev Paşa Camii. Sultan LV. Ml1rad'ın Sadrıazarrıı Husrev Pa
'§a'mn Bir Eseri», İ. Ü. E. F, Tarih Dergisi, 23 (1969), 185 vd. ve dip not 30;
Ayrıca 'bkz. N. GöYONÇ, aynı eser, 200.; G. GOODWIN, A History of Ottoman
Architecture, London 1971, 306; M. SöZEN - Vd. Y:z1., Türk Mimarisinin Gelişimi

ve Mimar Sinan, !stanbul 1975, 162.
(66) E. A"DSIZ, aynı eser, 25.
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«Ulu Camii» ile ilgili bölümde de değindiğimiz üzere, Charles Texi
er ve H. F. B. Lynch gibi yazarlar, bu camiden de söz ederler. Ayrıca,

Jules Laurens'in gravüründe, sağda Hüsrev paşa Camii ve külliyesi tüm
ayrıntıları ile görünmekte, bunun solunda ise Katib Çelebi'nin sözünü
ettiği, Rüstem Paşa'nın yaptırdığı hamam yer almaktadır".

Osmanlı sarayalbümlerinden çekilen eski bir fotoğrafta (Resim:
42) görüldüğü üzere, camii ve külliyesi, yüzyılımızın başlarında tümüyle
ayakta olup,kuHanılmaktaydı.Ancak 1915 -1917arasındakıi çarpışma

larda ve Rus dşgalinde bu cami de tahribat görmüş, iç mekandaki altı

gen çiniler sökülmüş, bu gün ancak kalıntılarını görebildiğimizkülliyesi

yıkılmış ve camlin son cemaat yeri de çökerek ortadan kaybolmuştu.

Terkedilmişliğin ve bakımsızlığın hazin görüntüsü 1968 yazına kadar
süregeldi. buna rağmen yapı, hala ayakta kalabilmey.i başarmıştı(Re

sim: 43-44). Bu tarihten itibaren Vakıflar Genel Müdürlüğü Kaya Çe
lebi Camii ile birlikte onarım ve restorasyon çalışmalarına başladı, kur
tarma operasyonu 1970'li yıllarda da devam etti (Resim: 45 - 46).

Tek 'kubbeli bir yapıdır. Kalın, taş-örme duvarlar dıştan üst üste
bantlar şeklinde siyah ve 'beyaz renkli kesme taşlarla kaplanmıştır. Kub
beye geçişler, tromplarla sağlanmıştır. Tuğla kemer Izlerirıden (Resim:
44) ve (Resim: 42)de görüldüğü gibi, son cemaat yeri beş gözlüdür, üze
ri minikkubbelerle örtülüdür. Güney duvarındaki mihrab çıkıntısı ya
rım piramidal külahlıdır (Resim: 43). İç mekanda, mihrabın karşı du
vardaki beş kemer ve kemer aralarındaki tuğladan kiriş parçaları, mahlif
kısmını işaret etmektedir. Sivri kemerli portal nişi, iki sütuncuğa otur
maktadır. Kapı lentosunun üzerinde geometnik. geçme motifi, bunun
üzerinde de kitabe levhası yeralmaktadır (Resim: 44, 47). Alınlıktaki

geç devire ait 'kalem işleri 'bozulmuştur. Pencerelerin-kemerleri, enine
yivli, iki yan sütunçeye oturmaktadır. Taş mihrab, geometrik geçmeH ve
mukarnaslı süslemelere sahiptir. Kemerin köşelerinde kalem işleri, alın

Iıkta da geç devir süslemeleri görülür (Resim: 48). İç mekan duvarlan
iki metre yüksekliğe kadar altıgen çinilerle kaplanmıştı". Yukarıda

değindiğimiz üzere, Rus İşgalinde sökülerek götürülmüş~9 ve tahrib edil
miştir. Duvarların alt kısımlarında ve pencere etraflarmda, bunların

bal peteği şeklindeki izleni görülmekteydi. Kalabilen ikl küçük parça
dan, bu nadide çiniler hakkında bir fikir edinebilmekteyiz.

(67) X. HOMMAlJREJ :DE HIDIJL, aynı eser, Lev. L; M. T. TARHAN, aynı eser, 196,
'Resim 8; J. - L. B. GRAMMON'T, aynı eser, 120.

(68) Bkz. K. OT11O -DORN, aynı eser, 117; G. öNIDY, Türk Çini Sanatı, Ankara.
1977, 86.

(69) F. DEMİROÖLU, aynı eser, 553, dip not 1.
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Tek şerefeli minaresi, kuzey cephenin batı ucundadır. Kubbe baş

langıcına kadar, kare kaldeli yükselmekte yontma sivri kemerciklerle
belirlenmiş sekizgen geçişle silindirik gövdeye geçilrnektedir".

Hüsrev Paşa Kümbeti

Kümbet, camiiri doğu duvarının güney ucunda, yapıya bitişik ola
rak inşa edilmiştir (Resim: 41,43,45); bir kapı ile camie açılmakta, bu
kapının aksindaki diğer bir kapı ile de kümbetten, camie geçiş sağlan

maktadır.

Mimarı, Mardin'li Abdullah oğlu Şaban'dır. Kapının üzerindeki ki
tabede okunabilerı son satırda 1587/1588 (H. 996) tarihi verilmektedir:

«... Hamdu ımalı rnekanı oldu behlşt»?'

Kesme taştan inşa edilen kümbet, sekizgen planlıdır. çatı eteğin

de, köşeler kesilmiş olup, piramidal kubbenin üzerinde oniki dilirnli,
tuğladan örülü piramidal-konik çatı yükselir. Dış cepheler, balıksırtı

yivli sütunlara oturan, üç dilimli kemerlerle düzenlenen, nişlerle hare
ketlendirilmiştir. Nişlerin içinde pencere yuvalan yeralır. Pencerelerin
atkı taşlarında, yan yana üç kurs, alınlıkların altında ise bir sıra mukar
nas dizisi görülür. Giriş cephesinde, palmet motiflerinin çevirdiği alınlı

ğın ıçinde, yukarıda sözünü ettiğimiz kitabe yeralır. Kirabenin üst kıs

mı, rozet ve minik vazo kabartma1an ile bezelidir. Atkı taşı, geometrik
süslemelidir. Dış kemerin iki yanında yazılı levhalar ve sütun başlıklar

bulunmaktadır. çatı eteğini ise, palınet frizi çevrelemektedir".

Önerilerimiz :

1 - Restore' edilmiş olan bu yapı, yeniden onarım programına alı

narak, kırılan cam ve çerçeveleri takılmalıdır. Yukarıda da değindiğimiz

üzere, duvarlardaki, kubbe ve minaredeki yazılar silinmelidir; tarihi-mil
li park alanında hizmet veren görevlilerce muhafaza edilecek olan ya da
korumalı anıt yapıların içinde, ziyaretçilecin görüşlerini yansıtacak

«Sit Alanı Hatıra Defterlertanin bulundurulması, kanaatimizce, bazı ki
şilerin bu çirkin alışkanlıklarınıbir ölçüde önliyebilecektir.

2 - Yakın çevre, düzenlenerek, ziyaretçiler için bir «Dinlenme
Parkı» tanzim edilmelidir.

(70) E. ATSIZ, aynı eser, 25 vdd. ve Doç. Dr. Ara Altun'un tanımına göre.

(71) E . .ATISIZ, aynı eser, 42; S. EytCE, aynı eser, l85'de : H. 995 (?) = L2/XII/
1586 - 1587 tarihleri verflmektedir.

(72) E. ATSIZ, aynı eser, 42 ydd. ve Doç. Dr. Ara Atltun'un tanırnmagöre.
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3 - Camiin.iç mekanı, iki amaca yönelik olarak fonksiyon kazandı

rılmalıdır:

(a) Varı'a ait tüm gravürler; eski fotograflar; Ermeni mezalimini
belgeleyen fotograflar ve helgelerin fotokapileri Türkçe ve yaibancı dil
de olmak üzere bilgi etiketleri ile birlikte sergilenmelidir. Böylece, acı

günlerin izleri, dillere destan Eski Van'ın ne hale geldiği, yerli ve yaban
cı ziyaretçilere canlı olarak anlatılmış olacaktır.

(b) Türk - İslam devrine ait bazı malzeme sergilenebilir: Ulu
Camie ait Van Müzesine nakledilen mimari parçalar; Eski Van'da bu
lunmuş olan çiniler, seramikler vs.

(c) İlgili bölümlerde değindiğimiz panolar da, iç mekanda bulun
malı; bunun üzerinde, ayrıca Evliya Çelebi'nin ve Katip Çelebi'nin anla
tımları; camii ve. kümbet ki tabelerinin çevirileri yer almalıdır.

4 - Kürnbetin yeraldığı, doğu duvarının önündeki alan, mezar taş

larının teşhir edildiği bir «Açıkhava Müzesi» şeklinde tanzim edileibilir :
Van ve çevresinde toplanan eski mezar taşları, koç ve at heykelleri, küm
betle birlikte, mezar mimarisindeki gelişimi ve devreleri kronolojik ola
rak gözler önüne serecektir. Eğer, camiin son cemaat yeri Kaya Çelebi
Camiinde olduğu gibi restore edilerek yapıya kazandırılırsa, 'bu mekanı,

mezar taşlarını teşhir salonu olarak kullanmak eserleri koruma yönün
den de ideal olacaktır.

Ç - Kaya Ç e i e b i C a ın ii (Resim: 49)

«Orta Kapı» Mahallesindedir [Resim: 2 (lA)]. Osmanlı planında

[Resim 3 (l5) ] «Kaya Çelebi cami-i şerif dür» açıklaması ile tanımlan

makta, dış surdaki «Orta Kapı» ile iç surdaki «İç Kapı-nın sağında ye
ralmaktadır",

Evliya Çelebi 'bu camii zikretmernekte, ancak aynı yerde olması ge
reken «Kaya Çelebi Medresesisnden söz etmektedir.

Kitabesi mevcut değildir, muhtemelen savaş yıllarında ya da Van
terkedildikten sonra bakımsızlık nedeniyle tahrib olarak kaybolmuştur.

Kaya Çelebizade Koçi Bey tarafından yaptırıldığı biIinmektedir 75
• Yapım

tarihini kesin olarak bilemiyoruz. Ancak, mimari özelliğine dayanarak 16.
yüzyıla tarihlernek mümkündür 76. 16. yüzyılOsmanlı yapılarının tipik,

(73} J. - L. B. GRA:MMONT, aynı eser, 106 ve lOTdeki detay fotoğrafı.

(74} EVL1YA ÇELEB!, aynı eser, 181 (1230).
(75) ,E. A'I18IZ, aynı eser, 31; Faiz Dernlroğlu'na göre,bu camlin yerinde ilk olarak

«Koçi Bey Cam-ii» (veyahut rnesctti) inşa edilrniş, daha sonra da «Kaya Çelebi
Camii» - mescıte oranla büyük ölçüde tutularak yaptırrlmıştı : aynı eser,
553, 558.

(76) E. ATSIZ, göst. yer. ve Doç .Dr, Ara Altun'un tarihlendlrmesinegöre.

321



sade ve güzel görünümünü yansıtır. Ayrıca, bilindiği üzere, tek kubbeli
camii, planı yönünden de sade olup, Osmanlı cami tipinin gelişmesinde

önemli yer tutmaktadır.Genellikle kare olan mekanların üstü bir kubbe
ile örtülmektedir. Önlerinde de, «son cemaat yeri» gibi, bir «hazırlık»

mekanları yeralmaktadır. Hüsrev Paşa Camii ile Kaya Çelebi Camii bu
tip yapıların örneklerindendir.

Daha önce de değindiğimiz üzere, H. F. B. Lynch, Van'da bulunduğu

sıralarda, ziyaret edilen iki camiden biri olarak Hüsrev Paşa Camiinin
yanısıra Kaya Çelebi Camiiden de söz etmektedir".

Bu cami de Hüsrev Paşa Camii gibi aynı badireleri atlattı, ancak
sağlam yapısı ile ayakta kalmayı başarabildi (Resim: SO).

Yukarıda değindiğimiz üzere, kareye yakın olan mekanın üzeri
tromplu kubbe ile örtülüdür. Kalın, taş-örme duvarlar, Hüsrev Paşa Ca
miinde olduğu gibi, dıştan üst üste bantlar şeklinde siyah ve beyaz kesme
taşlarla kaplanmıştır (Resim: 52). Trornplu kubbe bu güçlü duvarların

üzerine oturtulmuştur. Kubbenin iç kısmı tuğladan örülü olup, dışı

kesme taşlarla kaplanmıştır (Resim: SO). Son cemaat yeri beş gözlüdür,
üzeri minik kubelerle örtülüdür (Resim: Sı). Kuzey duvarındaki kiriş

yerlerinden, mahfili olduğu anlaşılmaktadır. Taş mihrabın yarım beşgen

nişi ve sütunçelere oturan zencerek motifli üç dilim li kemeri, taş işçiliği

bakımından dikkat çekicidir. Nişin üst kısmı mukarnash olup, alt kısmı

ise geometrik geçmeli, grift süslemelidir. Giriş kapısını çevreleyen bor
dürde de dörtlü düğümleriri çevresinde kare oluşturacak biçimde dört
altıgen bulunmaktadır. Pencereleri çevreleyen bordürlerde de aynı mo
tifler görülür.

Tek şerefeli minaresi, kuzey cephenin batı ucundadır. Hüsrev Paşa

Camindeki stilde, silindirik gövdeye geçilmiştir iS.

Önerilerimiz :

1 - Aynen Hüsrev Paşa Camiinde olduğu gibi, yeniden onarım

programına alınarak, yakın zaman tahribleri giderilmelidir.

2 - Yakın çevre düzenlenmesi yapılmalıdır. Park düzeninde ağaç

landırma, çim alanları, çiçek tarhları ve oturgıa bankları vs.

3 - Bu anıt eser, tarihi-milli parkın faaliyete geçmesiyle birlikte
ibadete açılmalıdır. Hoparlörle olmamak kaydiyle, Van kayalığında yan
kılanacak olan ezan sesleri, ölü kentin suskun ve mistik havasına ayrı bir
anlam kazandıracaktır.

(77) H. F B. LYNClH, aynı eser, 105.
(78) E; A'rSıZ, aynı eser, 31 ydd. ve Doç. Dr. Ara ALtun'un tanırnma göre.
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4 - İbadete gelenlerin hizmetine sunulmak üzere yapıya uygun
mimaride 'bir şadırvan inşa edilmelidir.

5 - Diğer anıt yapılarda olduğu gibi, ilgili pano ve açıklamalar yer
almalıdır.

D - « Çif te» H ama m (Resim: 53)

Hüsrev Camiinin kuzey kesiminde, külliye kalıntılarırun uzantısırı

dadır. Katip Çelebi'nin sözünü ettiği Rüstem Paşa'nın yaptırdığı hamarn
olmalıdıri9. Ayrıca, Evliye Çelebi'nin bahsettiği «Çifte Hamam» 80 yapı

nın planına bakıldığında, bununla özdeşleşmektedir.

Büyük bir kısmı ayakta kalabilen yapı (Resim: 54), planı ve inşa

sistemi ile dikkati çeker. Tonozları, ana mekanları, hücreleri ve ısıtma

düzeniyle tipik bir Türk hamamıdır. Kadın ve erkekler için, iki ayrı bö
lümde yapıldığı anlaşılmaktadır.

Önerilerimiz :

1 - Kazı ve restorasyonu yapılarak, eski görünümü kazandırılma

lıdır.

2 - Ana mekan ve hücrelerde, Van ve çevresinde kaybolmaya yüz
tutan zenaat alet ve gereçleri, etnografik malzeme canlı olarak teşhir edil
melidir. Böyle bir düzenleme, Hüsrev Paşa Camii için önerdiğimiz sergi
ve teşhirle de çok yakm mesafede olmaları nedeniyle bütünlük sağlıya

caktır.

E - « İ k iz» K ü m b e t ı e r (Resim: 55·56)

Eski Van Şehri'nin «Orta Kapı Mezarlığısrıda,İKİNCİ DERECE SİT

ALANI içinde bulunmaktadırlar (Resim: 1 ve 2 (13). Biri, Van Beylerbeyi
Vanlı Demirpaşa tarafından 1789 (H. 1204) yılında; diğeri ine, yine Van
Beylerbeyi olan Ahmet Paşa tarafından 1796 (H. 12ll) yılında yaptınl

mıştır SI.

Açık kümbet tipinin zarif örneklerindendir. Kesme taştan inşa edil
mişlerdir. Alçak, sekizgen bir kaide üzerinde, gövdesi sekiz sütundan olu
şan, sütunların kemerlerle bağlandığı, içten kubbeli, dıştan sekiz diIimli
piramidal çatılı tipik yapılardır. Sütunlar, kare kaidelere oturmaktadır.

Doğudakinin çatısı daha basık olup, kemer çerçeveleri silmelidir 82.

(79) Bkz. burada dip not 64 ve 67.
(80), EVLİYA ÇELEBİ, aynı eser, 183 (1232).

(81) F. DEMİROöLJU, aynı eser, 553.
(82) E. ATSIZ, aym eser, 44 ve Doç. Dr. Ara Altun'un tanımına göre.
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Önerilerimiz :

1 - Yakın çevre düzenlemesi gereklidir.

2 - Gerekli bilgileri havi panoların yerleştirilmesi ile anlam kaza
nacaklardır.

Anıt yapılarla ilgili anlatım ve önerilerimiz şimdilik burada, nokta
lanmış bulunuyor. Şunu da belirtmek isterim ki, özellikle sunduğumuz

öneriler, çeşitli nedenler ileri sürülerek birer boş hayalolarak nitelen
dirilebilir. Geçen yıl da değindiğimiz üzere, tarihi-milli park projesi, çe
şitli yönleriyle ancak «kademelı olarak» gerçekleştirilebilir83. Bu proje
gerçekleştiği takdirde, tarihi-milli park alanı, süratle kalkınmakta olan
Van'ın,dahagenel bir deyimle Türkiyemizin bu sahadaki övünç kaynak
larından birini teşkil edecektir. Büyük ilgi çekeceğinden, kültüreL, turistik
ve ekonomik yönleriyle sağlıyacağı katkılar da çok geniş boyutlu olacak
tır. Van Belediyesi, Eski Van Şehri'nin güney-doğusunda, ÜÇÜNCÜ DE
RECE SİTALANI'nın sınırlarındabir KÜLTÜR PARKI'nın tesis edilme
sini planlamış ve bu parkın yayılım alanını belirlemiştir.Tarihi-milli par
kın yanıbaşındaböyle bir tesisin varlığı, projemizin ana fikrine de büyük
destek ve katkılar sağlıyacaktır. Bu nedenle, ilgililere teşekkürlerimiziar
zetmeyi unutmuyoruz.

Ayrıca, Van Kalesi ve Eski Van Şehri ile Van ceıa arasında kalan
ÜÇÜNCÜ DERECE SİT ALANI'nın (Resim: 1) projeımizin ayrılmaz

bir parçası olarak değerlendirilmeside söz konusudur. Bu konuya geçen
yıl da değinmiştik84. Bu alanda, TURİsTİK TESİSLER İçİN ÇEVRE
DÜZENİ PROJE'sini kapsıyan Doktora Tezi, mimanmız ve öğrencimiz

Araştırma Görevlisi Ümit Sirel'e verilmiştir. Anlaşılacağıüzere, bu konuya
da bilimsel bir yaklaşımla eğilmekteyiz.

Projemizi, «hayal» olmaktan kurtarıp, süratle uygulamaya geçebil
mek; Van'daki bu eşsiz kültür mirasımızı ve ata yadigarlarını yaşatabil

rnek için tüm yetkili ve ilgililere tekrardan sesleniyoruz: «GELİN,

VAN'I KURTARALIM ...»85.

(83) M. T. 'TAHJHAN, aynı eser, 179, 188 vd.

(84) M. 'T. TARJHAN, aynı eser, 189.

(85) .AraştırmaMerkezıar-şlvirıe katkıda bulunan meslekdaşlarun 'Doç. Dr. Veli Se
vin'e; Doç. Dr. AraAltun'a; Yrd. Doç. Dr. Oktay Belli'ye; 'Doç. Dr. Altarı Çi
lingiroğlu'na; mımarırnıs, Mimar Sinan trnıversıtesıAraştırmaGörevlisi trmıt Si
rel'e: Arkeolog !Hüseyin Gündoğdu'yave foto arşivinin hazırlanmasınayardımcı

olan Uzman FotOlgrafçmTIl'z ve Fotograf Laboratuvara Şefirniz Selamet Ta§'kın'a

ve emeğigeçen tüm çalışanlaea teşekkürn bir 'borç IJillrim.
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Resim: 1 - Van Kalesi ve Eski Van Şehri'nin Sit Alanları ve Sınırları:

1. Derece; 2. Derece; 3. Derece
(Araştırma Merkezi Arşivinden : Ü. Sirel 1985).
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Resim : 3 - -Kal'e-i Seng-i Van.

(U Süleyman Han Camii

(2) Top Meydanı

(3) Yeniçeri Kışlası ve Cephanelik
(4) Yeniçeri Ağası Konağı

(S) -Kurucular- ve -Menua- Mezarı olarak tanımlanan krali
mezarların platforınu

(6) Argişti i. mezarı ve altındaki mezar

(7) Binmerdivenler

(9) Xerxes L'in yazıtı

110) Kremasyon gelenekli mezar

(U) -Hor Hor» Batıçeleri

112) Ulu Camii

113) Kızıl Camii/Sinaııeddin Camii

114) Kurşunlu Camii/Hüsrev Paşa Camii

115) Kaya Çelebi Camii

116) Paşa Sarayı

(17) İç Kapı

LLS) Oğrun Kapısı

ll9) -Bab-ı Orta.IOrta Kapı

(20) Dış Sur

(21) İskele Kapısı

(22) Tebriz Kapısı

(23) Tophane Kulesi
(24) Veled Kulesi

(25) Ali Paşa Kulesi
(26) Van Gölü
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Resim: 4 - Araştırma Merkezimizde verilen brifingi izleyen konuklarımız:

(sağ baştan itibaren) Yüzüncü Yıl Üniversitesi temsilcisi; Vali
Özdemir Hanoğlu. J. Tug, K. Tuğ Gnl. Remzi Gökseven; Belediye
Başkanı Mustafa Çuhaz.

Resim 5 - Brifing sonrası yapılan incelemeler: -Analı Kız- Kutsal Alanı, Şeyh

Abdurrahman Gazi Ziyaretgahı ve Mezarlık.
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Resim : 6 - Gün geçtikçe harabolan ve kaybolan eski Türk mezarlarından

birinin yanıbaşında önerfler . (soldan itibaren) Doç. Dr. Veli Sevin,
Doç. Dr. M. Taner Tarhan, Vali Özdemir Hanoğlu, Belediye Başkanı

Mustafa Çuhaz, Dr. Süheyla Dabbağoğlu.

Resim: 7 - Tebriz Kapısından Eski Van'a giriş yolu. Harabe şehirin

tahribattan korunması i(.in araba geçişlerine kapanması önerilmiştir

(Araştırma Merkezi Arşivinden·1984).
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Resim: 8 - Drenaj yapılmasını gerektiren bataklık alanlardan bir ömek
(Araştırma Merkezi Arşivinden-19841.

Resim: 9 - Kaleden Van Gölüne bir bakış. Solda. Horhor Bahçelerinin
günümüzdeki görünümü. İllerdeki alan. turistik çevre düzeni için
önerilmiştir (Araştırma Merkezi Arşivinden- 1984).
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Resim : 10 - Sardur BurculMadır Burç (Araştırma Merkezi Arşivinden: Ü.
Sirel - 1973).

Resim 11 - Kaleden Sardur Burcu'nun görünüşü. Burcun batısında alabalık

üretme tesislerinin binaları yeralmaktadır (Araştırma Merkezi
Arşivinden·1984).
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Resim : 12 - Burcun kuzey cephesindeki alabalık havuzu

Resim 13 - Batı

cephesindeki
kanaL.
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Resim 14 - Analı Kız. Sarduri II. tarafından yaptırılan «Kutsal Alan» (F.W.

König, HChI, lev, 128).

Resim 15 - A - «Kurban
Taşı"

Resim : 15 - Batıdaki Diş ve Sarduri II.'nin yazıtı

(M. Marr - i A. Orbeli - 1916).
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Resim 16 - -Kurucular Mezarı» olarak adlandırılan krali mezar yapısımn plan
ve kesiti (AraştırmaMerkezi Arşivinden: Ü. Sirel-19731.
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Resim 17 - -Menua Mezarı- olarak adlandırılan krali mezar yapısının plan
ve kesiti (Araştırma Merkezi Arşivinden: Ü. Si"rel- 19731.
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Resim 18 - Mezarların yeraldığı anıtsal kaya platformunun güneyden
görünüşü (Araştırma Merkezi Arşivinden- 1973).

Resim 19 - Mezar odalarından bir görünüş (Araştırma Merkezi Arşivinden

1973).
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Resim : 20 - ..Sardurl II. Mezarı» olarak adlandırılan krali mezar yapısının plan

ve kesiti (Araştırma Merkezi Arşivinden: Ü. Sirel - 1973).

Resim 21 - Mezarın

yeraldığı

anıtsal kaya
platformu.
(Araştırma

Merkezi
Arşivinden

1973).
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Resim : 22 - Mezar
girişinden

detay
(Araştırma

Merkezi
Arşivinden

1973).

Resim : 23 - Mezann yeraldığı anıtsal kaya platformunun güneyden görünüşü

(Araştırma Merkezi Arşivinden - 19731.
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Resim : 24 - Argişti i. krali mezar yapısının pUm ve kestti (Araştırma Merkezi
Arşivinden: Ü. Sirel- 1973).

Resim : 25 - Mezar girişinden detay. Anakaya üzerindeki çiviyazılı arınal

IW. Bachmann - 1911).
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Resim : 26/27 - Mezar gırışının batıdan görünüşleri (Araştırma Merkezi
Arşivinden . 1984),
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Resim: 28/29 - Kaleden Eski Van'a kuşbakışı: (11 Ulu Cami; (21 Kızıl Cami;
(3) Hüsrev Paşa Camii; (41 Kaya Çelebi Camii (AraştırmaMerkezi
Arşivinden·1966).
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Resim 30 - Ulu Cami. Plan ve kesiti IW. Bachmann - lDU).



Resim: 31 - Ulu Cami. Güneydoğudan görünüşü (Araştırma Merkezi
Arşivinden: E. Atsız - 19691.

Resim : 32 - Ulu Cami. Batıdan görünüşü (Araştırma Merkezi Arşivinden

19841.
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Resim 33 - Ulu Caminin 1911'deki durumu (Araştırma Merkezi Arşivinden:

E. Atsız) ,

Resim 34 - Mukarnas kubbe kalıntısı (W. Bachmann - 1911).
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Resim : 35 - Mihrabın bezemeleri IW. Bachmann - 1911).

Resim : 36 - Kemer ve duvar bezemeleri IW. Bachmann - 1911).
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Resim: 37 - Mihrabın üzerindeki örgülü Küfi friz IW. Bachmann'dan
önceL.

Resim: 38 - Mihrabın sağındaki bezerne ve kıtabeden detay ıw.

Bachmann . 1911).
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Besim : 39 - Sinaneddin Cami/Kızıı Cami
planı (Araştırma Merkezi
Arşivinden: A. Altun - 19701.

Besim: 40 - Kızıl Cami. Güneyden görünüşü

(Araştırma Merkezi Arşivinden:

E. Atsız - 19691.
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Resim : 41 - Hüsrev Paşa Camii planı (Araştırma

Merkezi Arşivinden: A. Altun
1970) .

Resim: 42 - Yüzyılımızm başlarında Hüsrev Paşa Camii ve külliyesi
(İ.Ü. Kütüphanesi/OsmanlıSaray Albümlerinden).



Resim , 43 - Hüsrev Paşa Cami ve Kümbetfı. Restorasyondan önce, güneyden
e:örünüs (Arastırma Merkezj Arşivlnden. E. Atsız - 1969).

Resipı : 44 - Restorasyondan önce, kuzeydoğudan görünüş (Araştırma

Merkezi Arşivindenı E. Atsız - 19611).
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Itesim : 45/46 - Restorasyondan sonra,
kuzey ve kuzeybatıdan

görünüşler (Araştırma

Merkezi Arşivinden

1984J.



Resim: 47 - Kitabe ve kapı bezemeıleri (Araştırma

Merkezi Arşivinden: E. Atsız - 1969).

Resim : 48 - Mihrab (Araştırma

Merkezi Arşivinden:

E. Atsız « 1969).
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Resim: 49 - Kaya Çelebi Cami Plan (Araştırma

Merkezi Arşivinden: A. Altun -19701.

Resim : 50 - Kaya Çelebi Cami. Restorasyondan önce. kuzeyden görünüş

(AraştırmaMerkezi Arşivinden:E. Atsız 19691.
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Resim i 51 - Restorasyondan sonra, kuzeyden görünüş (Araştırma Merkezi
Arşivinden• 1984).

Resim : 52 - Restorasyondan sonra, batıdan görünüş

(Araştırma Merkezi Arşivinden-1984).
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Resim 53 ---., Çifte Hamam kalıntısının planı (Araştırma Merkeu
Arşivinden: A. Altun - 1970).

Resim 54 - Çifte Hamam kalıntısının batıdan görüşü (Araştırma Merkezi
Arşıvfnden-1981).
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Resim : 55 - İkiz Kümbetler. Sağdakinin görünüş ve planı

(Araştırma Merkezi Arşivinden: Ü.
Sirel· 1974).

Resim : 56- İkiz Kümbetlerin kuzeyden görünüşü (Araştırma

Merkezi Arşivinden- 1974).
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MEYDANCIK KALESİ: DERNIERE RECHERCHE

Alain DAVESNE *

La mission archeologique française de Meydancik Kalesi avait ces
demihes annees porte ses principaux efforts dans deux secteurs prin
cipaux: l'entree du site et le «batimerıt A». C'est dans ce batiment que
j'ai eu la chance de decouvrir le tresor de monnaies hellenistiques que
nous appelons «tresor de Gülnar». L'importance de cette trouvaille arne
nait le directeur de la fouille de l'epoque, M. E. Laroche, a souhaiter con
centrer les moyens financiers et les efforts de recherche sur l'etude et La
publication du tresor. il fut convenu que M. Le Rider (qui prenait la
direction du chantier) s'occuperait des monnaies d'Alexandre, que j'etu
dierais les monnaies ptolernaiques et gm: Mme C. Joarınes (numismate)
travaillerait sur les autres series. J'ai deja rendu compte de la decouverte
au symposium de 1981 et je presenterai İCi quelques aspects de notre
recherehe.

Nous avons commence par effectuer les necessaires operations ma
rerielles (rıettoyages, pesees, photographies et examens des monnaies)
dans les musces d'Ankara, Silifke, Istanbul et de nouveau Silifke OU se
trouve desorrnais le tresor. Je tierıs a remercier ici, au nom de notre
equipe, les directeurs des musees, les responsables des cabinets numis
matiques et les conservateurs qui nous ont places dans les meilleures
conditiorıs et pour qui nous avons etes une lourde charge. notre grati
tude s'adresse aussi aux laboratoires des rnusees qui nous ont apporte
ıme aide precieuse, Nous nous sornmes ensuite çansacres au travail de
recherche qui est maintenant acheve et nous preparons la publication qui
devrait paraitre dans des delals proches.

Ce tresor se compose de 5215 monnaies d'argent qui s'etendent sur
un siecle envirorı a partir des anrıees 340 av. J-C. J! represente un poids
total de 65 kgs environ (soit l'equivalent de deux talents et demi), c'est
a dire une fortune considerable pour un particul'er de l'epoque, rnais
une somme moyenne pour une caisse commune. Le groupe de monnaies
le plus important est celui des alexandres (2553 pieces), c'est a dire les
monnaies aux types d'Alexandre le Grand (tôte d'Heracles au droit, Zeus

(*) <Dr. Alatn Davesne 11, Place Ga:mbetta Paris 75020, FRANSA

357



assis au revers ). L'autre gros effectif est corıstitue de monnaies ptolernai
ques (2158 pieces), alors qu'il y a 504 monnaies des autres souverains:
34 des rois de Macedoine (Demetrios Poliorcete, Antigene Gonatas), 148
de Lysimaque, 60 des Attalides et 262 des Seleucides (Seleucos i, Aritioc
hos I, Antioehos II, Seleucos II).

La deterrnination de la date d'enfouissemerıtfait appel a des donnees
contradictoires. D'un côte les monnaies d'Alexarıdre et des Ptolemees
fournissent des indications concordantes : les demiers alexandres dates
ont ete frappes dans l'atelier d'Arados perıdant l'annee 242/1; les der
nieres monnaies ptolemaiques sont de l'annee 243/2. D'un autre côte,
certaines monnaies attalides et seleucides pourraicnt dater, selon les
classements generalement admis, des arır.ees 230- 220. Le temoignage des
prernieres series semble cependant suffisamment fort pour proposer une
date d'enfouissement entre 240 et 235~t pour reve ir la ehronologie des
monnaies attalides et seleucides.

Nous avons pu montrer egalement que le tresor n'etait pas le fruit
d'une aeeumulation, mais qu'il avait ete preleve dans la cireulation et
enfoui precipitamrnent peu apres, La grande proportion de rnorınaies

ptolemaiques est tout a fait inhabituelle en Asie Mineure et elle indique
une oeeupation ptolemaique du site. N0US connaissions celle-ci pour la
eôte cilicienne, mais nous ne savions pas que cette presence s'etendait a
.l'interleur du pays. Elle est confirrnee paı la decouverte sur le site d'une
inscription faite en I'honneur de Ptolemee III pa:' un Pamphylien d'As-
pendos. La position strategique du site, bien protege naturellement et
solidement fortifie, l'aspeet general du batiment A et le corıtexte histori
que nous ont fait penser tt l'implantation d'une garrıison lagide a Mey
daneik Kalesi. Nous savons, en effet, qu'en 246/5 Ptolemee III, en allant
au secours de sa soeur Berenice a Antioche, reprit possession de la Cili
eie, mais qu'il dut quelques arınees plus ıard, so us la pression de Seleucos
II, restituer une partie de la region au roi seleucide. Le tresor aurait pu
etre la solde d'une garnıson abandonrıee au moment de ce retrait du site.

L'etude des diverses series monetaires devrait apporter beaueoup
pour la ehronologie des emissions et la repartitiorı des ateliers. Les das
sements des monnaies attalides et seleucides sera un peu modifie, Nous
avons pu obtenir une chronologie assez precise des monnaies ptolemai
ques grôce aux methodes habituelles de Cıassements auxqu'elles nous
avons ajoute une etude statistique du poids des monnaies. Nous nous
sommes fonde sur les poids des monnaies de l'atelier de Tyr, qui portent
une date, pour etablir un graphique montrant l'usure des monnaies sui
vant leur age. La eourbe obtenue, appliquee aux monnaies non datees,
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permet de fixer une ehronologie approxirnative. Cettc approximation est
reduite par l'application des autres methodes, Un autrc aspect interessant
est la decouvcrte sur ces monnaies ptoicrnaiques ele graffites nombreux
incises a la pointe et ecrits en grec, chypriote, dernotique et pherıicien.

Nous estimons qu'ils sont la marque des proprictaires de monnaies,
comme l'atteste la presence de noms mı genitif. Il est possible que les
premiers depôts morıetaires dans les banqucs egytienncs aient suscite
ces inscriptions. Nous avorıs pu, egalemerıt, par une ctude statistique des
coins etudier le rythrne de la production monetairc perıdant le III c s.
av. J-C..

Le tresor de Gülnar nous a un pcu detourrıe de la fou ille archeolo
gique, mais nous rı'avons pas totalement neglige k travail sur le terrain.
En ]981, M. Le Rider organisait l'cxploratiorı d'une Iosse rectangulaire
tres profonde. Faute de moyens technıques suffisants, nous avons du
cesser, provisoirerrıent, le dcgagernent :l cnviron 17 m de la surface. En
1984, une petite carnpagne de nettoyagcs ctait cor.duiıe pour preparer
les prochaines eampagnes. Mainten que la publication du tresor s'acheve,
nous esperons que la Fonille va pouvoir reprerıdrc son rythme normal
ct nous apporter de nouvelles satisfacriorıs.
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ASSYRIAN MONUMENTS AT THE TIGRIS TUNNEL

Harry RUSSELL *

When the Assyrians marehed out to conquer foreign territory and
add it to their empire, they not infrequentIy left monurnerıts depicting
their king or their gods, inseribed with an account of valiant deeds, in
corıquered cities or at natural landmarks.

The subject of this paper is the Assyrian monuments left on natural
landmarks in Turkey since these are the object of study in a new rese
arch project of the British Institute of Arehacology at Ankara.

The Assyrian rock reliefs in Turkeyare found in the south - eastern
part of the eountry between Adana, in the west, and the Cudi Dağ, in the
east. The northernmost monuments are those at Eğil and Lice. Thus the
distribution of Assyrian rock reliefs corresponds to the area wlıich was
at one time or another incorporated into the Assyrian Empire during the
9 tlı to 7 th centuries.

There is not time on this oeeasion to illustrate and discuss all the

Assyrian monuments in Turkey in order to make it clear in detail why

wc have decided to study them afresh Jn the field. Let me say simply

that the publication of many monuments is very out - of· date and when

inscribed, the inscriptions have not been copied in their entirity and are

demonstrably inaccurate; published illustrations are often very poor

and for none of these reliefs is an accurate drawing available. Finally,

sirice all these monuments are out of doors and so constantIy weathering

away the production of a full archival record seemed to us to be essen

tiaı' it is our aim to produce and deposit at the BlAA a reference collec

tion of paper and latex squeezes, black and colour photographs as well

as plaster casts of the monuments. W::. hope to publish complete and

accurately drawn copies of all the inscriptions and relief figures based

on this material collected in the field, accompanie.l by a large number of

photographs.

(*) Harry RUSSELL İngiliz Arkeoloji Enstitüsü Tahran Cad. No: 24
Kavaklıderev'ANKARA
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i should like to tharık here the team who worked with me last
summer at the Tigris Tunnel and at Eği]. The Government Representa
tive, Kazım Tosun, the conservator Robert Payton, and the photographer
Tuğrul Çakar all worked very long hours in extremely tiring conditions
to produce first class results. We also received much valuable assistance
from Necdet İnal, Director of the Diyarbakır Museum,

The rock reliefs and inscriptions in the Tigris Tunnel were disco
vered in the mid 19 th century but the first really Informative publication
dicl not appear un til the erıd of that century. This was the work of two
German scholars Waldemar Belck and Carl Lehmar.n - Haupt. They spent
Lo days working on the reliefs and managed to produce transcriptions
and transliterations of all five inscriptions but only two sketchy copies
of texts and no drawings of the 3 relief figurcs of kings.

We dccided that, at the enel of our field - work, wc should be in a
position to produce a cornplcte set of uccuratcly drawn copies of the
inscriptions and relief figures. We also wanted to build up an extensive
arehive of black and white photographs and slides and of impressions of
the monuments in latex and paper.We decided to produce replicas of the
monuments ir. plaster of Paris for our own use when preparing the dra
wings and for the easy reference of other scholars interested in Assyrian
monuments.

The Tigris Tunnelis a large cave rhrough which ariver now called
the Birkilin Su flows. This river is a tributary of the Tigris. Just beyorıd

the epening, the roof of the cave has fallerı in crating a Imge window
over -looking the 3 Assyrian reliefs there. As you enter the cave, the re
liefs are found on th lcft hand side.

The first is of Tıglath- Pıleser i (l ı 14 - 1076), a middle Assyrian
ruler. The figure of the King himself is on the right hand side. The large
hole to the left of him was there in antiquity: the inscription begins
immediately to the right of it. The text is a bald and strietly conventional
summa)" of the genealogy and major conquests of Tıglath-PıIeser i.

The second relief is the work of the Neo - Assyrian King Shalma
neser III (858 -824) and was inscribed in his 15 th regnal year (844).
The inscription is extrernely worn, very difficult to work on and, near
the bottom, it appears that the final tr.ıces of the last 6 lines have been
obliterated in the last 90 years. it is a longish summary of the titles and
military achievements of Shalmanescr recalling his conquest of Babylo
nia, Urartu and Syria "as far as the sca of the setting sun» (Le. the Me
diterranean). There are en the right hand side the very [aint rernairıs

of a figure of the king.
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The third relief is again the work of Shalmaneser III but is earlier,
being the work of his 7 th regnal year (852). The damaged condition of
the inscription is the result of recent vandalism with shotguns and cata
pults. The left hand side of the inscriptıon surnmarises briefly the titles
and conquests of Shalmaneser. The end of the inscription, on the oppo
site euterop of rock, gives the information which is most important in
the inscription. It says «i (Shalmaneser) wrote my name at the source
of the Tigris.» From this we understand that ·the Assyrians considered
this cave to be the source of the 'I'igri, and the Birkilin Su to be the
Tigris itself. We now consider Hasar Gölü, just to ıhe south of Elazığ, to
be the source of the Tigris. A knowledge of where the Assyrians located
the source of the Tigris is of overwhelming importance for a eorreet re
construetion of the geography of south east Turkey in the first millerı

nium B. C.

The remaining two inseriptions are found at the entrance to a eave
further up the hillside. These two are duplicates of the two Shalmaneser
inscriptions in the lower cave. We were particular ly fortunate when we
eleared off the upper inseriptions, a duplieate of the very worn one in
the lower cave, in finding a good deal of the text, hitherto undiscovered.
preserved beneath the lichen.

For the production of latex_ squeezes, the rock surfaee was first
coated with a dusting of talcum powder which acted as areleasing agent
when the dry latex squeeze was taken off the rock; it also prevents da
mage to the rock surfaees. Two eoats of latex are painted on the rock
and af ter they have dried the whole area of latex ıs covered with alayer
of gauze bandage to give the squeeze oxtra strength. A final two coats
oflatex are painted over the bandage. Obviously the work was not always
as simple as it sounds and the conservator, Robert Payton. spent many
hours perehed on the top of ladders kirıdly lent by the local villagers.

At the end of the day, when the latex had dried, the surface was
rubbed with talcum powder and the squeeze peeled off the rock. One of
the Shalrnaneser inscriptions measured approximately 2.4 x 2.4 metres.

Finally i would lrke to mention bricfly the work we were able to do
J

at Eğil, also in the vilayet of Diyarbakır. Eğil is asite above the rocky

gorge cut by the Tigris. We were unable to work on the surface on the

relief itself as it is located too far above ground level. We were however

able to take photographs with a 200 mm telephoto lens from the roof of a

nearby house and we hope to be able 10 produce reasonable drawings
from these photographs.
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DOGU ANADOLU BÖLGESİNDE ANTİK DEMiR
METALURJiSiNiN ARAŞTIRILMASI

Oktay BELLİ *

.Doğu Anadolu Bölgesinde antik metalurjik etkinlikler konusundaki
bilgilerimiz, ne yazıkki hala karanlıklar içindedir. Biz bu önemli eksik
liği gidermek amacıyla ı984 yılının Temmuz - Ağustos aylarında, Doğu

Anadolu bölgesinde eski demir metalurjisi konusunda araştırmalarımızı

sürdürdük.

Araştırmamız, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile İstan

bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Türk Tarih Kurumunun maddi
desteği ile yürütülmüştür. Bakanlık temsilcisi olarak, Gaziantep Müzesi
asistanlarından Cumali Ayabakan katılmıştır.

Araştırma programımızın amacı, şu temel sorunların çözümüne yö
neliktir.

ı - Doğu Anadolu Bölgesindeki eski maderı yataklarının, galerile
i in, açık işletmelerin, atölyelerin, ergitrne merkezlerinin ve cüruf depo
larının tek tek saptanması.

2 - Yüzyıllar boyunca işletilen ve ergitilen maderılerin artığı olan
cüruf yığınlarından örnekler alınması ve bunların analizi.

3 - Ergitme tekniklerinin ve eğer saptanabilinirse ergitrne fırınla

rının incelenmesi.

4 - Ergitmede kullanılan odun kömürlerinden örnekler alınarak

C 14 yöntemi ilekesin yaş tayininin saptanması.

5 - Ortaçağ ve Osmanlı imparatorluğu dönemine ait galeri ve iş

letme merkezleri ile Eskiçağ'a ait galeri ve işletme yerlerinin ayrımının

yapılması.

6 - Urartu krallığı, Ortaçağ ve Osmanlı imparatorluğu dönemine
ait yerleşim merkezleri ile bölgedeki maden kaynakları ve maden işlet

meciliği konusundaki ilişkinin ortaya çıkarılması.

(*) Doç. Dr. Oktay Belli, İstanbul trnlversltest Edebiyat Fakültesi Fen PTT-İStanbul
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Maderı Tetkik ve Araştırma Enstitüsünün özellikle son 20 yıldan

beri yaptığı yoğun araştırmaların verilerini dcğcrlcndirdiğimizdc.Doğu

Anadolu yüksek yaylasındaki zengin demir yataklaruurı 3 ana bölgede
toplanmış olduğunu görürüz:

i - Malatya - Elazğ - Tunceli - Bingöl Bölgesi.

II - Divriği - Erzincan - Erzurum Bölgesi.

III - Siirt - Bitlis - Van - Hakkari Bölgesi.

Günümüzdeki işletme koşullarınagöre ekonomik değeri yüksek olan
Malatya - Elazığ - Tunceli - Bingöl çevresindeki demir yatakları. yaklaşık

. olarak 2,6 milyarlık rezerv ve potansiyeli ilc, şu anda Doğu Anadolu böl
gesinin en zengin demir yataklarını oluşturur ı.

Doğu Anadolu bölgesinin ikinci zengin demir yatakları. Divriği - Er
zincan - Erzurum çevresinde bulunmaktadır. Ekonomik değeri yüksek
olan demir yatakları. yaklaşrk olarak 480 milyon tonluk rezerv ve po
tansiyele sahiptir 2.

Van Gölünün güneyinde bulunan Siirt - Bitli3 - Van - Hakkari çevre
sindeki demir yataklan 3, diğer iki bölgeden daha düşük teriorlu ve daha
ai. rezerve sahip olmasına karşın, bizim için oldukça önemli bir bölgedir.
Çünkü M.Ö. ı. binyılın başlarında Urartu krallığının kurulduğu Van Gölü
çevresine, batıda «Malatya - Elazığ -Turıceli - Bingöl », kuzeybatıda ise
(. Divriği - Erzincan - Erzurum» çevresindeki demir yataklanndan daha ya
kın «Siirt - Bitlis - Van - Hakkari» çevresindeki demir yataklarıdır. Dolayı

sıvla bu bölgede yapılan demir n. ctalurj isinirı, M. Ö. ı. binyılın başlarında

Ucu tu krallığının kurulup gelişmesinde çok büyük bir roloynadığı sa
rıılmaktadır. Urartu krallığı, zengin demir madenlcrine sahip olan Ma
latya - Elazığ - Tunceli - Bingöl ve Erzincan - Erzurum bölgelerini, ancak

(l) Krş., C. W. Ryan, A guide to the known Minerale of T'urkeı] 1960, 108 - 111;
'Maden Tetkik ve Araştırma Enstitüsii (lVITA) no. LOS, 1962, 18 - 21.; MTA no.
118, 1984. 35 - 37.; MTA no. 145, 1971, 253 - 270.; 1IiTA no. 153, 1974, 60 - 61.:
MTA no. 154, 1975, 6.; MTA no. 168, 1977, 139.; MTA no. 1980, ,116 - 419.; B.
Yıldırım, MTA 1980, 8.; N. Apaydın - N. Er'seçen, MTAna. 185, 1981, 9 - 12.

(2) V. Stchepinsky, Erzincan 1IIlIltıkasmın Jeoloji ve Maden Zeııginlikleri, !.ITA 2,
1941.,29 vdd.; C. W. Ryarı 1960, 103 -107.; 1IITA no. 145, 1971, 136 -1-13. 1\11'1',,1

no. 154, 1976, 6.; MTA no. 168, 1977, 117 - 118.: MTA no. 179. 1980 22ı -222.
231.; B. Yıldırım, MTA 1980, 10.; N. Apaydın - No Erseçen. MTA no. 185, 1981,
10 - 13.

(3) C. W. Ryan 1960,112.;, E. Altrnlı, Van, MTA 196,1, 3.; ders., M'l'A no. 67,1966,
11.; MTA no. 145, 1971, 105 - 107, 301.; ı'l1TA no. 168, 1977, 112,L19.; 2J.IT.A no.
179, 1980, 136, 549.; B. Yıldırım, MTA 1980, 10.; N. Apaydın - N. Erseçen, MTA
no. 185, 1981, 10.
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kurulup yükseldikten sonra, yani 9. yüzyılın sonu ve 8. yüzyılın ortalarına

doğru tam olarak ele geçirebilmiştir. Oysa Van Gölünün güneyindeki böl
ge, M. Ö. ı. binyılın başlarından beri metalurjik etkinliklerin beşiği ol
muş, Sugunia, Arzaskun ve Tuspa gibi ünlü başkentlerin kurulmasında

önemli bir roloynamıştır.

Burada aydınlanlmasıgereken en önemli sorunlar şunlardır;

a) Hızlı bir şekilde örgütlenerek «Nairi Koııfedarasyonu» adı al.
tında birleşen tcplulukların, krallığa geçiş aşarnasında ekonomik yaşam

larında hangi üretimin yapılmış olduğudur?

b) Bugüne değin varsayıldığı şekilde, acaba hayvancılık ekonomi
sinin gelişmesi ile elde edilen üretim artığı, güçlü bir krallığın kurulma
sını sağlayabilirmiydi?

c) Bölgede bulunan demir, bakır, arsenik (zırnık), kurşun, simli
kurşun ve gümüş madenlerinden yapılan üretimin, Urartu krallığının ku
rulup gelişmesinde hiç mi etkisi olmamıştı?

d) Toplumdaki tabakaların bclirginleşmesindc, servet farklılaşma

larında ve soyluların yönetirnde mutlak söz sahibi olmasında, madenler
nasıl bir rol oynamıştı?

e) Özellikle demir madeninden yapılan savas aletleri, bu topluluğa

herhangi bir üstünlük sağlarrıamışmıydı?

Ancak birkaç yıldan beri yaptığımız araştırma sonucunda, Doğu

Anadolu bölgesinin hiç bir yerinde, Van Gölünün t!üneyinde saptadığımız

kadar cüruf deposu ile karşılaşmadık 4.

Van Gölünün güneyindeki Güneydoğu Torosları. hala balta artığı

bodur meşe ağaçları ile kaplıdır. Demir cevherini ergitmek için gerek du

yulan odun kömürünün bölgede bol bulunması, crgitrne çalışmalarının

yoğun bir şekilde yapılmasını sağlamışur, i ton demir cevherini ergit

mek için 8 ton odun kömürüne gerek duyulduğu göz önüne alınırsa5, or.

man alanlarının tahrip edilmesinde, mdalurjik etkinliklerin önemli bir
etken olduğu kolayca anlaşılır.

(4) Bugüne kadar bu konuda yapılan yüzeysel calışmatar- için bk., A. H. Layard,
Nineoeb. and Hs Reıııaiıı,~ I, 1850, 225, Hartta.: H. QUiring, «Die Erzgrundlagen
der altesten Eisenerz'eugung», Zeitschrift [iir Pralctisclıe Geolopie 41/8, 1933,3
vd., Harita.; Aynı yazar, «tİbel' die alteste Verwendung und Darsteııung von
Eisen und Stahb, Beiiraqe zıır Geschlctıte der Technik 22, 1933, 3·1 vdd.: K. R.
Maxwell· Hyslop, «Assyrian Sources of Iren» Iraq 36/1 - 2, 1974, 139 ydd.

(5) Krş., K. R. Maxweıı - Hyslop, Iraq 36/1- 2, 1974, 1-13.
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Yaklaşık 40.000 kilometrekarelik bir alanı kapsayan araştırma böl
gemizde, S yıldan beri yaptığımız araştırma sonucunda şimdilik 92 ergit
me merkezinin varlığını saptadık (Harita: 1). Ergitme merkezlerinin
% Sô'sı çay ve derelerin kenarında yer almaktadır. Ergitme işleminde,

çay ve dere sularından büyük ölçüde yararlanılmış olduğu anlaşılmakta

dır. Ancak demir madeninin ergitilrnesi sırasında açığa çıkan cüruf de
poları, ya çay, dere ve sel suları tarafından tahrip edilmiştir, ya da üzer
leri taş, toprak ve bitki topluluğu ile kaplanarak gözle görülerniyecek bir
duruma gelmiştir. Modern yerleşim merkezlerine yakın olan cüruf depo
ları ise, çeşitli nedenlerden dolayı insanlar tarafından tahrip edilmiştir.

Sarp ve dağlık arazide oldukça zor koşullar altında adım adım dolaşarak

yaptığımız araştırmada, yalnızca milyonlarca tonluk cüruf depolarını içe
ren büyük ergitme merkezlerini değil, birkaç mevsimlik yapılan ergitme
çalışmalarının cüruf depolarını da saptamaya özen gösterdik.

Cüruf depolarının hemen hepsinde ortak olan özellik, üstlerinin
yaklaşık 60 cm. ile 1,5 metre arasında değişen taş ve toprak tabakası ile
örtülmüş olmasıdır. Çevrede fazla eğimli olmayan tepelerden kar, yağ

mur ve sel sularının sürükleyerek getirdiği taş ve topraik tabakasının ka
lınlığı, ergitme çalışmaları ile cüruf depularının yüzlerce yıldan beri terk
edildiğini göstermektedir'. çay ve dere sularının parçalayarak kesitler
açtığı cüruf depoları dışında, toprak altında bulunan cüruf depolarının

ise ne kadar ton cüruf içerdiği kesinlikle bilinememektedir.

Saptadığımız 92 ergitme merkezinin çevresinde yapay tepler halin

de yükselen cüruf depolarının % 28'i, ergitme çalışmalarınınuzun yıllar

devam ettiğini, % n'si ise ergitme çalışmalarının birkaç mevsimden fazla

yapılmış olduğunu göstermektedir. Özellikle milyonlarca tonluk cüruf

depoları. ergitrne çalışmalarının uzun yıllar yapılmasını sağlayacak ka

dar bölgede zengin demir yataklarının varlığını kanıtlamaktadır.

Bölgede: saptadığımız cüruf depolarmınkonumlarınırıyüzdelemesini

yaptığımızda, eski ergitme merkezlerinin genellikle maden yataklarına

yakın olan elverişli'yerlerde bulunduğıı sonucu ortaya çıktı. Ortaçağ ve

Osmanlı imparatorluğu döneminde ise, çıkarılan cevherin çok daha el

verişli yerlere taşınarak ergitildiği ve seri üretime geçildiği sonucuna

(6) Van Gölünün 'batıııından geçen ve Karduklar'la savaşan Xenophon, bölge halkı

nın kullandığı silahlar arasında demlrden yapılmış bir tek silahtan söz etmez.
fslaen seyyalı vecoğraryacıları ise, 10. yüzyıldan itibaren bu 'bölgede bulunan
demır madenlerlnden söz ederler. Krş., Al - Istahrt, Viae Regnorum, ed. M, J. de
Goeje, Bibliotheca Geographicorum Arabicorum I, 1927, 190 - 191.; Yacut,
Jacut's geographisches Wörterbuch, ed. 'F. Wustenfeld, IV, 1869, 92 - 93.
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ulaştık 7.Erken döneme ait olduğu samlan ergitrne merkezlerinin yakın

çevresinde bulunan cüruf depolarındakimiktar fazla değildir. Ancak seri
üretime geçilen yerlerde ise, cüruf depolarının milyonlarca tonluk cüruf
içerdiği gözlenmektedir.

Öncelikle arazide açıkta bulunan demir şapka yumrularının işletil

mesi yapılmış, daha sonra cevher zonu boyunca galeriler açılmıştır. Böl
gedeki maden galerilerinin toplam sayısı, ergitrne merkezi toplam sayı

sının % 9'u kadardır. Bu yüzden ergitme merkezlerinde kullanılan cevhe
rin ancak % 28'i galerilerden çıkarılmıştır. Açık işletmelerin ise daha çok
yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bölgedeki eski demir madeni galerileri. ya dikeyolarak açılan kuyu
biçimli galerilerdir, ya da cevher zonu boyunca doğu - batı, ya da kuzey
güney doğrultusunda açılan yatay galerilerdir. Maderıcilerin maden gale
rileri içinde elde ettikleri cevheri, taşından ve toprağından ayırdıktan

sonra dışarıya taşıdıkları anlaşılmaktadır. Cevherden ayrılan taş parça
ları ise, dışarıya taşınmadan bırakılmış, ya da çökme tehlikesine karşı

boşluklar doldurulmuştur.

Maden galerilerinden Hematit ve Mağnetit türü demir cevherini çı

karma işleminde, genişlikleri 3 - 5 cm. arasında değişen çelik murçlar kul
lanılmıştır. Daha yumuşak ve parlak olan Spekülarit türü demir made
nini çıkarmak için ise, sivri uçlu kalın kazmalar kullanılmıştır.

Cüruf depolarının çevresinde, toprakta bıraktığı şiddetli yangın

izinden dolayı yerleri kolayca belli olan ergitme fırınlarının, toprağın al
tında kaldıkları anlaşılmaktadır. Bu yüzden fırınların biçimleri konu
sunda şimdilik kesin bir bilgiye sahip değiliz. Bu bölgedeki demir fırın

larının. daha önce Kahta yakınında ortaya çıkarılan Arsameia ergitme
fırınının planına benzeyip benzemediğini de bilemiyoruz 8. Ancak fırın

ların 40 - 60 cm. çapında oldukları sanılmaktadır. Çevresinin bir sıra taş

ile çevrelendiği ve kilden kaba olarak yapılan fırın duvarlarının çeperi,
4 - 5 cm. arasında değişmektedir. Ergitme fırınlarmm birden fazla kulla
nılıp kullanılmadıklarıda, şimdilik yine anlaşılamamaktadır9.

(7) Van Gölünün güneyindekl demri yataklan, 16. yüzyılın ikinci yarısından itiba
ren Osmanlı İmparatorluğu zamanında çok kısa bır süre işletIImiştı. Yaklaşık 3
yşldan beri, Doğu Anadolu ve yakın çevresinin 16. - 19. yüzyıllar arasında Os
manlı İmparatorluğudönemindekiimadencilik çalışmaları 'konusunda yaptığı

mızarşiv çalışması,yakında yayırılanacalotır.

(8) Krş., 'F. K. Dörner, «Arsaerıeiaam Nymphaios», Jtihrbuch. des Deutscheıı Archae
oZogische'n Institutes BO, 1965, 223 ydd, res. 15 - 17.; R. F. Tylecote, «Furnaces,
Cruclbles and Slags», The Coming of the Age of Iron 19BO, 212.

(9) 1984 yılında Mansurlu köyünün :Domu~bayırı mevkiinde (Adana/Feke) anaden
ciler tarafından ortaya çıkarılan demir ergttme fırınlarınınplanları ise daha de
gişiktir.
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Maden yataklarının, ergitme merkezlerinin. galerileriri ve cüruf de
polarının yakınlarında yer alan Urartu öncesi, Urartu, Ortaçağ ve Osmanlı

imparatorluğu dönemine ait -kalc, yerleşim merkezi, çeşitli mimarlık

anıtları ilekerarnik parçaları, bizim şimdilik tarihleme yapmamızı sağla

yan en önemli malzemeyi oluşturmaktadır.Ancak kesin tarihlerneyi ise,
cüruf depolarının ve ergitme fırıniannın içinden alınacak odun kömür
lerinin Cl4 yöntemi ile yapılacak analizi verecektir.

Araştırma bölgemizde çok önemli iki ergitmo merkezi keşfettik.

Bunlardan ilki, Van Gölünün güneyinde ve Urarlu başkenti Tuspa'nırı

(bugünkü Van) ise 69 km. güneybatısında yer almaktadır. Yöresel de
vimle «Şibut» olarak isimlendirilen bagünkü Balabarı bucağı, eskiçağ

dan günümüze değin hala önemini sürdüren «Tuspa - Bitlis - Siirt - Diyar
bakır - Kuzey Suriye Ticaret ve Maden Yolu» olarak tanımladığımız yo
lun üzerinde bulunmaktadır.Yolun kuzeydoğusundakidere yatağı içinde,
dere sularının kuzeyden sürükleyerek getirdiği höyük malzemesi içinde,
Geç Tunç Çağı ile Urartu dönemine ail keramik parçaları yaygın olarak
bulunmaktadır.

Anayolun hemen kuzeyinde, «Magara Tepe" olarak adlandırılan

mevkide, iki büyük demir galerisi bulunmaktadır (Resim: 1). Dikey ola
rak açılan galerilerden çıkarılan Hematit türü demir cevheri. aşağıda

küçük bir dere kenarında ergitilmiştir. Ancak cüruf deposunun hemen
hepsi, gittikçe büyüyen modern Balabarı yerleşim merkezi tarafından

tahrip edilmiştir. Maden galerilerinln hemen güney eteklerinde. tarla sü
ren kişiler tarafından toplanarak birkaç yapay küme oluşturan üfleç par
çaları ise, Balabarı ergitmo merkezinin en ilginç buluntu topluluğunu

oluşturur (Resim: 2-3).

Pişir'ilmiş kilden kaba olarak yapıinn üfleşlerin hamuru, kum, çakıl

ve saman katkılıdır. Ancak kil zengin demir minerali içermektedir. Kö
rükteu çıkan havayı ergitme fırınına veren ve tipik kalıp formuna ben
zeyen üfleçler, dörtgen kesitlidir. Elde yapılan ve genellikle 8 X 8 cm.
genişliğindeolan üfleç parçalarının ortasından yuvarlak hava kanalı boş

luğu geçmektedir. Hava kanallarının çapı 3 - 5,5 cm. arasında değişmek

tedir. Ancak hava kanallarının çapları ağız kısmına doğru daralmakta ve
2..'5 - 2 cm.ye kadar inmektcdir. Böylece körükten çıkan havanın crgitme
firınına daha şiddetli bir şekilde verilmesi sağlanmıştır (Resim: 4 - 5).

Toplam olarak 3 - 4 bin adet olduğu sanılan üfleçleıirı hemen hepsi
kırık parçalar halindedir. Bu yüzden gerçek uzunluklarının ne kadar ol
duğu bilincrnemektedir. Bazı üfleç parçalarının alt kısmına, cüruf parça
ları yapışmıştır. Bazı üfleç parçalarının ağız kısmına yakın hava kanal
larının içine ise, cünıf dolarak kerarniğe kaynaımştır. Ayrıca üfleçlerin
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hava kanallarına dolan ve' kırılarak atılan yuvarlak biçimli cüruf parça
ları, çevredeki tarlalara dağılmış durumdadır. Yuvarlak bir kalıptan çık

mış sezisini uyandıran gözenekli demir ciiruf parçalarının çapları 2,5 - 3
cm. arasında değişmektedir (Resim: 6),

Burada binlerce iifleç parçasının bulunmasının nedeni, kullanılamaz

duruma gelen üfleçlerin kırılıp atılrnastdir. Ufleçlerin çok çabuk kullanı

lamaz duruma gelmesinde, şu etkenler roloynamış olmalıdır;

a ) Körükten çıkan havayı ergitmo fırınına verdiği sırada, fırının

üstünde biriken cürufun hava kanalının içine dolmuş olması.

b) Yüksek ısı nedeniyle üf1eçlerin çeperlerinde çatlamalar olmuş,

hatta yer yer keramik cüruflaşarak form değiştirmiştir.

Ayrıca incelediğimiz üfleç parçalannın hemen hepsinde ortak olan
özellik, aşırı sıcaklıktan dolayı renklerinde değişiklik ilc formlarında bo
zukluğun olmuş olmasıdır.

Keşfettiğimiz ikinci ergitme merkezi, Tuspa'rıın yaklaşık 130 km.
güneyinde bulunmaktadır. «Van - Haram! Gediği - Gürpınar Ovası - Gören
taş Düzlüğü- Darnis Deresi» güzergahmı izleyen eski Urartu demir ma
deni yolu, 2800 m. yüksekliğindeki dağ geçitlerini aşuktan sonra, Müküs'e
ulaşır. Vadiler içinde bulunan Müküs'c, yılın ancak Haziran - Ekim ayları

arasındaulaşımyapılabilmektedir.

Ergitmo merkezi Miiktis'iin 6 km. güneyinde «Pürnese» mevkiinde LO

bulunmaktadır. Müküs çayının hemen batısında yapay tepeler halinde
yükselen cüruf depolan, doğa tahribatının dışında olduğu gibi kalmıştır.

Çevrede zengin olarak bulunan Spekülariı türü demir yataklarından çıka

rılan cevher, buraya getirilerek ergitilmiştir. Birkaç milyon ton olduğu

sanılan cüruf deposu, Müküs çayı tarafından parçalanarak tahrip edilme
sine kcrşm, şimdilik bu bölgenin en büyük ergitme merkezini oluştur

maktadır (Resim: 7).

Cüruf deposunun 2S0 m. kadar batısında sc, ergitmo çalışmalarını

yapan eski madencilerin yerleşim merkezi bulunmaktadır.Küçük bir ala
na yayılan yerleşim yerindeki konut duvarlarının taştan yapıldığı anla
şılmaktadır. Ancak konutların planları hakkında kesin bir bilgi edinilc
memektcdir. Ancak cüruf deposunun ve eski vcrlcsrnc yerinin içinde bul
duğumuz kerarnik parçalarr, bize şimdilik tarihleme konusunda yardımcı

olmaktadır. Kcramik parçalarmin bir kısnum, M. Ö. 6. yüzyıla tarihlevc
bileceğimiz «Ahamerıid Dönemi» keramiklcri oluşturmaktadırii (Resim:
8 -9). Bu durum ergitmo işleminin Urart-ı döneminde başlayıp, Ahamenid
döneminde de devam ettiğini göstermektedir.

(J O) Halk arasında Pürncşe. çok neşeli, şenlikli Ye!' anlamında kullanılmaktadır

(11) R, H, Dysorı Jr" «Problem s of Prehistoric Iran as seerıf'rom Hasanlu», Journal

of N ear Easterıı Sfudi.68 '2+. 1965, 20,1 vdd, 1"e5. 7.; R. Schnyder, «Tukht-ı Sülei
man, Keıamık und Glassfunde vom Takht-ı Süleiman 1959 - 1968», Arch.aoloqisc
her Aıızeiqer 1, 1975, 181 vd., res, 76,
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Batıdaki yayvan tepelerden yağmur ve sel sularının getirmiş olduğu

taş ve toprak, ergitme fırınlarının ve cüruf yığınlarının üzerini kapatmış

tır. Cüruf deposu üzerindeki toprak tabakasının kalınlığının 1 metreden
fazla olması, ergitme çalışmalarının yüzyıllar önce terk edildiğini göster
mektedir.

Cüruf yığınının 6 - 7 m. kalınlığında olması ve geniş bir alana yayıl

ması, birden çok ergitme fırımn kullanıldığını ve crgitrne çalışmalarının

uzun yıllar devarn ettiğini göstermektedir.
Müküs çayı tarafından kuzey - güney doğrultusundakesilencüruf

deposu içinde, onbinlerce üf1eç parçası bulunmaktadır (Resirn : LO - ll).
Pişirilmiş kilden yapılan üfleçlcr, Balabarı ergitme merkezindekilerin
benzerini oluşturmaktadır. Balabarı'da olduğu gibi, buradaki üfleçler de
tek hava kanallıdır. Burada daha büyük parçaların bulunmuş olması, üf
leçlerin gerçek boyutları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır.

Elimizdeki en sağlam parçaya göre, üfleçlerin 28 cm. uzunluğunda oldu
ğu anlaşılmaktadır (Resim: 12 -13).

Üfleçlerin hava kanallarından çıkarılarak atılan ve eüruf deposu ile
Müküs çayı içinde bulunan yuvarlak biçimli cüruf parçaları, Balabarı'

da bulunanların aynıdır (Resim: 14). Curuf depo'in içinde binlerce üfleç
parçasının bulunması, Balaban ergit rne merkezinde olduğu gibi, burada
da körük tekniğinden yararlanılmış olduğunu göstermektedir (Re
sim: 15).

Kafkas ötesindeki Tciscbaini'dc (bugünkü Karrnir Blur ) bulunan
'il' Urartu öncesi döneme tarihlenen i - '1 üfleç parçası dışında 12, bugün
değin Urartu yayılını alanı içinde benzer üflcçlere rastlanılmadı. Anado
lu'da i, ve dünyanm birçok ülkesinde çok az sayıda üfleç bulunmasına

karşın Il, bu kadar çok üfleç parçası d:ı bir arada bulunamadı. Bu ne
derıle Balabarı ve Pürncşc crgitme merkezlerindeki üfleçler, Anadolu ve
dünya demir metalurji tekniği için buyük bir önem taşır.

Sonuç olarak, bugüne değin sürdürdüğümüz araştırmalar, Van Gö
lünün güneyinde yapıbn demir üretimi ilc meralurji tekniğinin, M. Ö. i.
binyılın başlarından itibaren Doğu Anadolu, Kafkasötesi ve Kuzeybatı

İran bölgesinde yaygınlaşmasındabir kilit görevini görmüş olduğunu gös
termektedir.

(12) A. A. Marttrosynn, Arnıcııiıra LO Briochu Broıızu, Icanneqo Zelez« HI6·ı. 169.
(13) T. özgiiç. Bclleten ] 9.. 1955. 77 - 80.: P. ~. de .Iesus, «Eski Çf1ğlarda Anadolu'da

Yapılrms Olan Metalurjik Fuallyetle r», 1I1TA Dergisi 87, 1976, 65 vd., res. 2.
Aynı yazar, The Derelopınenı oj Prchistoric JI'I,:nill[J at/d Meta.llllrgU -ilı Aııato/ia

i - II, 1980. 33. 39 - n. ·!8, dir·not zn, Lev. III/3, IV13.: H. G. Bachmann, «Dü
scrırohre und Gehlasetöpfe : Keramikfunde aus ?>-fetal1verarbeitung-s - Werkstat
ten», B()!Ja.zköy VI, 1981 108 vdd., res. 1 - 6, Lev, 22 - 2·ı.

(H) H. 1<'. Tyleeo\i". A Ffi,~fory o] Metanu.rgu 1976, 17 vd., res. 8.: Aynı yazar.
«F'rorn Po'; Bcllows to Tuyer cı», Leeant 1;'j, ] 981. 107 vd: H. G. Niemeyer,
«Phöniztsche Blascbnlgdüsenç>, Dcr Aiıschııitı 2, 1983. 50 ydd.
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GUA ÇEVRESiNiN JEOLOJiK VE JEOMORFOLOJiK ANA BiRiMLERi
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Harita ı - Van gölünün güneyindeki bölgenin demir metalurji raaliyetleri
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Resim: 1 - Bugünkü Balaban bucağı ve Mağara Tepesi

Resim: 2 -

Balabarı'da tarla

kenarında bulunan
üfleç[ parçaları

Resim: 3 -

Balabarı'da tarla

kenarında bulunan bir
başka üfleç yığını
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Resim : 5 - Balaban'dan Qfleç parçaları

Resim 8 - Ofleçlerden çıkarılarak

atılan yuvarlak biçimli
cunıf parçalan
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Resim: 7-

Pürneşe curuf deposunun

genel görünümü

Resim: 8 - M.Ö. 6. yüzyıl Ahamenid dönemi kerarniklörneği

--'.'.="'~'-~-

Resim : 9 - M.Ö. 6. yüzyıla ait
Ahamenid dönemi
keramik örnekleri

o t 2 ı. , ....
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Resim: 10 -

Müküs çayı tarafından

parçalanan Pürneşe curuf
deposu

Resim: 11 -

Pürneşe curuf deposu eteğindeki

binlerce üfleç parçası

(j)
.Ô:

rf ~ / ;:.//.:
, .'

/ "

Resim: 12 - Pürneşe'den üfleç örnekleri
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Resim: 13 - Pürneşe'den üfleç örnekleri

Resim: 14 -

Pürneşe üfleç parçaları

içinde kayna}'an eÜTUr
parçaları

Resim: 15 -

Pürneşe üfleç
parçalarından deta}'
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MARDİN YÖRESİNDEN YENİ ASSUR DÖNEMİ MÜHÜRLERİ

Armağan ERKANAL *

1980 yılında Mardin'in Nusaybin İlçesinde «Girrıavaz kazı» ekibi ta
rafından bir yüzeyaraştırmasıyapılmıştıri. Bu geziler sırasında, strate
jik «Tur Abdin» Mardin Eşiği dağlarının güney-e geçit verdiği en önemli
vadi olan çağçağ suyunun doğduğu kaynağın yakınında bulunan iki yer
leşme yerinden Yeni Assur dönemine ait iki silindir mühür köylülerden
satın alınarak Mardin Müzesi koleksiyonuna katılmıştır. Bu mühürlerin
sahte olma olasılığı yoktur ve bulundukları antik yerleşme yerleri bilin
mektedir.

1982 - 84 yıllarında Girnavaz'da Yeni Assu; dönemine tarihlendirilen
tabakalarda çalışılırken, ikisi tüm birisi de parça halinde olan üç silindir
mühür ele geçirilmiştir. Tüm bu örneklerin ışığında Mardin İli, Nusaybin
İlçesinin bu buluntu grubuna dayanarak, Yeni Assur Döneminin bu bölge
için taşıdığı önemi, kültür belgeleri aracılığı ile anlıyabilmemiz mümkün
olmaktadır. Böylece i. Ö. i. binde Önasya'nırı önemli devletlerinden biri
olan Assur Devletinin kuzeydeki yayılış alanları ve bunun boyutları da so
mut kalıntılarla aydınlanmaya başlamıştır2.

Stune Mühürü (Resim 1) 3

çağçağ Vadisinde Beyazsu kaynağı yakınında bulunan Stune mev
kiinde ele geçmiştir. Kahverengi - gri - siyah renk nüansları gösteren yu
muşak bir taştan yapılmıştır. Mühürün üst kısmı korunmamıştır. Diğer

kısımlarındanda eksikler vardır.

Yüksekliği: 3.17 cm.
Baskı uzunluğu: 4.8 cm.
Çapı: 1.52 cm.
İp deli ği çapı: 0.38 cm. dir.

(*) Doç. ıDr. Armağan Erk.anal, IHacettepe üniversitesi, Edebiyat Fakültesİ', Bey
tepe Kampüsü - Beytepe - ANKARA.

(1) 1980 yılında yapılan 'bu yüzeyaraştırması sırasında ekibimize maddi ve ma
nevi destek olan Mardin Müzesi Müdürü Aıbdül 'HaJLikEkmen'e en içten şükran

larımı sunrnayı ibir borç biliriz.
(2) Bu makalede ele alınan mühürler tarafımızdan dana ayrıntıtı olarak fotoğraf

larıylabirIikite yayınlanacaktır.

(3) Resim 1 ve 3 ün çizimlerini Dr. Burhan Balcıoğlu yapmıştır. Kendisine bu ve
Bile ile teşekkür ederiz.
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Mühür yüzeyine figürlerin işlenişinde küre oyan matkap vekazıyıcı

aletlerden yararlanılmıştır. Lİnear özellikler ise ağırlıktadır. Mühürün
korunan kısımlarına dayanarak, Silindir biçimindeki bu mühürün alt ve
üstten, içiçe açı motifinden oluşan birer bordürle sinırlandırıldığıanlaşıl

maktadır. Mühür üzerinde karşımıza çıkan konu, Orta Assur döneminde
çok sevilen ve Yeni Assur döneminde de karşımıza çıkan mitolojik içerik
li «karışık yaratık avı» dır. Bu örnekte, karşılıklı duran iki figürlü klasik
ve tek düze bir kompozisyon şeması ile karşılaşıyoruz. Bu iki figür ara
sında oluşan boşluğa ise bir stilize palmiye ağacı yerleştirilmiştir.Bu tür
ağaç tasvirlerine de gerek Orta Assur, gerekse Yeni Assur dönemlerinde
rastlanmaktadır.

Gn 83/48 Envanter Numaralı Girnavaz Örneği (Resim: 2) 4

Stune Mühürü ile paralellik kurabileceğimizbenzer bir örneğe 1983
yılı Girnavaz kazılarında rastlanmış olup, ne yazık ki bu örnekparça ha
lindedir.

Siyah renkli steatitten yapılmıştır. R-ll açmasında. IX-g plankare-
sinde 507.21 m. derinlikte ele geçirilmiştir.

Korunan yüksekliği: 2.5 cm.
Korunan genişliği: 1.5 cm.
İp de1iği çapı: 0.27 cm.

Bu örnekte diz çökmüş bir avcının elbisesine ait ayrıntıların ve mü
hürü, muhtemelen, her iki tarafından sınırlandığı düşünülen içiçe açı be
zeğinden oluşan bir bordürün dışında pek bir şey izlenememektedir.

Karışık yaratık avının işlendiği benzer örneklerden bazılarını kısaca

tanıtmak istemekteyim:

VR 641 5

Ward 574 6

Assur/da ele geçirilmiştir. Berlin Bergama Müzesinde
korunmaktadır.Diz çökmüş bir figür kendisine yönelik
boğaya (?) ok atmaktadır.

Metoropolitan Müzesinde korunmakta olan bu örnekte
ise, bir grifonadam kendisine yönelik olan bir karışık

yaratığa ok ve yayla saldırmaktadır.

(4) Resim 2 Girna~a'Z kazı ekrbinden Rıdvan Aydın taratından çizflmfştlr. Kendisine
şükranlarımızı sunarız.

(5) A. Moortgat, Vorderasiatische Rollsiegel (VR), 'Berlin, 1940. s. 69, 143, VA
8035, :Lev. 76, 641.

(6) W. H. Ward, The Beal cyUnders of Western Asm (Ward), Washington, 1910,
s. 200, 574.
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VR 640 7 Assur'da i. Ö. 1. binin başına tarihlendirilen bir tabaka
da ele geçirilmiştir. Berlin Bergama Müzesinde korun
maktadır? Kanatlı ata ok ve yayla saldırmaktadır.

VR 642 8 Assur'da şehir alanında bulunmuştur. Berlin Bergama
müzesinde korunmaktadır.Bu kez bir sığıra ok ve yayla

nişan alınmaktadır.

es XXXII, h": Amsterdam'da Allard Pierson Müzesinde korunmakta
olan bir diğer örnekte ise, bir grifona ok ve yayla saldı

ran diz çökmüş bir figür tasvir edilmiştir.

Bu örneklerin dışında, Nimrud'da (Kalah ) «Yanmış Saray» ın 8 nu
maralı odasında ele geçirilen ve muhtemelen II. Sargon (722 - 705) döne
mine ait olan, antitetik olarak, iki grifonun tasvir edildiği mühür üslup
açısından Stune mühürüne çok yakın benzerlikler göstermektedir 10. Tüm
bu mukayeseler sonucunda burada incelediğimiz Stune ve Girnavaz Hö
yük örnekleri i. Ö. 9. - 8. yüzyıllara tarihlendirilmelidir.

Ayne Mühürü (Resim 3)

çağçağ vadisinin Beyazsu kaynağına yakın, Ayne adlı eski yerleşme

yerinde bulunan bir başka örnek ise siyahımsı - gri serpantinden yapıl

mıştır.

Yüksekliği: 2.93 cm.
Baskı uzunluğu: 3.75 cm.
Çapı: 1.18 cm.
İp deliği çapı: 0.29 cm.

Kabaca kazınmış, şematrk linear bir üslupta yapılmıştır. Mühür yü.
zeyi alt ve üstten yatay çizgilerle sınırlandırılmıştır.Tek düze bir kompo
zisyon şeması izlenir. Bu örnekte karşımıza çıkan konu Yeni Assur döne
minde en çok işlenen «içki sahnesidir». Tipik Assurlu uzun giysisi ile 'bir
figür sade bir tahtta otururken gösterilmiştir.Karşısında ise, ileri doğru
uzattığı.sol elinde dikdörtgen biçiminde bir yelpaze tutan bir hizmetkar
tasvir edilmiştir.Her iki figür arasında, j ıpik sivri dipli bir Assur seramiği

ile buna ait bir kaide yer almıştır. Bu figürlerin arkasında se bir hilal bu
lunur. Tahtta oturan figür ileriye doğru uzattığı ~8ğ elinde muhtemelen
bir phiale tutmuş olmalıdır.

Benzer örnekler şunlardır:

(7) VR, s. 69, 143, VA 4244, Lev. 76, 640 .
(8) VR., s. 143, VA, Ass 1685, Lev. 76, 642.
(9) H. F'rarıkrort, Oylinder Beale rCS), London, 1939, 190 vdd., Lev. XXXII, h.

(10) 'B, Parker, «Exeavanon" at Nlmrud, 1949 - 1953. Seals and Seal Impressıonss

Iraq XVII, 1955, s. 100, ND. 1086, Lev. XII, 2.
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VR 622 Il

VR 664 12

VR 660 B

Ward 723 14

Özel bir koleksiyonda korunan bu mühürü A. Moortgat
yayınlamıştır.Ayne mühürü ile çok benzerlikler gösteren
bu örnekte sadece dolgu bezeklerinde farklılıklardikkati
çekmektedir.

Satın alma yoluyla Berlin Bergama müzesi koleksiye
nuna katılmıştır.

Assur'da ele geçmiştir. Berlin Bergama müzesinde ko
runmaktadır.

Londra'da British Museurrı'da korunmaktadır.

Ayrıca Tell al Rimah kazılarmda.A Bölgesinde, Yeni Assur dönemine
ait bir kutsal odada da benzer bir örnek ele geçmiş olup, tüm bu örnek
ler i. Ö. 9. - 8. yüzyıllara tarihlendirilmişlerdir 15.

Gn 84/8 Envanter Numaralı Girnavaz Örneği (Resim: 4) 1(,

Girnavaz'ın N-25 açmasında, II-c plankaresinde, 513.56 m. derinlikte
ele geçirilmiştir. Gri renkli steatittendir. Kullanımdanötürü mühürün bir
tarafında, figürlerden birinde aşırı bir silinme izi olup, bunun dışında sağ

lam ve iyi durumdadır.

Yükseklik: 2.9 cm.
Baskı uzunluğu: 3.8 cm.
Çapı: 1.2 cm.
İp deliği çapı: 0.28 cm.

Yeni Assur döneminden çok iyi tanınan tipik Lİnear üslupta yapıl

mıştır. Kompozisyon şeması tek düzedir ve figürlerle tasvir edilen nesne
ler tek bir düzlern üzerinde gösterilmişlerdir.Mühür yüzeyine yerleşti

rilen sahnede alt ve üstten bir sınırlandırma söz konusu olmamakla be
raber, mühürün üst kısmında, böyle bir çizginin işlenmesine başlanıp,

vazgeçildiği hissini veren bir yatay hat figürler arasındaki boş alanda gö
rülmektedir. Konu iki figürlü bir tapınma sahnesidir. Baskı üzerinde,
solda: Tapan şahıs yer almıştır. Yuvarlak bir takke giymiştir. Uzun giy-

(11) VR, s. 68, 142, VA 663, Lev. 74,622.
(12) VR, s. 70, 145, VA 3890, Lev. 78, 664.
(13) VR. s. 70, 145, VA 4213, Lev, 78, 660.
(14) Ward; s. 241, 723.
(15) B. Parker, «Cylirrder Sea1s from ''Dell al Rimah», Iraq XXXVII, 1975, s. 36, No

49, TR 4416 (FM 70492), Lev, XV, 49.
(16) Resim 4 ve 5 de görülen rnühürlertrı çizimini 1984 yılında Girnavaz kazısını zi

yarete gelen ressam Mariannne Manda yapmıştır. Kendisine en içten şükranları

rmzı sunmayı bir 'borç ıbiliriz.
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sisinin etek ucu pliselidir. İleri uzattığı sol elinde uzun bir asa (?) tut
maktadır. Diğer eli ile tapınma pozunda gösterilmiştir.Bu figürün karşı

sında ise uzun bir arkalığı olan sade bir tahtta oturan bir tanrı tasvir
edilmiştir. Sola yönelik olarak tasvir edilmiş olan tanrı ikonografik açı

dan ilgileri üzerine toplamaktadır. Tanrının oturduğu sade tahtın arka
sında dört yıldız düşeyolarakboş alana yerleştirilmiştir.Bunların en al
tında ise tek bir çivi işareti vardır. Bu özellik nedeniyle burada tasvir
edilen tanrının, üçüncü özelliği olan «astral» yönü ile gösterildiğini dü
şündüğümüz tanrıça İştar olmalıdır. Bilindiği üzere, İştar bu yönü ile
Ninsianna yani Venüs Yıldızı olarak tanınır. Sekiz şualı yıldız da tanrı

çanın bu yönünü vurgulayan simgesidir 17.

Girnavaz örneğinde tanrıça «ponponlu» yıldız da olabilir, ya da bir
çıkıntı ile biçimlendirilmiş bir serpuş giymiştir. Uzun giysisisinin üst kıs

mı diklemesine taramalarla gösterilmiş olup, belinde enine taranmış bir
kemeri vardır. Uzun eteğinin saçaklarla bezeli olduğu ve uç kısmının da
pliseli olduğu anlaşılmaktadır. Tanrıçanın elleri çok iri gösterilmiştir.

İki tarafa açtığı ellerinden aşağıda kalanı ile muhtemelen bir çelenk tut
maktadır.

Bu mühür üzerinde dikkatimizi çeken bir başka şey de tanrıça ile
tapan şahıs arasında yer alan yüksek bir tütsü kabıdır. Ön Asya da ele
geçen benzer örneklerde de gene «Ninsianrıe» olarak tanımlayabileceği

miz tanrıça ile birlikte bu kabın görülmesi ilginçtir. Kabın ince uzun bir
kaidesi vardır. Diklemesine taramalarla çanak kısmı gösterilmiştir. Ay

rıca onun da üzerinde muhtemelen çevresinde delikler (?) olan, üst kısmı

oval biçiminde bir kapak (?) yer almıştır. Bu kapağın çevresinde bulu
nan deliklerden alevler (?) çıkarken tasvir edilmiştir. Ayrıca tütsü kabı

ile tanrıçanın arasında tanrı Nabu'nun simgesi olan bir «taş kalem» bu
lunmaktadır.

ikonografik açıdan bu mühürün benzerlerine Yeni Assur dönemine

verilen çeşitli üslup gruplarında :rastlanmaktadır. Bunlar arasında en

önemlileri şunlardır:

VR 655 18 Assur'da ele geçirilen bu rniihürde tanrıçayı yatan bir
aslanın üzerinde tahtında otururken izliyoruz.: Bu örnek
te tahtın arkasındaki yıldızlar tahta bağlanmış olarak
gösterilmiştir.

(17) IR. W, Haussjg, Wörterbuch der Mythologie I, Stuttgart, 1965, s. 81 vdd.

(18) VR, s. 144, VA 4234, Lev, 78, 655.
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VR 605 21

VR 656 20

Ward 750 22

Ward 745 19 Pierpont Morgan Kitaplığındabulunan bir başka örnek
ise Girnavaz eserine en çok benzeyen örneklerden biri.
sidir.

Doğu Berlin Bergama Müzesinde korunmakta olan satın

alma bir !başka mühürde ise aynı tanrıçayı Adad'la bir
likte izliyoruz.

Assur'da ele geçen ve küre oyan matkap tekniğindeyapıl

mış olan bir başka mühür üzerinde ise tanrıça gene baş

ka tannlarla birlikte gösterilmiştir.

Pierpont Morgan Kitaplığında korunan bir diğer örnek
de de tanrıça gene bir başka tanrı ile birliktedir. Burada
dikkati çeken özellik tapan şahısın her iki tanrı arasına

yerleştirilmiş olmasıdır.

Bu tanrıçanın tasvir edildiği büyük boyeserlerde mevcuttur. Sen
herib'in (705 - 681) Assur pantheonunun önemli tanrılarının karşısında

tapınmasını konu alan Maltai kaya kabartmalarında aynı tanrıçanın tas
viri ile karşılaşıyoruz 23. Bir arslan üzerine yerleştirilmiş arkalıklı tahtın

da oturan tanrıça ileri doğru uzattığı elinde de gene çelenk tutmaktadır.

Tahtın arkasında 'beş yuvarlak çıkıntı tahta bağlanmış olarak tasvir
edilmiştir. Bunların diğer örneklerden tanıdığımızyıldız tasvirleri olduk
ları kabul edilmelidir. Esasen matkapla çalışılan pek çok mühür üzerinde
yıldızların burada olduğu gibi tasvir edildikleri bilinmektedir ".

Kuzey Irak'ta Sulaimaniya'dan 1922 yılında satm alınan, daha sonra
Ashmolean Müzesi koleksiyonuna katılan bir silindir mühür, Girnavaz
örneğinin tarihlendirilmesine katkıda bulunacak nitelikte olduğu için,
burada bu örneği biraz ayrıntılı tanıtmak istiyorum 25.

(ıg·) Ward, s. 245, 745.

(20) VR, s.70, 144, VA 2923, Lev. 78, 656.

(21) VR, s 67, 140, VA 4220, Lev, 72, 605.

(22) Ward, So. 247, 750.

(23) ıKarş. W. IBachmann, «F'elsdeliefs in Assyrten, Bavian, Malta! und Gl1nttük»
Wissen8chaftZiche VeröffentZichungen der Deutsohen OrientgeseZZ8chaft 52,
:1927, s. 2:t ~dd; !B. 'Hrouda, Die Kultur g·eschichte des assyrischen FZachbiZdes,

Bonn" 1967, Lev, 40, 1.

(24) Kal'ş. dn. 21.

(25) W. Orthmann (ed), Der AZte Orient. PropyZaeen Kunstgechichte (PK) 14,
.Frankfurt amMain, !BerLin, Wien, 1'975, s. '355, ·2,73 c.
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Yeni Assur döneminin «plastik» üsluplu mühür grubuna verilen bu
örnek üzerinde, çeşitli tanrı sembolleri ve tanrıça Ninsianna (?) ya bir
erkek ve bir kadın figürünün tapınması tasvir edilmiştir Bu mühür üze
rinde sahibinin adı pozitif olarak işlenmiş bir lejandda yer alır. Bu şahıs

Nabu - sar - usur isimli III. Adad - nirari'nin (811 - 781) İ. Ö. 786 yılında

eponüm olan bir yüksek mevkideki memuruna aittir ".

Girnavaz örneği ile bu mühür arasında ne üslup, ne de ikonografi
açısından kayda değer bir bağlantı yoktur. Buna rağmen her iki örnek
arasında çok çarpıcı bir benzerliği uzun arkalıklı sade tahtın tasvir
ediliş biçiminde görmekteyiz. Gerek tahtın arkasında, tahta bağlan

maksızın tasvir edilen yıldız bezekleri, gerekse üçgen biçiminde son bulan
tahtın ayakları bu bağlantıyı kurmamıza olanak veriyor. Bu verilere da
yanarak kesin bir tarihlendirme yapılamazsada, Girnavaz örneğinin İ. Ö.
9. yüzyılın sonu ile 8. yüzyılın sonu arasındaki 100 yıllık zaman dilimi için
de yapılmış olması güçlü bir olasılıktıc

Gn 84/46 Envanter Numaralı Girnavaz Örneği (Resim: 5)

Girnavaz Ş-LL açmasında, II-g plankaresinde, taban üstü buluntusu
olarak, 504.83 m. derinlikte ele geçmiştir.

Siyah steatitten yapılmıştır. Bazı önemsiz zedelenmelerin dışında

sağlamdır.

Yükseklik: 2,2 cm.

Baskı uzunluğu: 3,1 cm.

Çapı: 1,1 cm.

İp deliği çapı: 0,3 cm. dir.

«Linear» üslupta yapılmış olmasına rağmen, motiflerin işlenmesin

de yer yer derin kazımalar söz konusu olup, mühürün baskısı belirgin bir
rölyef oluşturmaktadır.

Muntazam bir silindir biçiminde olan mühür yüzeyi, alt ve üst kı

sımlarında kenarlardan 0,2 cm. uzaklıkta paralel çizgilerle çevrelerımiş

tir. Böylece mühür üzerindeki tasvirli alan alt ve üstten sınırlandırılmış

tır. Tek düze olan kompozisyon şemasında esas ağırlık tam ortaya yerleş

tirilmiş bulunan yavrusunu emziren bir inek tasvirinde yoğunlaştırılmış

tır. Kızışmış bir boğa ise ineğe arkadan yaklaşırken gösterilmiş olup «ga
lop» pozisyonundadır.Bu üçlü grubun önünde ise, Assur saç tuvaleti ve
giysisi ile bir figür, iki tarafa açtığı kolları ile önündeki grubu adeta ko-

(26) PK. 14, s. 355.
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rurken tasvir edilmiştir. İnsan figürü ile bu grubun arasındaki boşlukta

yedi yapraklı bir stilize edilmiş palmiye ağacı yerleştirilmiştir.Yavrusu
nu emziren ineğin üstündeki boş alana ise, kompozisyonun tam ortasına

denk gelecek gibi, sekiz kollu bir yıldız bezeği işlenmiştir.

Bu mühürde karşımıza çıkan yavrusunu emziren inek motifi İ. Ö. 1.
binde silindir ve damga mühürlerde sık sık görülür. Bunun yanı sıra, fil:
dişi eserlerde ve kabartmalar üzerinde de motif olarak kullanılmıştır. İn

sanlara yararlı hayvanların korunması ve bereketin sembolik olarak ifa
de edildiği bu örneğimizle benzer bir konu birliği gösteren örnekleri de
Önasya'dan tanımaktayız. Bunlar arasında Erbil'den geldiği söylenen sa
tın alma bir mühür ilginçtir. Önce O. Weber tarafındanyayınlanan bu mü
hür daha sonra A. Moortgat tarafından yeniden incelenmiş ve İ. Ö. 9./8.
yüzyıllara tarihlerıdirilmiştir". Bu örnekte de bir adam, ineğe benzeyen
bir hayvanı beslerken tasvir edilmiştir. İnek gene yavrusunu emzirmekte
dir. Bir boğa ise, Girnavaz örneğinde olduğu gibi, ineğin arkasında «ga
lop» pozisyonunda gösterilmiştir.Mühür yüzeyindeki boş alanlarda hilal,
sekiz kollu yıldız ve yedi gezegen bezeği bulunmaktadır.

Metropolitan Müzesinde korunmakta olan, satın alma, bir başka ör
nekte ise, ince uzun olan iki sahneli mühürün altta kalan sahnesinde aynı

konunun işlendiğini görmekteyiz. Burada ayrıca, diz çökmüş bir boğa ile
dolgu bezeği olarak hilal, anlamı anlaşılamayan çivi yazısı işaretleri, yıl

dız ve yedi gezegen tasvir edilmiştir28.

Tüm bu örnekler, İ. Ö. II. binin başında Mısır ve Ege'den alınan «yav
rusunu emzirme» motifinin Önasya ikorıografisinde benimsenip uzun
bir süre bu motifin yaşamasını da bize göstermesi açısından ilginçtir.

Girnavaz örneğinde dikkati çeken en ilginç özellik, şüphesiz, inek
ve boğa figürlerinin vücut ayrıntılarının linear bir üslupta işlenmiş olma
sıdır. Bunlar dikine ve enine çizgilerle vurgulanmıştır.Burada ayrıca inek
tasvirinde dikkati çeken bir özelliktc. boyunun gövdeye birleştiği yerde
bulunaı;ı yuvarlak çıkıntı ile ineğin boynunun arka kısmının kafes biçi
minde bir tarama ile gösterilmiş olmasıdır. Nimrud'da Nabu Mabedinde,
taht odasında ele geçen, lÜ.7x24 cm. boyutlarındaki,muhtemelen mobil
ya kaplamasına ait, fildişindenbir levha, üslup açısındanGirnavaz örneği

nin en yakın benzerini oluşturmaktadır29. GanimetIerin getirilişinin tas-

(27) Karş. O. Weber, Altorientalische Siegelbilder. Der Alte Orient 17/18, 1920, 492;
VR, s. 71, 146, VA 127, Lev, 81, 682

(28) Karş. Ward) 669; E. Porada. Corpus of Ancient Near Eastern Seals ın North
American Collections I, New Yor'k, 1948, s. 76 vd, Nr. 647

(29) Kar'ş, M.Mallowan ve L. Daries, lvories from Nimrıui (1949 - 1963) II. lvories
in Assyrian Style, London, 1970, s. 33 vd., No. 85; PK H, 257 a.
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vir edildiği bu levha üzerinde bir inek (?) ve bir buzağı da tasvir edilmiş

olup, bunların ve Girnavaz örneğindeki ineğin boyun ve omuz kısımları

nın işlenişi birbirine benzemektedir. Assur üsluplu fildişleri grubuna ve
rilen Nimrud eseri emsalleri arasında çok kaliteli bir işçilik göstermek
tedir.

Sığır tasvirlerinde, başın arka kısmı ile ense ayrıntılarının işlenme

sinde kullanılan kafes biçimindeki tarama çok seyrek karşımıza çıkan bir
özelliktir. Bu özelliğin görüldüğü diğer bir eser grubu ise, «Loftus Gru
bu» diye anılan Suriye üsluplu fildişleri arasında bulunur. Bu örnekler
Nimrud'da Güney Doğu Sarayında açığa çıkartılan, 3.6 ila 5.5 cm. uzun
luklarında olan yatan sığır tasvirleridir 30. Bu fildişi eserleri kesin olarak
tarihlerne olanağımız olmamakla beraber, bunların İ. Ö. 9. yüzyılla - 8.
yüzyılın sonu arasındaki zaman dilimine vermemiz gerekmektedir. Girna
vaz örneğinin ele geçtiği tabaka İ. Ö. 7. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Ka
nımca bu örnek bulunduğu tabakadan bir yüz yıl kadar daha eski olma
lıdır.

(30) E. '8trommenger ve M. Hirmer, Fi,i,nf Jahrta'usende Mesopotamien, München,
1962, s. 118, 265, d.
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1984 YILI BURDUR - ISPARTA ÇEVRESİ

TARİH ÖNCESİ ARAŞTIRMALARI

Doç. Dr. Mehmet ÖZSAİT'~

Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür
lüğünün izni ile, i. Ü. Edebiyat Fakültesi adına sürdürdüğümüz 1984 yılı

Göller Bölgesi yüzeyaraştırmalanınızamaddi destek sağlayan Eski Eser
ler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Yönetim
Kuruluna ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yönetim Kuruluna
yürekten teşekkürIerimizi sunarız. Arazi çalışmalarımız sırasında bizden
değerli yardımlarını esirgemeyen Burdur Vali Muavini Sayın Ahmet Di
ler'e, Burdur Müzesi Müdürü Sayın Mehmet Türkmerı'e, YSE Müdürü
Sayın O. Şerafettin Yüksel'e, Topraksu Ekip Başmühendisi Sayın Erol
Akaçin'e candan teşekkürü zevkli bir görev sayarız. Ayrıca, arazi çalışma

larımızda büyük bir özveri ile bize yardımcı olan Bakanlık Temsilcisi ve
Burdur Müzesi Müdür Yardımcısı Sayın Ali Harmankaya'ya ve arazi ça
lışmalarının sonuçlarını yansıtan haritamızı çizen Mimar Suphi Hacrta
Jipoğlu'na candan teşekkür ederiz.

Isparta ve Burdur illerinde arkeolog Nesrin Ozsait ile birlikte sür
dürdüğümüz 1984 yılı yüzey araştırmalarımızıdört ayrı alanda topladık

(Res im : 37 a-b), Bunları şöyle sıralayabiliriz:

i - Tefenni İlçesi ile Çavdır Bucağı Arasındaki Araştırmalar

Bu kısımdaTefenni'den, doğudaBelenli. güneyde ise Çavdırbucağına

kadar olan arazi kesimini araştırdık. Kayalı köyünde iki höyük tespit
ettik ve önceki yıllarda gördüğümüz Karamusa, Yuvalak ve Manca hö
yüklerini yeniden ineeledik. Ayrıca, J. Mellaart tarafından tespit edilen
Seydiler, Yarım, Hasanpaşa.Tefenni ile Beyköy höyüklerini de araştırdık.

KAYALI i

Kayalı köyü Tefenni ilçesinin 20 km. doğusunda, Karataş gölünün
de 10 km. güneyindedir. Köyün hemen güneydoğusunda,Kocapınar dağı

nın batı uzantısında, bir tatlısu kaynağının yakınındaki Beşiktepe'rıin

(Sinekli) güney yamacında (Resim: 1) kuvvetli bir Ilk Tunç Çağ yerle ş-

("') Doç. Ur. Mehmet öZ'SA'İ'T İstanbul üniversiıtesiEdebiyatFakültesi Fen PTT

İSTANBUL
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mesi ile İlk Kalkolitik çağ yerleşmesine ait monokrom keramikler bul
duk. Elde yapılan bu keramiklerin çoğunluğu kırmızı, az bir kısmı da
kurşuni renklidir (Resim: 2). Yerleşmede bunların yanısıra M. Ö. 7. ve 6.
yüzyıla aitkonsantrikdaire bezekli keramiklere de rastladık.

KAYALI II

Elduran tepenin kuzeydoğu yamacı üzerinde yer "lan Kayalı II,
Kayalı I'derı derin bir vadi ile ayrılmaktadır (Resim: 3). Kayalı II'deki
buluntular fazla kuvvetli olmadığı anlaşılan bir İlk Tunç çağı yerleşme

sine tanıklık ederler. Keramiklerin çoğunluğunukırmızı renkliler oluştur

maktadır (Resim: 4). Ayrıca, M.Ö.I. bin yılı keramikleri de görülmekte
dir. Elduran tepenin batısında, Kayalı Il 'nin de yer aldığı kitlenin etekle
rinde iki tane de tümülüs bulunmaktadır.

YARIM

Harmankaya (Manca) köyünün 4.5 km. güneydoğusunda,Tefenni 
Antalya yolunun 800 m. kadar kuzeyinde ve deniz yüzeyinden 1200 m.
yükseklikte bir yerleşmedir. Doğal yükselti üzerinde bulunan höyüğün

bugün doğu-batı uzantısı 100 m., kuzey-güney uzantısı da 150 m. kadar
dır. Güneyinden geçerek Karataş gölüne dökülen Kent (Gent) deresi yer
leşmenin önemli bir kısmını alıp götürmüş, bu sebeple adına Yanın hö
yük denmiştir (Resim: 5). Yüksekliği 15 m. kadardır. J. Mellaart yerleş

meyi Geç/Son Kalkolitik çağa tarihlemiştir1. Geçen zaman içindeki tahri
bat nedeniyle biz araştırmalarımızda çoğunluğu kırmızı renkli ilk/Erken
Kalkolitik çağa ait boyalı ve monokrom keramikler bulduk (Resim : 6).

SEYDiLER

Burdur'un 75 km. kadar güneybatısındakihöyük, aynı isimdeki kö

yün 2 km. kuzeybatısındave son yıllara kadar bataklık durumunda bulu
nan ovanın güney kıyısındadır. Höyüğün 100 m. kadar güneyinde ve 1193

m. yükseklikteki Bölükler tepesinin kuzeyeteğinde bugün Kocapınar

adını taşıyan ve birçok gözü olan suyu bol bir kaynak bulunmaktadır.

Doğu-batı uzantısı 100 m., kuzey-güney uzantısı 120 m. olan yerleş

menin ova yüzeyinden yüksekliği 10 m. kadardır (Resim: 7). Burası J.
Mellaart tarafından incelenmiş ve o zamanki buluntularınagöre Son

(1) S. Lloyd - J. 'Mellaart, Beycesultan I, London, 1962, s. 70 hrt. I (Yanmtepe);
s. 133, hrt. III (İ:TÇ 1); s. 196/19-7, hrt. ,VI, m. 63 (rTÇ 2); S. Kor, Burdur 1973
il YıllıiJı, s. 109"da Yarrmca, EskiTunç olarak geçmektedar.
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Kalkolitik çağa tarihlenmiştir'. Bugün höyük yüzeyinde ilk Tunç çağ

keramikleri yanında, özellikle batı ve kuzey eteklerinde yapılan tahribat
nedeniyle Son Neolitik - ilk Kalkolitik çağ yerleşmelerine ait boyalı ve
monokrom keramikler ortaya çıkmıştır (Resim: 8). İnce cidarlı ve iyi tek
nik gösteren keramikler Hacılar VI ile ve önceki yıllarda tespit ederek
bilim alemine sunduğumuzDüden 3, Gölde 4 ve Çamur 5 höyüklerinin ke
ramik buluntularıyla tam bir benzerlik gösterirler. Ayrıca burada çak
maktaşı ve obsidyen dilgiler de bulunmaktadır.

KARAMUSA

Höyük, aynı adı taşıyan köyün 800 m. güneydoğusundadır 6. Düven
kaya tepenin (1666 m.) kuzey eteğındeki suyu bol Kırkgöz kaynağının da
hemen dibinde olan yerleşmeninyüksekliği5 m. kadardır (Resim: 9). Böl
gedeki ilk araştırma yıllarımızdanberi tanıdığımız höyüğü her geçen yıl

biraz daha tahrip edilmiş olarak buluyoruz. Höyük yüzeyindeki keramik-

(2) S. Lloyd-J.Melilaart, Aynı eser, 13.70, hrt. i (E'Jeyit1er); s. l04'de 'Seydiler; s.
196, hrt, VI, nr. 64 (Beyitler İTÇ 2); S. iKor, Burdur 1'978 il Yıllığı., s. 109'da
rSeydiler, Eski 'Tunç olarak verilmiştur.

(3) M. özsait, Araştırma Sonuçları, Toplantısı, I (19'83), s. 8, 195, res. 1 - 3.

(4) M. özsaıt, Araştır'ma Sonuçlar» Toplantısı. II (1984), s. 208, 215, res, 12 - 14,
ayrıca çrztmler 'için bkz. s.219, res. 22 nr. 1 - 28.

(5) 1984 yılı araştırmalarımızın sonuçlarının ışığı altında daha önceki yıllarda yap
tığımız tespHlerimizi toplu olarak değerlendirdik. Yayınlarrmız sırasında, çi
zimlerde ve verdiğimiz bUıgUerde ince cidarlı, dik ve dışa dönükağız ve gövde
profineri yanında ip delikli tutarnaklarnı İlk Kalkolltiik Çağdan daha eskiye
inen bulunttılar olduğuna işaret etmiştik. Bu duruma göre, Geç ya dil. Son Neo
litik çağ yerleşmelerineaitbuluntutar veren eski merkezler1mize Çamur [Ana
dolu Araştırmaları, IX (1983), s. 138, Lev. VI ve XVII, res. 16], Çığn-tkankaya

[Anadolu Araştırmaları, IV - V (1976 - 1977), s. 77 vd., Lev. n, 1 - 6], Başkuyu
] [Araştırma Sonuçları Toplantı.sı, i (1983), 13.9 ve 196, res. 6], Yenice [Araş

tırma. Sonuçları. Toplantısı, II (1984), s, 207 ve 213, res. 7 . 8], Aziziye [Araştır

ma Sonuçları Topıa1ıtısı, n (1984), s. 208 vd. 216, res. 16 - 17] höyüklerini de
ekleyeblltriz, Yukarıda verdiğimiz yerleşmeler arasındaÇamur höyük özel bir
yer alır. Höyüğe 1975 ve 1981 yıllarından sonra da 'birkaç 'kez gitttk, elimizdeki
Neolitik Çağ örneklerinin artmasım sağladık. 'Karamanlı ovasının ortasında yer
alan ve Neolitik Çağdan M. Ö. I, 'binyılmin sonlarına kadar yüzey 'buluntusu ve
ren 'bu kültür anıtının daha fazla tahrip olmadan kazılmasryla, bölgenin tarih
öncesi çağlarına olduğu glb'i, tarihi çağlarına da aydınlık kazandırabilecek 130

nuçlarınelde edileceğigörüşündeylz.Böylece merkezler arasındakarşılaştır

malı olarak ulaşılan bu sonuç, Burdur çevresinin Neolitik çağda yoğun bir yer
leşme alanı olduğunu kanıtlaması ,bakımından çok önemlidir. Değerlendirme ça
Iışmalarımızdaki yardımlarından dolayı kıymetli meslekdaşırn Doç. Dr. Mehmet
özdoğan'a candan teşekkür ederim.

(6) S. Kor, Burdur 1973 :tl Yıllığı, s. 109'da yalnız ısmen verir,
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ler kuvvetli bir İlk Tunç çağ yerleşmesine tanıklık ediyordu. 1984 yılında

yeniden incelediğimizhöyüğün özellikle kuzey tarafında, yeni tahrip edil
miş bir yerin yakınında, Son Neolitik - İlk Kalkolitik çağa ait iyi bir, tek
nik gösteren ince cidarlı, kırmızı astarlı keramikler bulduk (Resim: 10).
Bunların yanında, höyüğün özellikle güneydoğusundaM. Ö. ı. bin yılına

ait keramikler gördük. Yüzey buluntularının gösterdiğine göre, höyük
çok uzun süre iskarı edilmiştir. Bundan da yerleşme alanının çevresin
deki yaşamaya uygun ortamın Neolitik Çağdan beri değişınediği sonu
cunu çıkarabiliriz.

II - Yakaköy - Beşkavak Köyü Arasındaki Araştırmalar

Bu kısımda Burdur'un doğusunda yer alan Yakaköy, Gökçepınar,

Kayaaltı. Sanova ve Beşkavak köylerine kadar olan arazi araştırılmış ve
iki yerleşme tespit edilmiştir. Ayrıca, J. Mellaart'da geçen Çine 7 ve daha
güneydoğudaki Kuzköy 8 höyükleri de incelenmiştir.

KURNA

Burdur'un 5 km. güneydoğusundayer alan Yakaköy arazisinde yap
tığımız araştırmalarda gördüğümüz bir höyüğe köyün eski adından do
layı Kurna adını verdik 9. Höyük, köyün güneydoğusunda, deniz yüze
yinden 1187 m. yükseklikte ve zemini geniş kum tabakalunndan oluşan

bir yükselti üzerindedir. Esasen deprasyon ve heyelan alanı üzerinde yer
alan bu kesimin alt kısmından taşınan kum nedeniyle büyük bir kayma.
ve çökme olmuştur. Bugün höyüğün kuzey ve batısının önemli bir kısmı

aşar; uçmuş durumdadır (Resi m : 11). Kesi t veren bu kısımdan höyük
kültür katlarının 1-2 m. arasında değiştiği izlenebilmektedir. Höyük yü
zeyinde İlk Tunç Çağ keramikleri bulduk. Ancak, çok tahrip olan kesim
lerde Hacılar tipi monokrom İlk Kalkolitik Çağ kerarnikleri de gördük.
Bunların çoğunluğu kırmızı renkli olup iyi bir teknik gösterirler (Re
sim:12).

LEYLEKBELENİ

Gökçepınar köyünün (eski Çine) 3 km. güneyinde, Burdur-Bucak
yolunun 500 m. kadar kuzeydoğusunda, ova yüzeyinden 7 m. yükseklik
teki doğal bir tepenin (150 m. x 300 m.) üzerinde bir yerleşme tespit et
tik, (Resim: 13). Aynı zamanda Domuztepenin eteğirıdeki Başpınar kayna-

(7) S. Lloyd - J. Mellaart, Beycesultan I, s. 133, hrt. III (1TÇ 1); s. 196/197, hrt.
VI, m. 68 (ı'rç z ı.

(8) S. LIoyd - J. Mellaart. Aunı eser, s. 196/197,hrt. VI, m. 69 (İTÇ 2).

(9) Bu yerleşmeyi bulmamızda bZ'2 yardımcı clarıBayın Mehmet Türkmen'e ve Ya
kaköylü Halll Umur'a candan teşekkür ederiz.
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ğının 1 km. kadar güneyinde yer alan höyüğe tepenin ye-rel ismi oları

Leylekbeleni adını verdik. Bugün üzerinde tarım yapılan tepe, avaya ve
içinden Burdur - Antalya yolunun geçtiği boğaza hakimdir. Höyük yüze
yinde İlk Tunç çağ keramikleri yanı sıra, çoğunluğu kırmızı renkli olan
İlk Kalkolitik çağ keramikleri de bulunmaktadır (Resim: 14).

III - Bucak, İncirdere. Üzümlübel, Heybeli ve Keçili Çevresindeki
Araştırmalar

Bölgeyi tanımak amacıyla yaptığımız ilk inceleme gezilerimlzde bir
kısmını gördüğümüz yerleşmeleri 1984 yılında ayrıntılı olarak inceleme
fırsatını bulduk. Bu arada birkaç yeni yerleşme de tespit ettik. Bu so
nuçları şöyle açıklayabiliriz:

HÖVÜCEK

Bucak ilçesinin hemen batısırıda. Burdur - Antalya yolunun sağın

dadır. İlk defa 1974 yılında gördüğümüz höyük, üzerinde tarım yapıldı

ğından yılların tahribatını taşımaktadır. Etrafını yapıların çevirdiği hö
yük, 1982 yılında Burdur Müzesi Müdürlüğünce tescili yapılarak koruma
altına alınmıştır.

İlk araştırmalarımızda Höyücek'in yüzeyinde İlk Kalkolitik çağa

ait monokrom keramikler görmüştük. 1984 yılı araştırmalarımızda ise
ince cidarh, Hacılar VI ile çağdaş ve iyi teknik gösteren kırmızı ve kah
verengi Son Neolitik - İlk Kalkolitik çağ monokrom keramikleri yanında
obsidyen ve çakmaktaşından dilgiler gördük (Resim: 15). Bunlardan
başka höyükte İlk Tunç çağ yerleşmesine işaret eden keramikler de bu
lunmaktadır.

TEPECİK

Yine 1974 yılı araştırmalarımızda gördüğümüz bir höyük de Tepe
cik'tir. Bu da Bucak/ın batısında ve Höyücek'in hemen kuzeyinde, İncir

lihan ve İncirdere köyüne giden yolun güneyindedir. Son yıllarda inşaat

sahasının içinde kalmış ve Höyücek gibi bu da yok olma tehlikesiyle yüz
yüze gelmişti. Burdur Müzesinin çalışmaları sonucunda 1982 yılında tes
cili yapılarak korunmuştur. Höyük yüzeyinde çok az sayıdaki keramikle
rin en eskisinin İlk Tunç çağ yerleşmesine ait olduğunu gördük. Bunlar
gendJikle kırmızı renklidir.

İNCİRDERE

Bucak'ın batısında, bugün bir kısmı harabolmuş olan Selçuk ker
vansarayının hemen güneyinde, 19. yüzyılın sonlarından beri bölgede
araştırma yapan bazı araştırıcıların antik Kretopolis şehrini lokalize et-
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meyi düşündükleri bir höyük (İncirdere) bulunmaktadır. 1974 yılında

höyük yüzeyinde yaptığımız araştırmalardaRoma Çağından daha eskiye
giden buluntular bulamamıştık10. 1984 yılı araştırmalarımız sırası •.da İn

cirdere höyüğünürı (Resim: 16) tahrip edilen bir kesiminde Hacılar VI
ve bölgede tespit ettiğimiz Düden, Gölde, Seydiler, Başkuyu I, Çamurhö
yük keramikleri ile benzer ince cidarlı, açık kırmızı monokrom Son Neo
litik-İlk Kalkolitik Çağ keramikleri bulduk. Ayrıca bunların yanında İlk

Tunç Çağ yerleşmesine ait keramikler de gördük (Resim: 17).

ÇAYIRLIK

İncirdere köyünün 3 km. güneyinde, Ardıçlıtepeninaşağı eteklerinde
bir höyük tespit ettik. Doğu-batı uzantısı 150 m., kuzey-güney uzantısı 100
m. kadar olan höyüğe mevkiin isminden dolayı Çayırlık adını verdik (Re
sim: 18). Höyük yüzeyinde tarım yapılmaktadırve son yıllarda tarla sa
hiplerince yerleşmenin güneydoğu kısmı tesviye edilmiştir.

Höyük yüzeyinde çoğunluğu kırmızı renkli olan İlk Tunç Çağ kera
mikleri (Resim: 19) ile Roma Çağına ait keramikler gördük.

KURUPINAR

İncirdere köyünün hemen batısında yükselen Sivritepe'nin güney
doğu eteklerinde, şimdi kurumuş bir kaynağin önündeki hafif meyilli
yamaçta keramikler bulduk. Mevkiin isminden dolayı buraya Kurupmar
adını verdik. Bugün üzerinde tarım yapılan yerleşmenin yüzeyindeki ke
ramikler Kurupmar'da zayıf bir İlk Tunç Çağ yerleşmesi yanında bir
Roma yerleşmesinin de varlığını kanıtlamaktadır.

ÜZÜMLÜBEL

Uzümlübel köyünün 1.5 km. kadar güneyinde, eski Kestel gölünün
yatağının kurutulmasıyla oluşan ovanın hemen kenarındaki doğal yük
selti üzerinde tespit ettiğimiz yerleşmeye (Resim: 20) köyün adını verdile
Höyük yüzeyindeki buluntular kuvvetli bir İlk Tunç Çağ yerleşmesine

işaret eder. Çoğunluğu kırmızı renkli olan keramiklerin formları, Kalko
litikten Tunç Çağa geçişi güzel bir şekilde verirler (Resim: 21).

KARAALİLER

Bucak ilçesinin 12 km. güneybatısında, eski Kestel gölü çanağının

sınırında Karaali Çiftliği mevkiinde, J. Mellaart tarafından tespit edile
rek o zamanki yüzey buluntulanna göre İlk Tunç Çağa tarihlenmişti11.

Birbirinin uzantısı üzerinde iki tepeden oluşan höyüğün kuzeydoğusun-

(10) M. özsait, Hellenietik ve Roma Devrinde Pisidya Tarihi, istanbul, 1985 s. 114 vd.
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daki küçük tepenin (Resim: 22) eteklerinde, Son Neolitik-İlk Kalkolitik
çağ yerleşmesine ait boyalı ve monokrom keramikler bulduk (Resim:
23).

HEYBELİ

Heybeli (Anbahan) köyünün güneydoğusunda eski Anbahan gölü
nün yatağı yakınında, ovadan 10 m. kadar yükseklikte bir yerleşme yeri
tespi t ettik (Resim: 24). Höyük yüzeyinde görülen keramiklerin çoğun

luğu kuvvetli bir İlk Tunç çağ yerleşmesine işaret etmektedir. Genellikle
kırmızı ve kurşuni renkli olan bu keramikler iyi bir işçilik gösterirler. Yer
leşmenin tahrip edilen güney kesiminde bulduğumuz monokrom İlk

Kalkolitik çağ keramik parçalarının çoğunluğunu iyi perdahIanmış kır

mızı astarlılar oluşturmaktadır (Resim: 25).

KEÇİLİ

Antalya-Korkuteli havzasını Bucak-Burdur kesimine bağlayan yük
sek dağ ve tepeler arasında yer alan doğal boğazın (Kilde ) her iki yaka
sını araştırdık. Heybeli'den sonra Karağan dağının güneybatısındakiHel
vacıtepesi'nin üzerinde yeni bir yerleşme daha tespit ettik. Buraya 1 km.
kuzeyinde bulunan Keçili köyünün adını verdik (Resim: 26).

Doğal sırtın üzerinde yer alan yerleşmenin boyutlarını belirlemek
imkansızdır. Bugün üzerinde tarım yapılan Keçili höyüğünün yüzeyin
deki buluntular Son Neolitik çağa aittir (Resim: 27). Burada başka çağa

ait yüzey buluntusu göremediğimizden,KeçiIi'nin aynen Gölde höyükte
olduğu gibi, Son Neolitik Çağda terkedildiğini düşünmekteyiz.

IV - Keçiborlu ile Burdur Gölünün Kuzey ve Batısında Kılınç, Se

nir, İlyas, Karakent Çevresindeki Araştırmalar

Önce Burdur gölünün kuzeyindeki Gölbaşı-Kılınç ve Keçiborlu ara
sındaki kesimi araştırdık. Kılınç köyünün 5.5 km. doğusunda, Gümüş

gün'ün 4 km. güneybatısında ve Keçiborlu-Isparta yolunun 2 km. güne
yindeki arazide, TilkiIik mevkiinde bir höyük tesbit ettik (Resim: 28).
Bundan dolayı Tilkilik adını verdiğimiz höyüğün doğu-batı uzantısı

150 m. kuzey-güney uzantısı 100 m., yüksekliği de 1 m. kadardır. Höyük
yüzeyinde çoğunluğu kırmızı, az sayıda da deveti.iyü renkli İlk Tunç çağ

keramikleri bulduk (Resim: 29). Bunlar bölgedeki çağdaş höyük bulun
tularında gördüğümüz özellikleri taşımaktadırlar.

(ll) J. ,MeHaart, AS: IV (1954), s. 192, hrt. 3, TIr. 36 (Kara Ali Höyük, rrcı. s.
Lloyd - J. Meliaa.rt, Aynı eser, s. 196/197, hrt. VI, m. 70 (Karaali Çiftliği, 1TÇ
2); Il, s. 7,5/76, hrt. I, m. 70 (OTÇ).
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SENİR

Burdur gölünün batı kıyısındaki Senir köyünün 4 km. güneybatı

sında, Tepecik köyünün 2 km. güneydoğusunda,göle doğru kayalık bir
yarımada uzamr (Resim: 30). Bu küçük yarımadanın batısında birçok
yerden kaynayan ve Kırtilyas (Pınarlar) adını taşıyan tatlısu kaynağı var
dır. Yarımadada ana kaya üzerinde yer yer kalabilmiş olan toprak yüze
yinde, monokrom İlk Kalkolitik çağ keramikleri bulduk. Az sayıdaki bu
keı..mikler kırmızı ve kursuni renkli olup iyi bir işçilik gösterirler (Re
sim. 31).

İLYAS i

İlyas köyünün 3 km. doğusunda, Burdur gölünün batı kıyısından

400 m. içeride bir höyük tespit ettik. Yakınında olan köyden dolayı buna
İlyas i adını verdik. Höyük, geniş tabanlı Karacakaya tepesi üzerindedir
(Resim: 32). Burdur gölünün üçüncü terası üzerindeki bu tepenin yüze
yinde kuvvetli bir Son Neolitik ve İlk Kalkolitik çağ yerleşmesine tanık

lık eden keramikler bulduk. Boyalı (Resim: 33) ve monokrom (Resim:
34) olan bu keramikler son derece iyi bir teknik ve işçilik gösterirler.

İLYAS II

İlyas köyünün 1 km. kadar güneydoğusunda,eski mezarlığın kuze
yindeki yamaçta ikinci bir höyük daha tespit ettik (Resim: 35). Buna da
köyün adından dolayı İlyas II adını verdik 12. Höyük yüzeyinde İlk Tunç
çağ yerleşmesine ait kırmızı ve devetuyu renkli keramikJer bulunmak
tadu (Resim: 36).

1984 yılı araştırmalarımızda 6 İlk Tunç çağ, 6 İlk Kalkolitik çağ ve
7 Son Neolitik-İlk Kalkolitik çağ yerleşmesi tespit ettik. Göller Bölgesi
nin batısında şimdiye kadar Son Neolitik çağ yerleşmesi olarak Kızılkaya

ve Hacılar VI-IX katları bilinrnekteydi. Biz bunlara yüzey araştırmaları

mızia Dilden, Kuruçay. Çığırtkankaya, Gölde, Çamur, Yenice, Azlziye,
Başkuyu I, Seydiler, Karamusa, İncirdere, Höyücek, Karaalller. İlyas I
ve Keçili yerleşmc1erini de ekledik. Gelecek yıllardaki araştırmalarla

bunların daha da artacağını umuyoruz. Böylece sayıları çoğalan yerleşme

merkezlerinde ele geçen buluntuların karşılaştırılması ile Göller Bölgesi
ve Anadolu prehistoryasmda bazı kültürel sorunların açıklık kazanacağı

inarıcındayız.

(12) tlyas Köyünde yaptığımız araştırmalarda bize yardımcı oları Sayın öğretmen

Remzi E<krem'e candan teşekkür ederiz.
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Resim: 1 

Kayalı I. höyük

Resim : 2 - Kayalı i. höyük keramiklerinden örnekler

Resim: 3 

Kayalı II
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Resim 4 - Kayalı II. keramiklerinden örnekler

Resim: 5 

Yarım höyük

398 Resim 6 - Yarım höyük keramiklerinden örnekler



Resim: 7 

Seydiler h

Resim : 8 - Seydiler h. keramiklerinden örnekler

Resim: 9 

Karamusa h
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Resim 10 ..- Karamusa h. keramiklerinden örnekler

Resim ı II
Kurrıa lı

Resim : 12 - Kuma h. keramiklerinden örnekler
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Resim: 13 

Leylekbeleni lı

Resim : 14 - Leylekbeleni h. keramiklerinden örnekler

Resim : 15 - Höyücek keramiklerinden örnekler 401



402

Resim , 16 - İncirdere h

Resim , 17 - İncirdere h. keramiklerinden örnekler

Resim : 18 - Çayırlık h.



Resim 19 -- Çayırlık h. keramiklerfrıden örnekler

Resim: 20 

Üzümbel lı

Resim : 21 - Üzümbel 11. ıceraınıınermnen örnekler 403



Resim: 22 

Karaaliler lı

Resim: 23 -

Karaaliler lı. keramiklerinden
örnekler

Resim: 24 

Heybeli lı

Resim: 25 -

Heybeli lı. keramiklerinden
örnekler
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Resim : 26 - Keçili h

Resim: 27 -

Keçili h. keramiklerinden
örnekler

Resim: 28 

Tilkilik h

Resim: 29-

Tilkilik h. keramiklerinden
örnekler
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Resim 30

Senir

Resim : 31 - Senir yerleşmesi

keramiklerinden
örnekler

Resim: 32 

İlyas i

406

Resim: 33 -

Ilyas i. boyalı keramiklerinden
örnekler



Resim: 34 

İlyas I. monokrom

keramiklerlnden
örnekler

Resim: 35 -

İlyas II.

Resim : 36 - İlyas II. keramiklerinden örnekler 407
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1984 vur TRAKYA VE DOGU MARMARA ARAŞTIRMALARI

Mehmet ÖZDOGAN *

İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı adına Trakya ve
Doğu Marmara bölgelerinde 1980 yılından bu yana yapmakta olduğumuz

yüzeyaraştırmasıve arkeolojik belgelerne çalışmalarına, 1984 yılında

Amerikan Bilimsel Araştırmalar Derneği (ARİT) tarafından sağlanan

sınırlı bir parasalolanakdan yararlanılarak devam edilmiştir. Araştır

ma ekibi, Bakanlık temsilcisi olarak, Merkez Restorasyon ve Konser
vasyon Laboratuvarından Akın Aksoy, İzmit Müzesinden Mehmet Akif
Işın, arkeolog Aslı Özdoğarı, Y. Mimar Faruk Ertunç ileMurat Akman'
dan oluşmuş, ayrıca, önceki yıllarda olduğu gibi, uygulamalı arazi eği

tim programı çerçevesinde, prehistorya öğrencileri de dönüşümlü olarak
katılmışlardır.

Bölgedeki araştırmalarımız esas olarak Ege ve Balıkan kültürleri
ile Anadolu kültürleri arasındaki ilişkileri, arazi üzerinde elde edilecek
somut verilere dayanarak açıklamaya yönelikdir. Bunun yanı sıra, şim

diye kadar hemen hemen hiç araştırılmamış olan Trakya bölgesinin ta
rih öncesikültür sıra düzeninin belirlenmesi, buradaki 'buluntu yerleri ile
ilgili kapsamlı bir arşivin hazırlanması da proje çalışmalarının önemli
bir bölümünü oluşturmaktadır.Ancak, ıbölgede tahribata neden olan öge
lerin çeşitliliği ve çokluğu karşısında, yalnızca tarihöncesi değil, her dö
neme ait buluntu yerlerinin belgelenmesi, ekibirnizin gönüllü olarak yük
lendiği bir görev haline gelmiştir. 1984 yılına kadar yaptığımız arazi ça
lışmalarında daha çok Trakya üzerinde durulmuş ve Marmara Denizini
Anadolu tarafına yalnızca, tahribatın yoğun olduğu kesimleri tarama
amacı ile geçilmişti. Araştırma programını yaparken, bizi Trakya üzerin
de yoğunlaşmaya yönelten başlıca neden, daha önceden Trakya'nın ta
rihöncesi kültürleri ile ilgili hiç bir ön bilginin olmayışı, buna karşılık

Kuzeybatı Anadolu kültür silsilesinin, az sayıda da olsa kazılar He belir
lenmiş olmasıydı.

Dört yıldır Trakya'da yaptığımız araştırmalar sonunda, daha önce
den bilinmeyen 200 kadar tarihöncesi buluntu yeri saptanmış ve bölgenin

(*) <Doç.. Dr. Mehmet ö:aDOOAN, İstanbul üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fen
PTT!İSTANBUL
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kültür sıradüzeni ile ilgili ilk bilgiler de belinlenmiştir '. Ancak elde et
tiğimiz sonuçlar, önceki beklentilerimizin tersine, Trakya/da Anadolu'dan
çok farklı bir kültür gelişimininyer aldığı ve Kuzeybatı Anadolu/nun bili
nen tarihöncesi kültürleri ile, hemen hemen hiç bir benzerliğin olmadığı

şeklindedir. Ne Marmara Denizini. ne de boğazları aşılmaz doğal engel
ler olarak sayamayız; bu bakımdan, eğer yüzey araştırmalarımızdanelde
ettiğimiz verileri doğru kabul edersek, Trakya ve Kuzeybatı Anadolu
gibi bir'birine çok yakın iki bölge arasında binlerce yıl hiç bir ilişki ol
madığı gibi bir sonuca varırız ki, bunun kabul edilmesi de, nedenlerinin
açıklanması da 2 çok güçtür. Bu bakımdan, Marmara Denizi'nin Anadolu
tarafındaki tarihöncesi kültürlerin araştırılması ve Trakya ile karşılaş

tırılabilecek malzeme aranması zorunluluk haline gelmiştir. 1984 yılı

içinde, elimizdeki sınırlı olanakların hemen hemen tümü, Anadolu'dan
Trakya'ya geçişi sağlayan Kocaeli yarımadası, Karadeniz ve Marmara
kıyı şeritleri ile İç Anadolu'ya açılan doğal geçit ve bunların üzerindeki
ovaların arastınlmasina yönelt ilmiş, bölgenin Trakya kesiminde, rahriba
tın çok y:;ğun olduğu İstanbul - Tekirdağ kıyı şeridi ilc İstanbul kentsel
gelişim alanı içindeki sınırlı tarama çalışmaları ilc yetinilmiştir.

1984 YILI ÇALIŞMALARI

Yukarıda belirtilen çalışma programı doğrultusunda, 1984 yılı arazi
çalışmalarını ve elde edilen sonuçları şu şekilde özetleyebiliriz:

1 - Kocaeli Yarımadası ve Karadeniz Kıyı Şeridi

Bölgenin çeşitli yerlerinde yaptığımız tarama çalışmalarında, maa
lesef, tnrihönccsi dönemin çanak çc mlekli evreleri ile ilgili hiç bir bulun
tu yerine rastlanmamıştır. Şimdiye kadar bütün bu bölgenin çanak çörn
lekli kültürleri ile ilgili olarak (bildiğimiz, Marmarakıyı şeridi ile kıyıya

hakim sirt lar üzerinde yer alan, İç Erenköy. Fikir-tepe, Pendik, Tuzla
gibi Fik irtcpc kültürüne 3 ait yerleşme yerleridir. bildiğimiz kadarı ile

(1) Önceki yıllarda elde edilen sonuçların genel değedendirmesi için özellikle bk.
M. (jzdo[~;ıp', "Doğu Marmara ve 'Trakya Bölgesi Araşurmaları», TAD XXVI,
ı982. H. :37 - 4.[); M. özdoğan, "A Surface Survey for Prehistoric and Early
Hist oı!c Sitcs in Northwesterrı Turkey», National Geoqraphic Researclı Reports
1919, 193;'), H. 517 - 541.

(2) Bu kcrıu il,' ilgili bazı görüşler için bk. M. özdoğan, «Marmara Bölgesinde Kül
tür Tarilıi ile ilgili Bazı Sorunlar», I. Arkeometri Senıpoeınınıu., Ankara, 1985.

(3) F'i lcirt cpe kültürü ne ilgili toplu bilgi için bk. M. özdoğan, «Pendik: A Neolithic
Site of Fi kl rtepe Culture in the Marmara Region», Festschrijt tür Kurt Bittel,
1983. s. -101 - 411. Marmara kıyısında, Yanınca petrol raftner-lslnirı bulunduğu

yerden Fikirtepe kültürüne ait yeni bir yerleşmenin dahabulunduğu söylerı

mektcdir.
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İstanbul ve İzmit Müzelerine de bu bölgeden daha sonraki devirlere ait
hiç bir buluntu gelmemiştir. Trakya'nın Marmara kıyılan boyunca sık

aralarla rastlanan ilk Tunç çağı höyüklerinin gerek Karadeniz kıyısın

da, gerekse İstanbul'un doğusunda birden yok olması, diğer dönemlere
ait ne Trakya ne de Anadolu kökenli kültürlere hiç rastlanmaması. böl
genin coğrafi konumu ve yaşam için uygun ortamı göz önüne alınırsa ol
dukça ilginçtir. Olasılıkla, bunun nedenlerinin bölgenin jeomorfolojik ya
pısı ve kalın aluviyorı dolgu birikimi ile ilgili olduğunu düşünebiliriz4.

Bu yıl Karadeniz kıyı şeridinde Domalı - Şile arası ile, Kerpe - Kef
ken - Cebeci yöreleri üzerinde durulmuş ve Trakya'nın Karadeniz kıyı

larında olduğu gibi, Paleolitik ve Epi - Paleolitik bulunttı ve konak yer
lerine rastlanmıştır. Bunların arasında en ilginç olanları Kefken'in doğu

sunda Kovanağzı mevkii ile, Cebeci sırtındaki Alt Paleolitik, Kerpe Bur
nunun batısında, Sarısu ağzındaki Orta Paleolitik çağ buluntu yerleri
dir. Epi - Paleolitik dönem konak yerlerinin arasında en önemlileri Do
malı yakınında 5 Mürselli Baba sırtı ile, Akçalı kumluğudur. Her iki ko
nak yeri de, daha önce Ağaçlı ve Domuzdere'den tanıdığımız minik dilgi
yapım geleneğine ait örnekler ve geometrik biçimli aletler vermiş, bun
larla birlikte az miktarda doğalcam (obsidycn ) de bulunmuştur. Bunla
rın yanı sıra Kefken burnunda. çeşitli dönemlerde kullanıldığı anlaşılan

ve geniş bir alana yayılan çakmaktaşı işlik yeri de saptanmıştır.

Karadeniz ıkryı şeridi üzerinde rastladığımız bir ilginç buluntu yeri
de, Doğançalı kumluğudur. Burada, gene Paleotik dönem buluntuları

nın yanı sıra, Trakya'nın megalitik buluntularını anımsatan sırataşlara

rastlanmıştır6. Her ne kadar bunları tarihleyecek bir buluntuya rastları

mamışsa da, çevreye yayılmış mermer sütun parçaları, buranın öneminin
daha sonraki dönemlerde de devam ettiğini göstermektedir.

2 - Karamürsel. Orhangazi, İznik, Yenişehir ve Taraklı Çevresi

İç ve Güney Anadolu'dan gelen doğal yollar; Marmara kıyılarına

ulaşmadan önce Yenişehir. İznik ya da Sakarya boyundaki ovalardan
geçmek zorundadır. Kocaeli yarımadası ile İzmit - Sapanca bölgelerinin

(4) Bk. dip not 2.
(5) Doma1ı'dakibuluntu yerini bildiren C. 'Topaloğlu'na ve kıyı şeridi üzerindeki

araştırrnalarırruza önemli katkıları olan Doç. 'Dr. G. Arsebük'e teşekkür borç
luyuz.

(6) K. Kökten, «Kuzeybatı Anadolu'nun 'Tarihöncesl Hakkında Yeni Gözlemler»,
DTCF Dergisi IX : 3, 1951, lev. l, de Kastamonu Devrekani cevrcsınden 'benzer
kalırrtılar yayınlamıştır. Trakya mega1itik anıtlan ile Kafkas delmen küıtürleri

arasında. bir ilişki olup olmadığının anlaşılması bakımından Karadeniz kıyı şe

ridi üzerindeki bu tür ka.lıntılarbüyük önem taşımaktadır.
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istediğimiz sonuçları vermemesı uzerine, araştırmarnızırı sınırlı olanak
larını tümü ile tehlikeye sokmamak için, daha güneye, tarihöncesi yer
leşmelerin önceden bilindiği İznik - Yenişehir bölgesine geçmeyi uygun
gördük. Her iki bölge daha önce K. Bittel, K. Kökten, J. Mellaart, C.
Cullberk ve D. Frenoh tarafından araştırılmış7, buluntularının daha çok
İçbatı Anadolu ve Ege ile benzeştiği saptanmıştı. Höyük yerleşmelerinin

bilinen en kuzey sınırı da, İznik gölünün hemen kuzeyinden geçmekteydi.

İzmit körfezine koşut olarak uzanan Samanlı dağların hemen gü
neyindeki, tektonik bir çöküntü alanı içinde yer alan İznik gölünün kap
ladığı alan ve su seviyesi oldukça değişkendir. Gölün doğusunda, esas
İznik ovasının yer aldığı Sakarya nehrine doğru uzanan Mekece boğazı,

çok karmaşık bir jeomorfolojik yapıya sahiptir, batıda Orhangazi ova
sının yer aldığı ve gölün fazla sularını Gemlik körfezine boşahan kesim
deki aluviyon dolgu ise, İznik gölünün düzlemlerine göre sürekli değişik

lik göstermektedir". Yenişehir havzasının batı kısmında, bugün tümü ile
kurumuş büyük bir gölün bulunduğu ve tarihöncesi yerleşmelerinde 'bu
gölün çevresinde yer aldığı anlaşılmaktadır9. Arazide yaptığımız ilk belir-

lemeler, yalkın dönemlere ait aluviyon dolguların gerek İznik ve: gerekse

Yenişehir çevresinde çok kalın olduğunu, yüksek höyüklerin dışında, düz

yerleşme yerlerine rastlama olasılığının çok az olduğunu göstermiştir.

Her iki bölgenin taranması ektbimizin gücünü asacak nitelikte 'Olduğun

dan ve mutlaka bir jeomorfolog ekiibinin de desteğine ihtiyaç gösterdiğin

den, bu yıl önceden bilinen höyüklerin yeniden taranması ile yetinmeye

karar verilmiştir-LO. Bu amaçla Orhangazi 'çevresinde Ilıpınar ii, Hacılar

tepe, Yeniköy Höyük, İznik çevresinde Çakırca, Üyücek, Höyücek, Ka

radin, Yenişehir havzasında Postiribaş Tepe, Yenişehir II (Üyücektepe),

Çardak, Menteşe, Marmaracık höyükleri araştırılmıştır.

(7) Bu araştırmalarla ilgHi toplu :bUgi ve kayrıakça için bk. D. F'rerıch. «Prehistoric
Sites in Ncrthwest Anatolla 1», AS XVıı. s. 49 - .96.

(8) İznik gölü ve çevresin'in jeomorfolojisi ile ilgili olarak bk. T. Bilgin, Samasılı

Dağları, İstanbul, 1967, s. 135 vd., T. Bilgin, Adapazarı Ovası. ve Sapanca Olu
ğunun Alüviyal Morfolojisi, İstanbul, 1984, s. 162 vd.

(9) Orta çaga kadar varhğırıı sürdüren Yenişehir .gölünün tabanını kaplayan batak
lık, son yıllarda akaçlanarak kurutulmuştur.

(10) ı985 yılında Hollanda Arkeoloji Enstitüsünün de İznik - Yenişehir bölgesinde yü
zey caraştırmasr yapmaya başlayacağını öğrenmemiz de 'bu kararı vermemizde
etkili olmuştur.

(11) önceki yayınlarda höyüğün adı ilıcapınar olarak geçmektedir: ancakgerek ha
ritalarda, ,gerekse yerelolarak adı Ilıpmar olarak geçmektedir.
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Bölgede Cullberg ile Freneli'in araştırmalarındanbu yana geçen 20
yıl içinde, höyüklerin çok tahrip olduğu ve özellikle Ilıpınar ile Yenişehir

II höyüklerinin üst konilerinin tümü ile ortadan kalktığı izlenmiştir. Di
ğer höyüklerden Höyücek, Çakırca, Üyücek ve Marmaracık da aynı yok
olma süreci içine girmiş durumdadır.Bölgedeki kültür varlığınınortadan
kalkması açısından üzüntü verici bu dumm, daha önceki araştırmalarda

rastlanmayan, höyüklerin alt tabaka kültürleri ile ilgili bilgi verme açı

sından yararlı olmuştur.

Bu arada çevrede yaptığımız araştırmalar sırasında iki yeni yerleş

me yeri daha saptanmıştır. Bunlardan biri Karamürselden.İznik Gölü
kıyısında Boyalıca köyüne, Yalakdere ve Kız Derbent üzerinden yüksek
sırtı aşarak inen eski Osmanlı kervaıı yolu güzergahında, Hanımköprü

köyü yakınındadır. Diğer yerleşme ise, Geyvc'derı Taraklı ve Göynük üze
rinden İç Anadolu'ya giden, gene eski kervan yolu üzerinde, Elmabah
çesi Mevkiindedir. İlginç olan, her iki yerleşme yerinin de yayla niteliğin

de yüksek sırt üzerinde yer almış olmasıdır. Bu yerleşmelerden Elmabah
çesi Mevkii, bölgenin oldukça iyi bilinen İlk Tunç çağı II - III kırmızı as
tarh çanak çömleğini vermiştir. Harıımköprü'de bulduğumuz çanak çöm
lek ise, başka hiç bir yerden tanımadığırnız, bölge için yeni bir türdür.
Buradaki çanak çömlek bol kumkatkıh, astar ve açkısız, kahverengi - si
yah tonlarında, geometrik kazıma bezeklidir. Bazı kap biçimleri Fikirte
pe çanak çörnleğini hatırlatırsa da, genelolarak farklı özelliklere sahiptir.
Kesin olmamakla birlikte, Hanımköprü malzemesinin İlk ya da Orta
Kalkolitik döneme ait olabileceği diişüncesindeyiz.

İznik -Yenişehir .bölgesinde topladığımız malzeme, ana çizgileri ile

daha önce D. French tarafından yapılmış olan ayının ve tarihlerneyi des

tckler niteliktedir. Bu bakımdan burada ayrıntılara girmeden, kültür ta

rihi bakımından önemli gördüğümüz bazı sorunlara değinmekle yetine
ceğiz,

Bölgenin Neolitik ve Kalkolitik çağ çanak çömleği oldukça tartış

malı olan bir konudur. Ege ve özellikle Balkan kültürleri ile ilgili karşı

laştırmalar açısından büyük bir önem taşıyan bölgedeki kültür silsilesi
nin kesinlik kazanması, kuşkusuz, ancak Ilıpınar gibi tabakalanmış hö
yüklerde yapılacak kazı ile olasıdır. Ilıpınar höyiığüniın tahrip olmuş kı

sımları. bol miktarda açık renk açkılı bir çanak çömlek grubu verınek

tedir. Genelolarak kum, bazen bitkisel katkıh, erıder olarak astarlı olan
bu mal, daha çok dar ağızlı çömlekler, basit profilli kaplar, kalın ve
büyük tutamaklar ile belirlenmektedir. Balıkesir bölgesine kadar yayıldı

ğını bildiğimiz bu mala, ne Demircihöyük alt tabakalarındane de, Trak-
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ya yüzeyaraştırmalarında rastlanmıştır. Çeşitli araştırıcllar,12 bu mal
grubu ile Hacılar ıx-Vıı çanak çömleği arasındaki benzerlik ve ayrılık

ların üzerinde durmuş, bunu Marmara bölgesinin en eski çanak çömleği

olarak kabuletmiştir. Ilipınar'da ibu mal grubuna ait, açık renk üstüne
kırmızı boya bezemeli bir parçanın bulunmuş olması, Fikirtepe çanak
çömleğinin öncüsü sayabileceğimiz çeşitli öğelere rastlanması, bu mal
grubunun, Hacılar ıX-Vıı ve belki daha eski olduğu görüşünü destekler
ni teliktedir.

Fikirtepe türü çanak çömleğeu, baş'ta Ilıpınar, Menteşe, Yenişehir

II Höyücek ve Marmaracık olmak üzere oldukça yaygın olaralk rastlanır.

Marmara kıyısında yer alan Fikirtepe yerleşmeleri, Fikirtepe ve Pendik
kazılarından da kanıtlandığı gibi, tek evreli yerleşmelerdir.Gerek Fikir
tepe, gerek Pendik'de çanak çömlek, gelişkin bir şekilde birden ortaya
çıkar ve bölgenin Epi-Paleolitik geleneğini sürdüren çakmaktaşı ve do
ğalcam aletlerle birlikte görülür. Her iki kazı yeri de, Fikirtepe kültü
rünün belirli bir aşamasında kesintiye uğramıştır. Daha sonra ne bu
yerleşmelerde, ne de kıyıda başka bir yerde iskan izlerine rastlanmaz.
Başka bir deyişle, Fikirtepe türü çanak çömlek, Epi-Paleolitik gelenekli
kıyı topluluklarma, bir öncüsü olmadan gelmiş ve bir süre sonra da kıyı

bölgelerindeki yerleşmeler ortadan kalkmıştır. Buna karşılık İç Anado
lu'da, Demircihöyük kazılarındanda anlaşıldığıgibi, Fikirtepe çanak çöm
leği Kalkolitik Çağ içinde gelişerek devam etmiştir. -İç kısımlarda gördü
ğümüz, gelişkin Fikirtepe evresi olarak adlandırabileceğimizçanak çörn
leği Pendik, Fikirtepe gibi kıyı yerleşmelerinde görememekteyiz, Yenişe

hir - İznik bölgesinde de Fikirtepe çanaik çömleğinin gelişimini izlemek
olasıdır. Bu kültürün eski evrelerine ait parça veren yerleşmelerde.çanak
çömlekle birlikte mutlaka minik aletlerden, yuvarlak kazıyınlardanolu
şan, çok sayıda çakmaktaşı ve doğalcam da bulunmaktadır. Bunu, özel
likle Yenişehir II ve Menteşe höyüğünün kuzey kesiminde görmekteyiz.
Fikirtepe kültürünün son dönemlerinde ise, yontmataş aletler hemen he
men tümüyle ortadan kalmış ve çanak çömlekte Demircihöyük'den ta
nıdığımız değişiklikler ortaya çıkmıştır.

Fikirtepe çanak çömleği ile, boya bezemeli «Hacilar» gelenekli ça
nak çömlek arasındaki ilişki oldukça tartışmalıdır. İzrıiık bölgesinde Hö
yücek'de bulunmuş, Fikirtepe malı olduğu ileri sürülen, açık kahverengi
üzerine kırmızı boya bezemeli bir parça vardır 14. Bu yıl, Ilıpınar'da, açık

(12) Bu mal grubu için Dr. French, «Early Pottery Sites from Western Anatolla
Bull. Inst, Arch. London 5, 1'965 V1e, r. Todd, The Prehistory of Central Anatol'ia
The Neolithic Period, Göteıborg. 1980, s. 1Z6 - 127.

(IS) Bk. dipnot 3
(14) D. Biernoff, «Material from the İznik Lake Region of Turkey», AS XVII, 1967,

s. 97, fig. 1 : 1
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krem üzerine kırmızı boya bczemeli bir parça daha bulunmuştur: ancak
bu parça Fikirtepe malından çok, ilk Hacılar ve Öncü - Ses kıo boyalılarını

hatırlatmaktadır.

Ihpınar'daki 3 m. lik kesitten anlaşıldığına göre, Fikirtepe çanak
çömleğini, siyah açkılı, kazıma 'bezekli ve daha çok omurgalı kaplarla be
lirlenen ve Fikirtepe'dençok farklı bir çanak çömlek türü izlemektedir.
Kesitte iki kültür katını ayıran kalın ,bir yanık tabaka görülmekte, ancak
yerleşmede bir kesinti olup olmadığını anlamak mümkün olmamaktadır.

Ilıpmar'ın dışında 'başka hiç bir yerde rastlamadığımızbu çanak çömlek.
önceleri D. French'in de belirtmiş olduğu gibi LS, Balkanların Vinça grubu
ile bazı benzerlikler göstermekte ve olasılıkla, Son Kalkolitik çağın

Beycesultan'dan daha eski bir evresine tarihlenınektedir. Ilıpmar'm yü
zeyinde, tahrip edilmiş koni kısmında Beycesultan Son Kalkolitik çağı,

Kumtepe i b türü ve az olarak İlk Tunç çağı malları da vardır. Kuşku

SUZ, Ilıpmar'da yapılacak kazılar, bölgenin çok tartışmalı olan kültür sil
silesine çözüm getirecektir.

İznik - Yenişehir bölgesinin Tunç çağı çanak çömleği, önceki dönem
lere oranla, göreli olarak daha kolay tanınmaktadır ve 3. bin başından

2. bin yıl sonuna kadar Demircihöyük _Beycesultan silsilesi ile benzerlik
gösterir. Daha batı ile, özellikle Troas bölgesi ile olanilişkilerin İçAna
dolu ile olanlara oranla daha zayıf olduğu, ancak hiç bir zamarı da tam
olarak kesilmediği anlaşılmaktadır. Kumtepe i b-Troya i döneminin iç
ten kalınlaştırı1mış dudaklı ya da içe dönük ağızlı kaseleri, Troya II türü
çark yapımı tabaklar, depas, Troya IV - V'in açık kahverengi malları

«tan ware» gibi belirleyici özelliklere, bu bölgede az da olsa rastlan
maktadır. Buna karşılık, yüksek kulplu dışbükey kıvrımlı kaseler. ağız

kısmı karaltılmış kaplar Troya mallarından çok daha yaygın olarak bu
lunmaktadır. Troya i döneminde, Marmara kıyılarında hakim olarak gö
züken bazı kap biçimleri ile bezerne türlerine İznik - Yenişehir yöresinde
hiç rastlanmamış olması, İlk Tunç çağı kültür 'bölgelerinin sınırlarının

anlaşılması bakımından ilginçtir.

Hk Tunç çağının son evreleri ile 011ta Tunç Çağında İznik - Yenişe
hir bölgesinde önemli bir gelişmenin olduğu, Çardak. Karadin, Çakırca,

Postinbaş Tepe gibi kent höyüklerinin ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.Bu
gelişmenin Anadolu'nun tarihi coğrafyası 'bakımından ne gibi bir önem
taşıdığı, kuşkusuz ancak ileride yapılacak kazılarla belli olabilir.

İznik-Yenişehir bölgesinde 1984 yılında yapmış olduğumuz çalış

malar, bölgenin önceden bilinen kültür si1si1esindeki bazı boşlükları dol
durmak ve malzeme çeşitliliğini artırmak bakımından yararlı olmuştur.

(15) D. French, «Prehistoric Sites in Nortlı:west Anatolla 1», AS XVII, 1967, s. 58
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Ancak bizim açımızdan elde ettiğimiz en önemli sonuç burada, Trakya
tarihöncesi çanak -çömleği ile benzeşen hiç bir parçaya rastlanrnarnış ol
masıdır. Nedenleri ne olursa olsun bu sonuç, Trakya'da eldeettiğimizve
rilerle ve K:ocaeli yarımadasındaki yerleşme yeri eksikliğ! ile uyum sağ

lamaktadır.

3 - İstanbul Çevresi

Yukarıdada belirtildiği gibi, İstanbul çevresi ve Trakya kıyı şeri

dinde bu yıl ancak tahribatı belgeleyecek nitelikte bir çalışma yapılmış

tır. Önceki yıllarda Karadeniz kıyısında, Ağaçlı ile Yeniköy arasında, Alt
Paleolitikden Epi-Paleolitik döneme kadar olan tüm tipolajik seriyi yan
sıtan 76 'kadar buluntu yeri saptanmıştı. Bu yıl bu kesime gittiğirnizde,

yerleşmelerinbulunduğu 30 km. Bk kıyı şeridinin, linyit ocakları tarafın

dan tümü ile tahrip edildiğini ve maalesef artık yapacak bir Ş("Y kalma
dığım gördük. İstanbul çevresindeki en önemli tarihöncesi buluntu yeri
olan Yarımburgaz rnağarasındaki tahribat da 1984 yılında, nitelik değiş

tirerek devam etmiştir. Bu yıl bir sınai kuruluş, mağaranın olduğu ya
macı yararak yol açmış ve mağaranın içini grayderle tesviye etmiştir. Bu
işlem sonucunda yüzeye çıkan parçaların arasında, daha önceden hiç bir
yerden tanımadığımız iki parça oldukça ilginçtir ~r,. Kesin bir tarihleıne

olanağı yapmak, şimdilik mümkün değilse de. daha önce bulduğumuz

Karanova III - Paradirni grubu ile birlikte olduğu düşüncesindeyiz.Ana
dolu ile Balkan kültürleri a.asındaki ilişkinin anlaşılması, Yarımburgaz

buluntulan ile, İznik - Ilıpınar silsilesi arasında bir bağlantı kurulmasına

bağlıdır ki, bu da yüzeyaraştırması ile değil, ileride yapılacak kazılarla

mümkün olabilecektir.

(16) Yaı-ımbuı-gnz mağarası için bk. M. Özdoğan, «Tarihöncesi Dönemde İstanbul»,

S. Eyic€ A.n! Kitabı (baskıda ) : M. özdoğan, «The Chalcolithic Pottery of Ya
rmıburgaz Cave», Pıujlisi. Festschriit (baskıda)
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ANTHROPOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN DER
NEKROPOLE IKIZTEPE/SAMSUN

Ursula Wittwer BACKOFEN *

Das menschliche Skeletmaterial des in der Frühcn Brorızezeit II
und III belegten Graberfeldes von Ikiztepe. an der Schwarzmeerküste
nahe Bafra gelegen. konnte anthropologisch untersucht werden. Die zum
gröBten Teil ungestört in gestreckter Rückenlage vorgefundenen Einzel
besrattungen waren im Gegerısatz zu den bisher bekannten Skeletserien
des Vorderen Orients von extrem gutem Erhaltungszustand, bedingt
durch die Tatsache, daf eine dicke Brandschlackeschicht unterhalb des
Besrattungsniveaus das Aufsteigen von Bodenmineralien, die sich negativ
auf den Erhaltungszustand des Knochens auswirkerı, verhinderte. Einige
der Bestattungen lagen, vermutlieh dureh Grabriiuber gestört, zusammen
geschoben und unvollstandig in den Grabgruberı, Diese Fundkomplexe
enthielten oftrnals Überreste rnehrerer Individuen, z. T. nur vertreten
durch einzelne Knoehen. Dadurch gcstaltete sieh die Ermittlung der
genauen Anzahl der Bestattungen als problematisch, Eine zuverlassige
Schatzung nach der Anzahl der Schadel bzw. fast vollstandigen postkra
nialen Skelete der bisher geborgenen Bestattungen war jedoch möglich.

Die besondere Bedeutung der Nekropole ist zum Einen in ihrer
Gröfıe, die zum ersten Mal Annaherungerıan dernographische Daten für
vorderasiatisches Skeletmaterial erlauben, und zum Anderen in ihrer
geographisehen Lage zu sehen, die die wiehtige Frage nach der Herkunft
der bronzezeitlicherıBevölkerung von Ikiztepe aufwirft.

Das Skeletmaterial von Ikiztepe mnfaBt bisher 521 Bestattungen
mit insgesamt 572 Individuerı, die sieh nach Geschlech t und Alter wie
folgt differenzieren lassen (s.Abb.1): 276 Individuen (48q,ô) starben
in subadultern Alter, das heifôt, vor Erreichen des 21. Lebensjahres. Sieht
man sich die Sterblichkeit der Kinder naher an, so ist ıestzııstellen. daf
die unter 12- jahrigen allein 38 % (216 Individuen) der Bevölkerung
darstellerı Dies ist ein Verhaltnis, wie wir es in prahistorischerı Bevöl
kerungerı erwarten können, da aufgrund der allgemeinerı Lebensum-

(*) Ursula WITTWE:R -,BAClKOFEN, tnstıtut für Anthropologie, Johannes Guten
berg, Universtat SaarstraJ3e21, D - 6500, Mairız - Almanya.
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stande sicher cine hohe Kindersterblichkeit, var allem Sriuglingssterblich
keit, geherrscht haben dürftc. Diese Erwartungen cntnehmen wir den
demographischen Daten rezenter Populationerı der Entwicklungslander,
in denen ahnliche Sterblichkeitsverhaltrıissevorherrschen wie in prahis
terisehen Siedlungen.

Da erst frühestens im juvenilen Alter cine Geschlechtsbestimmung
am Skelet verlaülich möglich ist, scheiden die Kinder und ein Teil
der Jugendlichen bei einer Betrachtung der Sexualrelation aus. Insgesamt
168 Mariner stehen einer Gruppe von 152 Frauerı gegenüber. Damit
herrschte ein leichter Mannerüberschufô, Das Verhalmis karın aber
durchaus als ausgewogen bezeichnet werden und spricht für eine boden
standige batıerliche Bevölkerung, in der nicht au,Gergewöhnliche Umstan
de wie etwa kriegerische Auseinaudersetzungen zu Verschiebungen des
Geschlechts- und Altersgleichgewichtes geführt haben.

Die Kurve der Sterblichkeitswahrscheinlichkeit ist in Abb. 2 wic
dergegeben. Für jede S-Jahres-Klasse ist die Sterbewahrscheinlichkeit
angcgeben, der die Bevölkerung dieser AItersklasse ausgesetzt ist. Stirbt
die gesamte verbleibende Bevölkrung in einer Altersgruppe, so hat für
sie die Sterbewahrscheinlichkeit den Wert 1, so wie das für die Gruppe
der über 75-jahrigen der Fall ist. Betrachtet man die Gesamtbevölkerung,
so sirıkt die Sterbewahrscheinlichkcit, wenn erst einmal die Kriserısitu

ation des ersten Lebensjahres überwunden ist und erreicht in der adul
ten Altersspanne seinen Tiefpunkt. Ab dem 40. Lebensjahr steigt die
Kurve wieder an und die Alterssterblichkeit setzt cin. Bei ciner Differen
zierung der Geschlechter ergibt sich das typische Bild rezenter untercnt
wickelter Lander. in dem die Frauen im spatjuverıilen und frühaduIten
AIteı wahrend der Schwangerschaften und Geburten bedeutend höheren
Gesundheitsrisiken ausgesetzt sind als dies in anderen Altersklassen der
Fall ist. Haben die Frauen diese Risikophase erst einmal überwunden,
so haberi sie gute Chancerı, die Marıner zu überleberı, da diese zwischen
35 und 65 lahren höhere Sterberaten aufweisen. Deutlicher wird dies
noch, wenn man nur die groben Altersklasserı nach MARTIN & SALLER
(1957) differenziert (s. Abb. 3). Ein Vergleich mit von den U.N. (1955)
ermittelten Sterbetafeln zeigt, daf eine gute Annahenıng an die Verhalt
nisse der Ikiztepe- Population die Bevölkerung Indiens in den zwanzi
ger Jahrerı unseres Jahrhunderts bietet (s. Abb. 2).

Die durchschnittliche Leberıserwartungeines Neugeborenen betrug
in Ikiztepe knapp 26 Jahre, bei der erwahnten indischen Bevölkerung
27 .Tahre (U. N. 1955), wahrend in der Türkei die Lebenserwarturıgheute
etwa 54 Jahre betragt (U. N. 1974). Vergleichsdaten anderer Skeletserien
aus dem vorderasiatischen Raum liegen leider nur recht sparlich vol', da
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reprasentative Bevölkerungsstichproben aus gröjıeren Nekropolen nur 111
wenigen Grabungen erstrebt wurdcn ader altere Bearbeitungerı diesem
Fragenkomplex keine Beachtung schenkterı. Eine Gegenüberstellung mit
der eiserızeitlichenSkeletserie aus Karrıid el-Laz im Libanon (KUNTER:
1977) und der etwas alteren Frühdynastisch-Lzeitlicherı Serie aus Tell
Ahmed al-Hattu aus dem Harnrin-Gebiet im Iraq (WITTWER-BACKO
FEN, 1982) zeigt, daf zwar ahnliche Kurvenverlaufe vorliegen, sich in
beiden Serien jedoch Kleinkinderdefizite auswirken (s. Abb. 4), sei es
aufgrund der schnellcrderı Boderıdekompositionder feinen Kinderkrıoc

hen oder aufgrund von Sonderbestattungen der Kleinkinder aufıerhalb

der Friedhöfe. Eine Ausnahmesituation stellt somit Ikiztepe dar, hier
entspricht die Anzahl der Kinderskelete den Erwartungerı, so daf zum
ersten Mal an einer vorderasiatischen Skeletpopulation die eberı geschil
der.en demographischen Daten als zuverlassig gelten dürften,

Ein weiterer grolser Fragenkomplex befaôt sich mit der rnorpho
logisehen Charakterisierung der brorızezeitlichen Bevölkerung von Ikiz
tepe. Auffallig ist zunachst die Robustizitat der Skelete, die sich schon
auf den ersten Blick von den grazilerı 50g. protomedirerranen Popula
tiorıen, die wir in der Bronzezei t grofôraumig im Vorderen Orient vorfirı

den, absetzen. Sic zeigen vielmchr Anklarıge an archaische Formen. sind
mitıellangschadelig (mesokran) mit eirıem niedrigen Gcsichtsskelet und
hoher Jochbogenbreite. Die durchschnittliche Körperhöhe der Manııer

betragt 167 cm (BREITINGER, 1937) und ist damit als mittelgrof zu
bezeichnerı. Ein Vergleich mit allen verfügbarerı Skeleıserien der Vorde
ren Orient vom Palaolithikum bis zur Mittleren Bronzezeit und aus
Südosteuropa - der Früben Broıızezeit des Vorderen Orients zeitmafsig
etwa vergleichbar-, basierend auf den wichtigsten Schadelmalsen (Gröfite
Schadellange, GröBte Schadelbreite, Kleinste Stirrıbreitc, Joehbogen
breitc, Obergesichtshöhe ) (die Daten sirıd der Mainzer Datenbarık Wl'
Prahistorische Skeletfunde entnommen) korınte in Form eirıer multi
var iaten Abstandsanaylse (PENROSE- Analyse, Programmbibliothek des
Mainzer Antropologischen Irıstitutes) durchgeführt werden. In die
Analyse gingen Mittclwerte der marınlichen Skeletserien ein. Das CInster
verdeutlicht Ahrılichkeitsbeziehungen in der Art, daf einander recht
ahrıliche Gruppen durch eine nahe der Basis Iiegerıde Verbindung ge
kennzeichnet sind, wahrend Gruppen, die cineri grofsen Abstand zueinan
der aufweisen und damit strak verschiedene Schadelmafie zeigen, weiter
entfernt verburıden sind. Das Ergebnis (s. Abb. 6) entspricht dabei den
Erwartungerı, die nach den eben geschilderten morphologischen Cdarak
teristika der Bevölkerung von Ikiztepe deutliche Unterschiede zu den
vorJerasiatischen Skeletserierı darlegen. Vielmehr ordnet sich die Serie
aus Ikiztepe dem sehr robusten südosteuropaischen Typenspektrum zu.
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Vol' allern die Trager der Rumarıischcn und Südrussischerı Ockergrabcr
kullur werden als 'Crornagrıoidc' Typen mit 'Oststeppeneinschlag'
beschrieberı (KISZELY, 1979), denen sich Ikiztepe mit groüer Ahnlichkeit
zuordnet. Die grazilen mediterrancn Bevölkerungerı 2-US dem Vorderen
Orieııt bilden ein grofses Cluster, das auf der rcchten Seitc der Abbildung
dargestellt ist.

Ein univariater Vcrgleich (s. Abb. 5) macht dies ebenfalls dcutlich.
Die durchgezogenen Mittellinien stellcn die Mirtelwertc der Schadclmalie
der Marıner aus Ikiztepe dar, links die İn negat ive Richtung, das hcifit
in Richtung auf grazilere Formen abweicherıdcnvorderasiat ischcn Serien,
wahrerıd sich die südosteuropaischerıSkeletserien auf eler rechten Seitc
selır nahe um den Mittelwert gruppiererı.

Diese Analysen lassen darnit die noch naher zu helegende Vcrmuıung

auf eine Herkurıft der Ikiztepe- Bevölkerung aus dem südrussischerı bzw,
siidosteuropaischen Raurn aufwcrfcn,

Als Besonderheit seien noch zwei Schadel erwahnt , die Trcparıario

neri in Form von grolsen verheiltcn Öffnungen auf dem Schadcldach
aufwciserı. Bei einem Individuum handelt es sich um eirıcn Marın mil t lc
ren Alters. der zweite Schadel gehörte einem juvenilerı Individuum. Aus
dem Bereich des Vordercn Orient ist hisher nur aus Lachish, wohl "w;
dem agyptischen Raum beeinflufst, die Praxis solcher Schadeloperatio
nen nachgewieserı (STARKEY, 1936).

BREITINGER, E. (1939) : Zur Ber-x-hnung der Körperhöhe aus den langen Gl.cdrnn

I3enknochen. Anthrop. Anz. 14, 149 - 274,

KISZELY, 1. (1979): Rassengeschichte von Ungarn. in: SCHWIDETZKI, 1. (H rsg.ı ,
Rassengeschichte der Merıschhe.t, 6. Lief'erung, München. Wien.

KUNTER, M. (1977): Kamid cl- Loz. 4. An thr'opologischo Untcrsuchungon de'
menschlichen Skelettreste aus dem eisenzeitlichen Friedhof. Saarbrücker
Beitrage zur A1tertumskunde. 19. Bonn.

MARTIN, R.; SALLER, K. (1957) : Leh rbuch der Anthropologie. 3. Auflage, Stuttgarr

STARKEY. J. 1. (1936): Discovery oF skulls with suratcal holing at Tcll Du weir,
Pa1estine. MAN XXXVI, 233 - 250.

UNITED NATIONS (1955) : Age and sex patterns of mortal.ty. Model life - tablos for
underdeveloped countries. New York.

UNITED NATIONS (1974). Demographic Yearbook 1973. New York.
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BATI TOROSLARDA PALEOLİTİK ÇAG YÜZEY
ARAŞTIRMALARI 1984 C)

Işın YALÇINKAYA *

Araştırma 2 temelde iki ana amaca dayanmaktadır.Birincisi, bir ta

raftan batıda Antalya traverten basamağı üzerinde yükselen ve Ka
rairı'in de yer aldığı kalker yapıdaki dağ yamaçlarmı, öte yandan do

ğuda traverten basamağındanAksu vadi tabanına inilerı diklikleri taraya

rak alanı, Paleolitik çağ iskanı açısından genel durumu içinde görmek

(Harita J), daha önceden bilinen ya da yeni saptanacak olan mağarala

rın oluşum biçimleri ve içerdikleri kültürlerin ilk belirlemelerini yap
maktı. Bu arada şartların elvermesi durumunda araştırmaları, Elmalı

çevresine kadar genişleterek alana, daha geniş bir açıdan bakmayı da
planladık. Bütün bunlara paralel olarak, farklı jeolojik yapı ve çevre ko

sulları ile yerleşme durumu arasındaki ilişkileri kurmayı da amaçladık.

İkinci amacımız ise, Karain ve çevresindeki mağaralarda bulunan

yontmataş endüstrilerinin üretiminde kullanılmış olan hammaddelerin

hangi kayı.aktarı ya da kaynaklardan sağlanmış olabileceğinin araştırıl

ması idi.

(*) Doç, Dr. Işın YALÇINKAYA, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Arkecloji ve Sa
nat 'Tarihi 'Bölümü Prehistorya Anabmm dalı, ANKARA

(ı) Batı Toroslar ve kısmen Elmalı çevresint kapsayan bu yüzey araştırması. Doç.
DT. Işın Yalçınkaya, Doç. Dt. İlhan Kayan ve Dr. Angela Minzoni - Dereche
dan oluşan 'bir ekip tarafından gercekıeştlrttmtşttr. Antalya Müzesi asistanla
rından prehistaryan Harun Taşku-an ise eki'be, Kültür ve Turizm Bakanlığı'rnn

temsllclsi olarak katılrruştır. Burada özelolarak sunulan ,bu çalışmanın jeolo
jik. ve jeomarfolojik sonuçlan ile toplanan endüstr-ilerin tekno.lojik ve tipolojik
incelemesini içeren ayrıntılı bir' rapor, ekip üyeleri tarafından, yayımlanmak

üzere, hazırlanmıştır.

(2) Bölgede çalışma iznini veren Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Sayın Dr.
Nurettin Yardımcı'nın şahsında tüm yetkililere ve araştıroma için gerekli maddi
kaynağı sağlayan Fransız Dışilişkiler Baıkan.1ığı'nın «Cerıtre National de la
Recheıche Scientif'Iquevin ve İstanbul'daki Frunsız Anadolu AraştırmalarıEns
titüsü'nün tüm ilgililerine; mct ine ilişkin fotoğrafları çeken Sayın Doç. Dr, Ay
kut Çınnı-oğlu'na teşekkür etmeyi 'bil' görev sayıyoruz.
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Bu amaçlar doğrultusunda, özellikle jeolojik ve jeomorfolojik 50

run.arın aydınlatılması açısından ekip üyemiz Sayın Doç. Dr. İlhan

Kayan'ın değerli görüş ve bilgilerinden geniş ölçüde yararlandık ve araş

tırrna büyük ölçüde meslektaşırruzm yönlendirmesi ile yürütülebildi 3.

Araştırmalarımız sonucunda taradığımız alandaki mağaraların,

içinde oluştukları anakaya. çevre koşulları ve buna bağlı olarak iskarı

görmeleri açısından 4 farklı grupta topanabilecekleri görüldü:

Birinci grup Katran Dağı rnağaralarıdır-l ki, Karain o ve hemen

yakın çevresindeki mağaraları kapsamaktadır (Harita 2). Bu bölgede

içine girilen başlıca mağaralar Güvercinini. Pınarbaşıini. Harurıini, Arif

ini 6. Suluin, Öküzini. Macarini. Karain, Sırtlanini, Mustanini, Çarkini

ve Kızılin'dir (Harita 2). Bunlar aşağıda verilen tabloda da görüleceği

gibi 305 ile 500 m. yükseltileri arasında yer alırlar.

(3) -Metln ile birlikte sunulan haritalar, :Sayın 'Doç. Dr. İlhan Kayan tarafından ha
zırlanmıştır.

:4) Bu grup içine giren mağaralarınhemen hepsi, hocam merhum Prof. Dr. İ. Kılıç

Kökten tarafından 1946 - 1958 yılları arasında saptanmış ve 'hazılarının içinde
profesör Lar-af'mdan sorıdaj çukurları açılmıştır.

(5) Karain mağarasr Prof. Dr. İ. K. Kökten tarafından bulunmuş ve 19'46 - 1974 yıl

larıarasında, bazı aralıklarla kazrlrruştrr.

'Kökten, İ, K., - «Karain mağarasmda 'Türkiye'nin en eski Iskanı hakkında alı

nan neticeler». IX. Coğrafya Meslek Haftası (22 - 29 Arairk 1954) 'I'ebliijler ve

Konjeranslar, İStanbul, 1955, ss. 73 - 85.
Kökten, İ; K., - «Kara.irı'In Türkiye prehistoryasmdaki yeri». Tiirk: Co{jrafya

Dergisi XVIII - XIX, Sayı 212 - 23, Ankara, 1964, ss. 17 - 27 ve 14 Ievha,
Kökten, İ. K. - «Antalya'da Kara'in mağarasmda yapılan prehistorya araş

tırmalarına toplu bir bakış», «Edn aılgemetner trberbltok ü'ber die pri:i;historischen
Forschungen in Karain - Höhle bel Antalya». Belleien XIX/75 (1955), Ankara,
1955, ss. 271 - 283, 284 - ,293.
Kökten, İ. K., - «Antalya'da Kara.in mağarasında yapılan tarihöncesi araştırma

larına toplu bir bakış». Türk Arkeoloji Dergisi 'Sayı VII -1, Ankara, 1957, ss.

44 - 48.

(6) Harunini ve Ariflrıl, tarafımızdan adlarrdırrlrmş olaniki yeraltı mağarasıdır.

Bu Inlerin ağızları birer .delik şeklinde olup, içlerine yukardan doğru sarkrna yo
luyla girilebilmektedir. Bu irilerden !Harunini içinde, Bakanlık temsilcisi Ha
runTaşkıran ilekılavuzumuz Arif, inin boşluğu içinde yuvarlanarak ciddi bir
tehlike a.tlatrruşlardır. Bu olay üzerine -birbirine yakın olan 'bu iki ine onların

adlarını verdik. İçlerinde ele geçen seramik parçaları, bu inlerin daha çok soğuk

hava depoları olarak kullanıldıkları 'izlenimini vermiştir.
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Yerel Ağızının

MağaranınAdı Yükseltisi Yüksekliği Açıldığı Yön

Güvercinini 350 30 DKD

Pınarbaşıini 350 50 G

Harunini 350 50 D (Delik)

Arifini 330 30 DGD (Delik)

Suluin 340 40 D

Öküzini 305 5 DKD

Macarini 310 5 GGD

KARAİN 420 110 GGD

Sırtlanini 450 140 D

Mustanini 340 30 D

Çarkini 500 190 GB

Kızılin 410 100 DGD

Mağaralar, Katran dağının traverten düzlüğüne bakan etekleri bo
yunca sıralanmışlardır. Katran dağının yapısını gri renkli kratese kal
kerleri oluşturur. Bunlar genellikle 20-30 cm. kalınlığında tabakalar gös
terirler. Dağın kalkerleri, bünyelerinin saf ve çatlaklı oluşu nedeniyle
karsılaşmaya çok elverişlidirler. Esasen bu alanda mağaraların çok sa
yıda oluşları, karstlaşmanın yüzeyaltında da iyi gelişmiş olduğunu gös
termektedir. Ayrıca, Katran dağının doğu yamaçları bir fay zonu ile de
sınıdanmıştır. Bununla ilgili olarak dağ yamacında yer yer büyük çök
me izleri görülebilmektedir. Esasen bugün için ağızları dışarıya doğru

açılmış olanlar, genellikle bu doğu yamaca yakın olan yerde gelişmiş

mağaralardırve bunların dışarıya açılmaları bu fay zonu ile de ilgili ol.
malıdır.

Paleolitik açıdan en yoğun ve sürekli iskarı bu grupta görülmekte
dir. Bunda mağaralarınyapısı ve çevre koşulları büyük ölçüde rol oyna
mış olmalıdır. Sürekli bir Paleolitik iskarı gösteren Karain'in dışındaki

diğer mağaralar arasında özellikle Öküzini, Kızılin ve Çarkini önemli
merkezler olarak belirrnektedirler. Bunlardan Öküzini ve Çarkini'nde

sondaj çukurları açan İ. K. Kökten, seramik veren üst seviyelerin altında,

orinyasiyenin çeşitli evrelerine bağladığı Paleolitik endüstrileri gün ışığı-
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na koymuştur7. Aynca Öküzini'nde üst Paleolitik seviyelerden taşınabi

lir sanat eserleriyle duvarlardan birinde bir öküz resminin varlığını or
taya koyarak bu eserleri yayınlamıştır". Çarkini'nde bulunan seramik
parçalarını ise Kalkolitik ve Bakır Çağlarına bağlamıştır.

Bu çalışmamızın çerçevesi içinde, sözü edilen inağaraları yeniden
ziyaret ederek, atılmış kazı toprakları içinden seramik parçalan ile çak
maktaşı örnekler topladık. Çark ininden toplanan 21S parça çakmaktaşı

nın içinde özgün alet tiplerinin çok az sayıda olduğu gözlenmiştir. Par
çalann büyük bir kısmı döküntü ve yontma artığı şeklindedir. Dilgi
(Resim: 1) ve yongalarla (Resim: 2) çok sayıda çekirdekler (Resim :3)
dikkat çeken endüstri ögeleridir.

Öküzini. atılmış kazı toprağı içinden toplanan 3S6 tane çakmaktaşı

parça ve 1 tane obsidiyenle, Çarkini'ne göre daha özgün aletler vermiş

tir. Bunlar içinde en ilginç olanları, sırtlı dilgicikler (Resim :4), ön ka
zıyıcılar (Resim: S) c, 6c), kenar kazıyıcılar (Resim: Sb, 6b), dişlemeli

aletler (Resim: Sa, 5d) ve bir gaga alettir (Resim: öa). Ayrıca, az sa
yıda yongaların yanı sıra çok sayıda dilgi (Resim : 7,8) ve çoğu tek ku
tuplu prizmatik çekirdekler (Resim: 9, 10) ele geçmiştir.

Bilimsel amaçla şimdiye değin hiç kazılmamış olan Kızılin ise, çok
zengin bir yontmataş endüstrisi ve fauna kalıntısı içermektedir. Bu

rnağarada seramik buluntulara rastlanılmamıştır.Mağaranın giriş boş

luğunda, kısa sürede toplanan 450 çakmaktaşı parçası içinde, düzeltili ve

düzeltisiz dilgi ve dilgicikler (Resim: 11), sırtlı dilgicikler (Resim: 12),
ön kazıyıcılar (Resim: 13) ve çok sayıda çekirdekler (Resim: 14, 15)

başlıca endüstri ögeleri olarak sayılabilirler. Ne var ki, bu mağaralardan

toplanan belgeler arasında üst Paleolitiği nitelendiren taş delgi, taş kalem

gibi diğer üst Paleolitik alet tiplerinin bulunmaması da dikkat çekicidir.

Ancak, bu durum rastlantısalolabilirve ilerde yapılacak kazılarla bu
tipleri de örneklere eklemernek için hiçbir neden yoktur.

(7) ;Kökten, İ. K., - «Die Stel1urııg von Karain Innerhalb der Türkischen Urge
sohichte.» Anatolia VII (1963), Ankara, 1964, SS.1 59 - 86.

(8). Kökten, İ. K., - «Maraş ve Antalya 'vilayetlerinde süreli diptarih araştırmaları

hakkında :lulS'a Ibir rapor», «Ein Kurzer Bericht über Dauernde untersuchungen
der Urg'eschtchte in Maraş und Antalya». Türk Arteeotoşı Dergisi Sayı XI - i
(1961), Ankara, 1962, ss. 40 - 41,42 - 44, Lev. XXXW - XXXVTI.

(9) K!ökten, İ. K, - «'Ta~sus Antalya ae-ası sahil şerıdı üzerinde ve Antalya 'bölge
sinde yapılan tarihöncesi araştırmaları hakkında». Türk Arkeoloji Dergisi Sayı
;vm - 2,. Ankara, 1959, SIS'. 3 • 9.
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Özelliklerinden ve içerdikleri endüstrilerden kısaca söz edilen bu
mağaralar, büyük bir olasılıkla üst Paleolitik ve post-glasyal dönemin
başlangıcında iskarı görmüş olmalıdırlar. Ancak, takdir edileceği gibi,
bunların dolguları içindeki kültür silsilesinin gereği gibi değerlendirile

bilmesi, dolgularının kazılmasıyla mümkün olabilecektir.

Bu üç mağaranın dışında, alanda yer alan diğer mağaralarda (Gü
vereinini, Pınarbaşıini, Suluin, Macarini, Mustanini) herhangi bir yer
leşim izine rastlanmamıştır. Ancak, Sırtlanini çevresinden toplanan taş

ve seramik malzeme, bu mağarada da kültür kadarının olabileceğiniakla
getirmektedir.

Bu alanın Paleolitik insanları, kullandıkları çakmaktaşlarını, Kat
ran dağı ile Karagür tepesi arasındaki boyuna çukurlukta, kuzeye doğru

akan ve bugün bir kuru dere özelliği gösteren Kızılin deresinden topla
mış olmalıdırlar (Harita 2). Esasen Karain mağarası yontmataş endüstri
leri üzerinde biçimsel tipoloji çalışmaları yaparken, yonga ve dilgilerin
gerek taşıdıklarıham yüzeylerin özelliği, gerekse endüstrinin ve Levallois
tekniği ile üretilmiş alt ve orta Paleolitik parçaların çok küçük boylu
oluşları bize bunların, nehir kenarlarından toplanmış çakmaktaşı çakıl

larından yontuldukları izlenimini vermiştir l0. Nitekim bu çalışma sırasın

daki gözlemlerirniz de bu izlenimi desteklemiş görünmektedir. Ayrıca,

Karairi'de bulunan taş endüstriler de litolojik bakımdan Kızılin deresinin
çakıllarından farklı değillerdir. Kızılin deresinin Çakmaklı mahallesine
doğru olan aşağı kesimlerindeki çakıllar, dere içindeki yuvarlanmalar ne
deniyle, küçük parçalar halindedirler. Oysa yukarı kesimlerde daha sağ

lam ve iri çakmaktaşı ve radyol ırit blokları bulunmaktadır. Paleolitik
çağ Karain ustalarınınendüstrilerini üretirken bu kesimdeki çakmaktaş

larını kullandıklarınıve 'bunları kolayca mağaralarataşıyarak,yongalama
işlemlerini oturma tabanıarında gerçekleştirdiklerinisöylemek mümkün
görünüyor, Mağaralardan toplanan taş endüstri içinde ele geçen çok sa
yıdakiküçük boylu çekirdekler ve döküntü parçalar, bu görüşü destekle
mektedir.

- İkinci grubu, traverten mağaraları oluşturmaktadır. Bunlar,
Varsak-Yeşilkaramanve Güzeloba'nın batısındaki traverten basamakları

üzerinde yer alırlar (Harita 1). Oluşumları bakımından Katran dağı ör
neklerinden farklılık gösterdikleri gibi, kendi aralarında da farklılıklar

gösterirler. Bunlar, traverten oluşumu sırasında türlü şekillerde meydana
gelmiş boşluklardır. Bu gruptaki mağaralar iskarı biçimi, yoğunluğu ve
sürekliliği açısından da birinci gruba göre büyük farklılıklar göstermek-

(LO). Yalçmkaya, I., • Alt ve Orta Paleolitik: Yontmataş Endüstrüeri Biçimsel Tipola
jisi ve Karam Mağarası. Anikara, 1981 s. 304, '306 Basıdrnarnış 'Doçentlik Tezi.
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tedirler. Çoğunlukla iskarı edilmemişlerdir.Bu alanda Paleolitik açıdan

en önemli sığınaklar, Güzeloba köyünün 3-4 km. kadar doğusunda bulu
nan sığınaklardır. KayasığınaklarıLara plajının kuzeyindeki alüvyal kıyı

düzlüğündenitibaren yükselen 40 m. lik traverten basamağınınüst kısım

larında yan yana sıralanmışlardır. içlerinden en büyüğü «Direkli» olarak
adlandırılırtıaktadır.Bu kaya sığınağı dizisi önündeki yamaçlardan topla
dığımız küçük boylu çakmaktaşı parçalar (Resim: 16) ve çekirdekler
(Resim: 17), geçici bir konaklama yerinin varlığını düşündürmektedir.

Toplam 103 parçanın çoğunluğu, döküntü ve işlik yeri artığı şeklindedir.

Yonga, dilgi ve dilgicikler birkaç tanesi dışında, son derece miniktirler.
Minik bir uç (Resim: 16a), küçük boylu ön kazıyıcılar (Resim: 16b, c)
ve bir sırtlı dilgicik (Resim: 16d) tanımlanabilen aletlerdir. Bunlar, tip
ve teknikleri bakımından, Paleolitik sonuna ait olmalıdırlar. Buluntula
rın de geçiş durumları, sığınakların dolgularınınyağmur ve sel sularıyla

yıkanarak yamaca doğru sürüklendikleri izlenimini vermektedir. Bu
alanda sektörler halinde çakmaktaşı kaynaklarını saptamak mümkün de
ğildir. Aletlerin yapımı için Aksu ırmağının getirdiği çakmaktaşı çakıl

ları kullanılmış olmalıdır.

- Üçüncü grubu oluşturan çok sayıdaki kaya sığınağı ise Geyik
bayırı'nda bulunmaktadır (Harita 1). Bunlar, kalker breşlerini oluşturan

dolgular arasına sızan yağmur sularının kolayca eriterek genişlettiği boş

lukları temsil ederler. Bu nedenle de Paleolitik Çağ'da Iskarı edilmemiş

lerdir. Esasen Prehistorik insanların, yapılarının dayanıksız oluşu nede
niyle, bu tür sığınakları yerleşme yeri olarak seçmedikleri de, şimdiye ka
dar elde edilen gözlemlere dayanılarak ortaya konmuştur. Esasen çevre
koşullarının alanda, insan yaşamasına son derece elverişli olmasına kar
şın, bu sığınaklarda iskarı izlerinin saptanamayışı da, bu gözlemi bir kez
daha kanıtlamaktadır.

- Dördüncü ve son grubu ise Elmalı - Gölova mağaralan oluştur

maktadır (Harita 3). Elmalı- Gölova'nın doğusundaki dağları oluşturan

kalkerler. genellikle krateseye aittirler. Ancak bu kalkerler, Katran dağı

kalkerleri kadar saf değillerdir. Bunların dolomitik oluşları, zor erime
lerine neden olmaktadır. Ayrıca, tabakalar arasında ince killi - siltli lami
nalar da, çatlakların içine sızan yağmur sularının hareketini, dolayısiyle

karstlaşmayı ve mağara gelişimini engellemiştir. Bu nedenle de Karain
çevresindekiler kadar büyük ve gelişmiş mağaraları burada göremiyoruz.
Ancak, alandaki kayasığınaklarınınbir kısmı insanlar tarafından işlene

rek genişletilmişlerdir.Özellikle Bozhöyük'ün doğusundaki inlikaya mev
kii, Köyderesi ve Türkişi deresinin kenarlarındakikayasığınaklarıbu özel
Ilğigöstermektedirler. Bu kayasığınaklarırnn içinde en önemlisi, Elmalı

Karaini'dir (Harita: 3). Mağaranın eteklerinden seramik ve çakmaktaşı

434



parçaları, içinden ise, çakmaktaşı aletleı toplanmıştır (Resim: 18). An
cak, toplanan 22 tane çakmaktaşı parçasının gerek sayısal durumu, ge
rekse belirli bir devri nitelendirmekten uzak olan formları, ayrıca sera
mik buluntuların ele geçişi, mağaranın Paleolitik Çağ'da iskarı edildiğini,

şimdilik, kesin kez söylememize imkan vermemektedir. Durumun açık

lığa 'kavuşturulabilmesiiçin, mağaranın içinde en azından bir sondaj çu
kurunun açılarak nabız yoklaması yapılması gerekmektedir. Böylece,
belki de post -glasyal dolguların altında bir ya da birçok Paleolotik çağ

oturma tabanı da saptanabilecektir.

Gölova çevresinde şimdilik Paleolitik açıdan önemli bir mağara yok
gibi görünmekle birlikte, ovanın güneyindeki sürülmüş tarlalar içinden
Paleolitik Çağ'a ait çok sayıda çakmaktaşı parça toplamak mümkündür.
Elmah - Büyüksöyle yolu üzerinde ilk kez saptadığımız bu alan, Kocapı

nar ya da Ayvasıl köyünün 2 km. güneydoğusundabulunan bir köprünün
çevresinde yer almaktadır (Harita: 3). Alanda, pliosen sonu kuvaterner
başlarına ait yer yer 10 m. kalınlıkta olan çakıllı- kumlu - killi bir örtü
içinde çeşitli boyda çakmaktaşı yumruları bulunmaktadır.Buradan top
lanan 70 parçalık bir endüstri topluluğu içinde çok sayıda yonga ve dilgi
(Resim: 19, 20) ve çeşitli formlardaçekirdekler (Resim: 21, 22) dikkati
çekmektedir. Diğer alanlardaki mağaralarınbuluntularındanteknik ve ti
polojik açıdan çok farklı olan bu merkezin endüstrileri, üzerlerinde taşı

dıkları patina açısından, açık bir biçimde üç gruba ayrılabilmektedirler:
Bir grup, mat ve kuvvetli bir patina ile kaplıdır (Resim: 19). Diğer bir
grup, parlak patinalı olup, sürüklerime izlerini taşımaktadır (Resim: 20).
Üçüncü bir grup ise, mat ve çok zayıf bir patina ile kaplı olup, sürük
Ienmeizi taşımamaktadır (Resim: 21,22). Parçaların bir tanesi (Resim:
22) dışında, diğerlerinin formları, orta Paleolitik'e ait bir endüstrinin
varlığını düşündürtmektedir.Son derece zayıf bir patina taşıyan ve form
bakımından diğer çekirdeklerden kolayca ayrılahilen prizmatik çekirdek,
bu aları..da olası bir üst Paleolitiğinvarlığının da habercisi olabilir, Bu bu
luntu yeri, yukarda sözü edilen çakmaktaşıyumrularını içermesi bakımın
dan, belki de, çeşitli dönemlerde açık bir işlik yeri olaralk kullanılmıştır.

Esasen üretim artıkları olarak terk edilmiş, çeşitli formlardaki çekirdek
lerle değişik patinalı yonga ve dilgilerin bir arada bulunuşu, bu yönde
düşünmeye neden olmaktadır.

Çevrede ayrıca, ikinci bir çakmaktaşıyatağının varlığı da saptanmış

tır (Harita: 3). Bu yatak Ayvasıl (Kocapınar) ın yaklaşık olarak 1.5 km.
batısındaki sırtlarda ve özellikle de Taşocağı deresi vadi'Sinde yer almak
tadır. Çok sayıdaki boynuz şeklinde çakmaktaşı (çört) yumruları, bu ya
takta, kratese kalkerleri içinde yuvalanmışlardır.Bunların içinde çapları

8 - 10 cm. ye uzunlukları 20 - 30 cm. ye ulaşanları bulunmaktadır. Bu çak-
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maktaşları, çevre sakinleri tarafından, yakın zamana kadar döven taşı

yapmak üzere yontulmuş ve kullanılmışlardır. Bunun sonucu olarak, hala
aktüel işlik yeri kalıntıları dikkati çekmektedir.

Sonuç olarak gezilen alana bütünlüğü içinde bakildığı zaman, Kat
ran dağı eteklerindeki Paleolitik yerleşmeleriri açık havada çok mağara

iskanı şeklinde geliştiğini ve Paleolitik açıdan en verimli kesimin Karain
ve çevresinde bulunduğunugörüyoruz. Bunun en büyük nedeni, çevrenin
bir yandan son derece zengin yaşam 'kaynaklarına sahip olmasından, öte
yandan içinde oturulabilir mağara oluşumuna uygun özellikteki kalker
lerin bu alanda geniş bir yer kaplamasından kaynaklarımaktadır.Karain
dışındaki mağaralarşimdilik daha çok üst Paleolitik Çağ'a bağlanabilecek

kalıntılar vermektedirler. Bu durum alanda, üst Paleolitik insanlarının,

diğer dönemlere göre daha kalabalık olmaları ile açıklanabilir. Bu genel
gözlemlerin geçerlilik derecesini ve alarıdaki kültür silsilesini anlayabil
mek için, sorunları henüz bütün açıklığı ile ortaya konulmamış olan Ka
rcin mağarasının kazılması ve buna paralel olarak çevresindeki mağara

larda en azından birer sondajın yapılması gerekmektedir.

Traverten düzlüğününbatısındakiAksu ırmağı çevresinin sığınakları

ise, Katran dağı çevresindekiler kadar yoğun bir biçimde Iskarı edilme
mişlerdir. Bu çevreden ele geçen yontmataş bulumulan gerek form, ge
rekse büyüklükleri açısından Katran dağı mağaralarınınbuluntularından

farklıdırlar.Bunlar Paleolitiğin sonu ya da epipaleolitike ait olmalıdırlar.

Ancak alanda daha geniş çapta ve ayrmtılı bir araştırma yapmanın ge
rekliliği de açıktır.

Traverten düzlüğünün kuzeyinde ise, şimdilik, Paleolitik bir Iskarı

dan söz etmek mümkün görünmemektedir.

Elmalı çevresinde ilk kez saptadığımız, zengin bir buluntu serisi içe
ren açık hava buluntu yeri de bölgenin önemini açıkca ortaya koymak
tadır. Buluntularının, çoğu, gerek büyüklükleri, gerekse formları bakı

mından diğer iki bölgenin buluntularındanfarklı olup, daha eski bir en
düstri özelliği göstermektedir.

Sözü edilen bütün bu buluntu yerlerinin dışında, ayrıca, Katran da
ğının doğu eteklerindeki traverten düzlüğünde. Akdeniz bölgesinin yer
leşme tarihi açısından büyük bir önem taşıyan üç höyük bulunmaktadır.

Gök höyük, Taş höyük ve Arılık yıkığı tepesi olmak üzere. Bunlar traver
ten düzlüğünü kaplayan alüvyon yelpazesinin üzerinde ve kenarında yer
almaktadırlar. Bu üç höyükten, zamanımızın sınırlı oluşu nedeniyle, an
cak ilk ikisi ziyaret edilebilmiştir. Yanına kadar gidemediğimiz, ancak
not ettiğimiz Arılık yıkığı ya da Tavşan tepe, Yeniköy'ün yaklaşık olarak
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2 km. batısında; ziyaret ettiğimiz Taş höyük ise Yeniköy'ün ve bugünkü
karayolunun 1 km. doğusunda yer almaktadır. Yine Yeniköy'ün 1 km.
kuzeybatısındabulunan Gök höyük ise (Harita 2), bu yörenin bilinen ve
en önemli höyüğüdür. Höyük, Karairi'deki Protohistorik ve Klasik çağ

buluntularına ve bunların ana merkezlerine; bölgedeki avcilık - toplayıcı
lık evresinden üretim evresine geçiş dönemine ve Batı Akdeniz kıyıları ile
İç Anadolu arasındaki ilişkilere ışık tutacak nitelikte görünmektedir. Ne
var ki, yöredeki kanal inşaatı sırasında geniş ölçüde tahrip edilmiştir.

Burada en kısa zamanda bir kurtarma kazısı yapılması zorunlu görül
mektedir.

Görüldüğü gibi, araştırılan alan, insanlık tarihinin ilk evrelerinden
günümüze kadar gösterdiği kesintisiz bir Iskarı süreciyle önemli bir alan
olarak belirmektedir.
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Resim: 1

Dllgiler (Çarkinil

Resim: 2 

Yongalar (Çarktnl]
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Resim: 3 

Çekirdekler (Çarkini)



Resim: 4 - Sırth dilgicikler (Öküzini)

Resim: 5 - Cesitli aletler (Öküzinil

Besim > 6 - Çeşitli aletler (Ôküzlnil
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Resim: 7 -

Dtlgiler (Öküzlntı

Resim: 8 

DiIgHer (Öküzinil
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Resim: 9 

Çekirdekler (ÖI{üzinil
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Resim : 10 - Prizınatik

çekirdek
(Öküzinil

Resim : 11 - Dilgi ve diIgicikler (KlZllinJ

Resim : 12 - Sırtlı dilgicikler (KızılinI
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Resim : 13 - Ön kazıyıcılar IKızıIinJ

Resim: 14 - Çekirdekler IKızıIinJ

Resim : 15 - Çekirdekler IKızıIinJ
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Resim : 16 - Çeşitli yontmataş parçalar (Güzelobal

Resim: 17 -

Çekirdekler (Güzelobal

Resim , IS - Çeşitli yontmataş parçaları (Karron - Elmalıl
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Resim: 19 - Yonga ve dilgiler (Ayvasıl- Elmalıl

Resim , 20 - Yonga ve dilgiler (Ayvasıl- ElmaIıl

Resim : 21 - Çekirdekler (Ayvası!- ElmaIıl
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EXPLORATION ARCHEOLOGIQUE ET EPIGRAPHIQUE
EN LYCIE OCCIDENTALE

• •Prof. Edmond FREWULS

La Mission d'exploration archeologique et epigraphique de I'Uni
versite de Strasbourg, oomposee du Professeur Edmorıd Frezouls, direc
teur, de M. Daniel Lorıgepierre, architecte, de Mımes Sylvie Dardaine et
Marie-Jose Morant, du Centre National de la Recherche Scientifique, et
de M. Claude Morant, professeur, a affectue en aoüt-septembre 1984 de
breves reeonnaissanees sur les sites de Carmylessos, d'Oktapolis et de
Pydnae et s'est attachee essentiellement a une premiere etude detaillee
des vestiges antiques de Kadyanda et de Sidyma (Carte : Fig. 1).

Ces deux demiers sites n'etaient pas inconmıs, Plusieurs fois au
XIXe et au XXe siecles Us ont ete visites et ont fait l'objet de descniptions
sommaires', et un nombre ıimportant d'inscriptions qui en proviennent
figurent aux Tituli Asiae Minoris2• Mais Ils n'ont jamais ete etudies
systematiquement, et c'est ce .que la Mission a voulu commencer a faire,
dans la mesure OU eette tache est realisable sans fouiHes. Elle a en tout
cas ete grandement facilitee par la Direction Gerıerale des Antiquitas et
des Musees de la Republique Turque, qui doit ôtre remerciee non seule
ment pour l'autonisatlon accordee, mais aussi Ipour les possibilites qu'elle
nous a ouvertes, et qu'ont eneore augmentees l'obligeanee et l'esprit de
cooperation des autonites regionales, notammerıt M. le Conservateur du
Musee de Fethiye et tout particulierement, M. Eryılmaz, Conservateur

(*) Prof. Edmond FREZOULS, 20 Rue des Mimosas 670lJO - STRASBOURG
(.1) Cf. notamrnent, pour Kadyanda, Ch. FELLOWB, Lycia, 1840, pp. 115 -1:2:2; O.

BIDNNDORJF - G. NIEMANlN,Reisen in Lykien und Karien, Vtenne, 1884, pp.
141-144; E,. [PETEIRSEN et F. 'Von ıLlU'SOHAJN, Reisen in Lykien, 1889, pp. 141,
144; RUGE, RE, X, 2, 1919, s.v. «Kadyanda», col, 1477 sq.: L. ROBERT, Villes
d'Asie Mineure, Paris, 1935, pp. 161- 166; G. E. BEAN, Lyeian Turkey, London,
1978. pp. 42- 4'5; W. W. WURS\TEiR, «Survey antikar Stlidte in Lykien», Actes
du eolloque sur la Lyeie antique, Paris, 1980, pp. 29 - 36,. (1. (2).

Pour Bidyma, Oh.FIDIJLOW,S, op. eit., pp. 151 - 156; O. BENNiDORJF - G.
NlEiMANN, op. cit., pp. 57 -83; E. PETElıRSEN et iF. von L1J1SOHAN, ap. cit.,
pp. 57 - 83; G. E. BEAiN, op. cit., pp. 78 - 81; W. W. WURS.TER, loe. eit.

(2) Kadyanda: TAM, II, 2, 1930, pp. 240 - 258, IlJOS 650 - 700; Bidyma: TAM, II, 1,
1920, pp. 60 - 86, nos 174 -243.
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du Musee de Burdur et Commissairede ıla Direction des Antiquites aupres
de la Mission. Notre reconnaissance s'adresse egalernerıt au Professeur
Christian Le Roy, direoteur de la Mission de Xanthos et du Letôon, qui
no LLS a permis de benefieler des dnfrastructures du chantier du Letôon.

Kadyanda est connue non seulement par de nombreuses inscriptions
oü le nom de la cite apparait', mais par un passage de P1İne l- Ancien'
ainsi que par des monnaies d'argent du Ile ou du debut du ler siecle av.
l.-C. et des monnaies de bronze du ler siecle av. J.-C., qui portent la
maıque KA ou KADYs• Des inscriptions ou peut tirer a la fois le nom
lycien de la ville, Xadarvati, dans une bilingue de Xanthos" et, d'apres
ce meme texte, I'information queKadyanda s'est alliee aTlos, Xanthos et
Pinara pour intervenir a l'Ouest - dans la guerre entre le successeur du
dynaste Mausole a Halicarnasse et la ville carierıne de Kaunos'. Ouelques
textes epigraphiques evoquent la dominatiorı lagide dans la region"
A l'epoque romaine, Kadyanda beneficia de la soIlicitude de Vespasien,
des generesites de l'evergete Opramoas de Rhodlapolis", et plusieurs de
ses citoyens exercerent la charge de lyciarque". A l'epoque byzantine au
contraire, c'est le silence : pas d'evôque atteste, pas de constructions,
sinon peut-ôtre des reparations ou ajouts au rempart.

La situation de Kadyanda n'est pas Indifferente. La ville ise trouve
a peu pres a mi-chemin entre la baie de Fetihiye et la vallee rlu Xanthe.
Des vestiges trouves pres d'Araxa permettent de croire qu'il existait une
route gagnant la côte et passant a proximite de Kadyanda; mais une autre
route partait vers le Nond-Ouest et la Carie, et la hifurcaHondevait se
trouver non Ioin de la ville, pres du village d'Üzümlü, OU a ete decouvert
un milliaire du regne de Septime-Severe",

(3) Par ex TAM, n, 2, nos 6'60 - 670,673, 676 - 688, ete;

(4) PLIiNE, NH, V, 101; cl. u, ROBERT, op. cit., pp. 164·166.

(5) ct. H. A. TROXIDLL, The Coinage of the Lycian Leapue, New York, 19<82., p.
48 sq.

(6) TAM, 1, 45. Le nom apparatt aussi dans les tnscıüptiorıs lyelennes I, 26 (Tlos)
et 1, 35 (Xanthos).

(7) Cf. E. KAJLIIN\KA, Jahreshefte des ueterreıoıüecne« orchiioloçischeıı Instituts,
nı, 1900, 'Beiiblatt, p. 40 sq,

(8) :Sarapis et Isis sont appeles, en TAM, II, 2, 677 et 679<, patrooi theoi et l'on
trouve un mercenaıre de Kadyanda dans l'arrnee ptolemaique a Ohypre : JH8,
1888, p. 231, n. 5.

(9) Vespasien; TAM, II, 2, 651; Opramoas : TAM, II, 3, 905, XIII D, 10 - 11; XIX
B, 10-11.

(10) TAM, II, 2, 6'812 - 686, 688,

(11) TAM, II, 2, 600.
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Le site, aujourd'hui envahi par la foret, occupe un sommet deve,
qui culmine ıa pres de 1.000 m au-dessus de la mer, pourtant tresproche".
Ce sonımet est irregulier : plus de 100m de denivellatiorı entre le point
le plus haut et le point le plus bas 'a l'interieur du rempart. Et au-dela
de ce dernier, la pente est beaucoup plus forte, dans toutes les directions.
On voit ımal comment la ville aurait pu etre desservie par une route, au
sens propre du terme, dont aucune trace rı'est d'ailleurs visible. Site de
sommet d'acropole, Kadyanda pose en outre le probleme-de l'approvision
nement en eau: les sources sont au has ou au flanc de la morıtagneet il
etait evidemment impossible de construire un aqueduc. D'ou ıla prolife
ration des citernes sur le site; on les cornpte par centaines, tantôt groupees
et tantôt isolees. Elles sont naturellement tresimportantes pour I'etude
de l'habitat, mais rı'ont pas ete inscrites dans l'immediat au programme
de la Mission, non plus que le rempart, bien corıserve tout autour de la
ville, avec en certains points deux courtines parfois assez eloignees et _
des differences importantes dans le mode de construction. La Mission se
propose ıd'en faire ulterieurement uneetude detaillee, ainsi que des
necropoles, Deux ensembles de tombeaux subsistent, l'un apparemment
peu important au Nord-Est et le principal au Sud-Ouest. Ici il s'agit d'une
necropole tres etendue, organisee selon un plan geometrique, et qui
contient un grand nombre de monuments a l'elevation imposante et ,a
I'architecture elaboree. lls meritent a eux seuls une etude partienliere.

Les ırecherches de la Mis~ion ont porte avant tout sur le theatre,
l'agora et le centre monumental. Nous avons d'autre part commence a
etudier l'organisation de la voirie urbaine.

Le theatre (fig.: 2 et 3) se trouve au Sud du site, -dans une de ces
zones, ici assez large, comprises entre deux remparts auxquelles il a ete
fait allusion. il est adosse a une pente tres forte, mais ila fal!u neanmoins
ajouter des substructions artificielles aux deux ailes, au voisinage des
parodol. Le niveau de 1'orchestra rı'est visible qu'en un point, le batiment
de scene est demeure lisible : le mur du proskenion a cinq portes, le mur
de scerıe est parfaitement rectiligne et on y repere au moins une porte
au niveau rnferleur. il ne semble pas y avoir de postscaenium mais un
espace a del ouvert, neutralise en quelque sorte, entre la face arriere du
mur de sceneet le rempart voisin. Le principal probleme est pose par la
partie superieure de la cavea, Au-dela des 19 gradirıs conserves, une
precinction etroite precede un grand mur de sontenement qui occupe
plus du tiers de la demi-circonference, Ce mur etait, dans la partie cent
rale, rendu necessaire par la forte declivite du terrain. Mais il subsiste

(12) A vol d'oiseau, moins de 15 km.
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sur la pente, a fai!ble distance au-dessus du sommet de ce mur, un certain
nembre de gradins a dossier. il est egalernent diffieile de supposer qu'il
y avait la une nouvelle serie de sieges- donnant a pie et dangereusement
sur la precinction13-ou qu'on aremonte ces sieges du bas du theatre, a
une epoque indeterminee, pour les placer justement la. Nous n'avorıs pas
trouve la solution.

L'agora, rectangulaire, dallee sur toute sa surface, occupe le iPlus
vaste espace horizontal du site (fig.: 4). Elle est delirnitee a l'Ouest par
un grand ıbatiment allonge a piliers, du côte Sud par trois edifices de
largeur inegale" reposant en partie sur des substructions voütees et
qui presenterıtdu côte da la place un portique contirıu. Le petit côte Esi
est moins dair quoiqu'on distingue nettement l'arrôt de l'agora'Let au
Nord, on retrouve un portique en bordure du long côte, et en arriere un
oertain nembre deconstructions, dont une vaste salle voütee. Ce qui reste
le plus incertain c'est I'angle Nord-Ouest, et d'autre part les acces de
l'agora; on devine quelques ouvertures qui devaient permettre la com
munieation avec les differents quartiers, mais cela reste a preoiser.

L'ensemble qui occupe le sommet du site s'articule autour d'un
espace allonge et plan, qu'on appelle traditiorınellement le stade, mais
qui rı'a pas les dimensions canoniques d'un stade - il mesure environ
125 x 10 m -, et qui ne possede de gradins que ıd'un seul côte et sur une
petite distance. Cet espace allonge, regulier, oIbtenu artificiellement, avait
certainement, outre une fonction strietement urbanistique d'axe entre
des ensembles de morıuments, un rôle dans l'organisation de spectacles,
auxquels on pouvait assister depuis les gradins, ecupes de 2 escaliers
d'acces, de la façade Nord. Au Nord de cet espace allonge, on a successive
ment, d'Ouest en Est, un amoncellement de blocs ıdont certains elernents
d'architecture : les anciens visiteurs ont reconnu la les restes de deux
temples - aujourd'hui indiscernables: puis deux batiments importants,
accolles, dont l'un donne a la fois sur l'exterieur, au Nord, et sur le
derrrierelement, ;a l'Est de cet ensemble : une vaste place a peu pres
carree, entouree d'un portique et qui repose dans sa presque totalite sur
des citernes tres profondes. On a la l'exemple d'une accurnulation con
oentree de reserves d'eau, au point le plus haut du site. De l'autre côte du
«stade», tout rı'est pas clair dans les liaisons entre monuments, mais

(13) Le sommet du mur de sontenement ne comporte, daıns sontötat aetuel, aueun
couronnement pouvant €!voquer un btüteu« de protectıon.

(14) D'Ouest en Est, chacun d'eux €st en retraıt, par sa façade .sud, S'Ur le preOO'dent
(15) Cet arrôt est sıouli!gne par l'exisıtenoe d'un banc puıblic qui se retourne ı\ angle

drort,
«(16) E. KAL!ıNıKA, TAM, m, 2, p. 240, avance prudemment lInypotlıesequ'il poıırratt

s'agılı' du gymnase mentroıure en TAM, II, 2, 67ı.
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l'essentiel de l'espace est occupe par un ensemble thermal bien conserve
(fig.: 5), date par une inscription de Vespasien", et qui n'est pas exacte
ment aligrıe sur les autres batimerıts". La liaison de ces thermes monu- 
mentaux et du «stade» demanderait a etre precisee et ne peut l'etre que
par des fouilles. De meme, le lien entre ce quartier et l'agora, peu
eloignee et errcontre-bas, n'est pas elucide,

Nous avons tente, avant d'aborder l'etude des quartiers d'habita
tion, au Nord, au Sud-Ouest et a l'Est, d'identifier un certain nombre de
rues. Pour le moment, il semble que loind'etablir un resean orthogonal,
ce que le relief rendait tres difficile, les arnenageurs aient suivi les lignes
de niveau et en particulier installe une voie qui, par des segments formant
des angles successifs, corıtourne I'ensemble agora - quartier central, avec
quelques perpendiculaires qui affrontent la pente pour monter jusqu'a
ces deux quartiers. L'etude n'en est encore qu'a son debut.

Sidyma, qui est nomrnee dans un certain nembre de textes litte
ralres ou geographiques" et dans des listes episcopales, et connue ega le
ment par quelques monnaies du Koinon l ycien20

- au Ile siecle ou au
debut du ler av. J.-C. - se trouve dans le massif du Cragos, a 5 ou 6 km
de la mer a vol d'oiseaıı. mais sur le versantqui descend vers le Xanthe.
Malgre la proximite, elle rı'est done pas tournee vers la mer, mais vers
l'interieur du pays, vers la vallee du Xanthe, dont elle est distante d'une
dizaine de J<:m. Du Xanthe, on emprunte d'abord une vallee affluente,
que l'on quitte pour monter jusqu'a un petit bassiri. Au-dessus se dresse
une barriere assez raide que franchit une route en lacets; au bout de la
montee, un col donne acces a une sorte de balcon, de bassiri perche a
500 m d'altitude, lui-môme entoure de sommets dans toutes les directions.
C'est la que se trouve le village de Dodurgar, qui occupe le site de
Sidyma, domine en particulier au Nord par une acropole a forte deni
vellatiorı - pres de 900 m au sommet. Ce site ne preseritait aucun interôt
sur le plan de la circulation, mais il etait particulierement bien protege,
vers le has - vers la vallee du Xanthe - et vers le haut - du côte de la
mer - et offrait sur une assez vaste surface, sans grandes declivites, de la
terre cultivable, et, en remontant entre les sommets, des terrains de
pacage pour les troupeaux,

(17) TAM, II, 2, 651.
(18) Cf. A. FARJRING'DON, «Roman tmpertal ıLyrnan Bath budldıngs», Araştırma

sonuçları toplantısı, İzmir, 1i984, pp" 119 - 122.
(19) AJLEXANIDRE iBOLYIH]SroR, ap. ETIENiNE 'DE BYZANCE, s.v.; PLlNE,

NH, V, 100; Pr:roLEMEE, ,V, 3,3; IHIEROOILEIS, Siynecdemus, 684, 15; CEDRE·
NfUS, Comp. hist., 1, 11;

(20) ct. R A. TRIOXE'UL, op. cU., p. 43 sq.
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L'urbanisme de Sidyma est particulierement difficile a apprehender.
Le centre morıumental e ete reconnu par les voyageurs du XIXe siecle"
et decrit par les redacteurs des TAMl;2. Ilestaujourd'hııi beaucoup moins
visible parce qu'il sert de centre au viIIage actuel. On distingue un porti
que, a actuellement reduit a peu de chose, un temple de petites dimensions
dont un mur lateral est conserve sur plus de 3 m de haut-mais une maison
s'esr installee de l'autre côte-, et un batlmenı a abside difficile a identifier,
appartenant peut-ôtre a des thermes (deux inscriptions du site mention
nent des thermes"). En outre, a faible distarıce, suJbsiste un grand !bati
ment rectangulaire, aujourd'hui cornble, ouvrant vers le quartier central
. a proximite duquel ont ete trouves des Iholes architecturaux sigrıificatifs

et des inscriptions dont une liste de bouleutes", Sans fouilles, il rı'est pas
possible d'aller tres loin dans la oonnaissarıce de ces monuments du
centre. Nous avons consacre nos efforts a I'etude du rempart et a celle
des monuments funeralres, nombreux et varies: accessoirement, nous
avons effectue le releve d'un petit theatre, qui rı'avait jamais ete decrit,
mais simplernent signale par Bean, proche du rempart".

Cetheatre est adosse et meme pour une bonne part ereuse dans le
rocher. il pouvait avair au maximum une quinzaine ide gradins, dont 5
seulement sont aujourd'hui visibles, Le mur perimetral de la cavea a du
neanmoins ôtre construit la OU le terrain descend, du côte de la parodos
Ouest, et on le suit assez bien. Le soubassement du batiment de scene,
qui se raccorde au rempart, est bierı corıserve : dl est construit dans un
bel appareil polygonal, qui plonge tres !bas du côte Sud, en raison de la
pente. Mais ıH s'agit d'un petit edifice. Ce sonbassement n'a qu'une
quinzaine de metres de ılong.

Le rempart est precisement conserve a partir du theatre, vers
l'Ouest. On le suit de façon a peu pres continue sur plus de 400 m. il est
tantôt en appareil polygonal, ıtantôt en opus quadratuın, et parfois les
deux appareils se superposerıt. Son trace epouse le terrain, c'est- a-dire
que pour rester a peu pres horizontal, il forane une liıgne brisee. Ce qui
est rernarquable, c'est d'abord que ce rempart s'arrete a l'Est au theatre
et a l'Ouest un peu au-dela de I'alignemerrt du centre monurnental. On
ne le retouve pas plus loin, et il semble former une bardere a peu pre

(21) C'est Ch. F'ellows qui döcouvrıt le site. O. BEININIDORF et G. NIEMANN,
ReiIMn..., I, Vienne, 1884, pp. 57 - 813, en donnerent la prernlare descrtptlon de
taıllee,

(22) TAM, II, 1, pp. 60 - 62,
(23) IMd., nos 189',201.0
(24) Ibid., No 176.1
(25) G. E. BEıAN, Lyciaın Turkey, p. 80.
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rectiligne, si l'on neglige quelques ecarts dans les deux sens, entre l'ıAcro

pole du Nord et la ville ellememe. Et surtout, c'est l'Acropole et non la
ville basse qui est a l'interieur du rempart, comme le montre la seule por
te conservee, assez monumentale, dont l'ouverture, vers l'Acropole, est
protegee, du côte de la ville 'basse, par une tour (26). Cela pose plusieurs
problemes. On ne peut imaginer que le rempart ait fait tout le tour de
l'Acropole : il aurait ete immense et d'ailleurs aucun vestige ne le suggere.
il est difficile aussi de croire a une fortification lineaire barrarıt simple
ment la face la plus vulnerable de l'acropole, parce que donnarıt sur le
bassin, lui - meme accessible d'en bas. Est - ce un rempart inac
heve? De toute façon, il ne reste sur l'acropole aucun vcstige, si ce n'est
quelques tornbeaux dans la partie basse. Faut-il croire a une ville helle
nistique installee sur l'acropole et defendue vers le bas, qui aurait totale
mentdisparu en se transferant vers le bassin OU se trouve la Sidyma
romaine? il est bien rare qu'une ville disparaisse sans laisser aucune
trace, surtout si elle a ete capable d'edifier uneenceinte monumentale.
Cette enigme reste a resoudre: peut - ôtre une exploration plus cornplete
de tout le pourtour de l'acropole pourraitelle y aider.

Les monuments funeraires - nous en avons repere une quarantaine
posent eux - mômes un probleme urbanistique. Car ils sont tres disperses
et inevitablement melanges a l'habitation- ce qui ne veut pas necessaire
ment dire qu'orı enterrait dans la ville, mais peut - ôtre que la ville en se
developpant a pu absorber deselements de necropoles, que l'on aura
respectes, comme a Xanthos (27). A la rigueur on peut signaler un aligrıe

ments de la plupart des monuments funeraires d'Ouest en Est, en une
banda assez etroite - qui comporte elle - meme certain nembre d' aligne
ments secondaires.

Du point de vue typologique, Sidyma offre un echantillonage tres
vade de formes bien connues par ailleurs.

- Le type rupestre tout d'albord. Soit un pan da roche ereuse
d'une chambre funeraire, la face anterieure, taillee a la verticale, etant
traitee en façade de maison lycienne avec porte a glissiere (fig.: 6); soit
un espace rocheux horizontal, au moins approximativement, OU est
erensee une cuve de sarcophage, dont seul le couvercle est rapporte,

(26) La protectıon est varnelioree par la sttuatlon de 113 porte au fond d'un espace
dötermine par un inflechlssemerıt du mur vers l'acropole. Les assalllarıts devad
ent se trouver, comane au forrd d'unentonrıoir, exposes lı la fois aux defenseurs
places sur le mm et lı ceux de la tour.

(27) La difference est cepandant que les monurrıerıts funöratres de la zone de
Fagora de Xanthos sont beaucoup plus anoiens que le quartier oü Ils ont ete
respectes. Ce n'est pas -le cas a Sidyma.
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- Le sarcophage que l'on peut appeler, par opposition, «auto
nome» : il est soit pose sur un sonbassement plein apparent, taille dans
la roche (fig. : 7) soit, plus souvent, sur un soubassemerıtconstruit (fig. :
8). Ce soubassement, qui offre un volume disponible, forme alors un rez
de-chaussee atı-dessus duquel le sarcophage eonstitue le premier etage
-le fond du sarcophage formant le plafond de la chambre inferieure. Ce
type, le plus courant, comporte des variantes : simple socle ou soubasse
ment a plusieurs degres: face inscrite sur un grand côte ou, plus souvent,
sur un petit côte, couvercle lycien ou couvercle en batiere a acroteres,
etc.

- La tour funeraire constitue un type plus elabore, sur plan carre
ou rectangulaire, a deux chambres ou trois chambres superposees,
parfois avec au dernier etage un plafond a caissons (fig: 9). La façade
est normalement taritee de façon monumentale, avec des antes encadrant
un escalier d'acces, et des colonnes ou des piliers soutenant un entable
ment et eventuellement un fronton.

- Enfin quelques monuments plus importants appartiennent au
type de I' herôon (fig: lO), generalement avec la meme subdivision entre
deux niveaux au moins, mars parfois un compartimentage au niveau
inferieur et une allure exterieure qui fait penser a un temple (28).

Ce classement typologique sommaire devrait ôtre recoupe par un
classement stylistique, qui conduirait a considerer dans chaque monu
ment la presence exclusive ou la coexistence des elements lyciens tradi
tionnels - comme les abouts de poutres sur les couvercles de sarcophages
a seetion ogivale - et les elemerıts de l'architecture grecque ou hellenis
tique. Le classement stylistique comme le classement typologique nous
obligera naturellement a regarder bien au-dela de Sidyma. il faut signa
ler que Sidyma, contairement a Kadyanda, a continue a vivre a l'epoque
paleochretienne et byzantine : trois eglises sur le site en temoigrıent :
l'une d'entre elles n'est en verite qu'une chapelle, mais une autre, a
proximite du centre, a oonserve sur une belle hauteur une partie de son
abside, ainsi que des vestiges d'une entree assez monumentale, et la troi
sieme, plus ruinee, avait trois absides.

Des inscriptions assez nombreuses ont ete revues ou recueillies
lorsqu'elles etaient inedites . une vingtaine a Kadyanda, 5 ou 6 a Sidyma.
Parfois endomrnagees ou mutilees, elles sont en cours d'etude. Elles se
raportent principalement a trois domaines: le culte de dieux, celui des
rnorts et le domaine de la cite.

(28) !SLgnalons en core, un unique pilier funeraıre, assez mal conserve.
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Dans la premiere categorie, il faut rappeler I'inscription deja eonnue
de Sidyma - encastree dans le mur de la mosquee - qui mentionne «les 12
dieux» (29) mais aussi d'autres textes nommant differentes divinites, no
tamment Serapis a Kadyanda. Les inseriptions funeraires, qui sont les
plus nombreuses, font souvent allusion a l'heroisation du dehınt, soit
sous une forrne tres simple, qui consiste a le qualifier simplement de
heros, soit, plus rarement, en evoquant la eonstruetion ason intention
d'un herôon. Une inseription de Sidyma a le merite d'offrir un eommen
taire eclairant ala bipartition en hauteur qui caracterise un nombre
important de monuments funeraires : le niveau superieur est reserve au
construeteur du tombeau et a sa famille, le niveau inferieur aux deperi
dantset a des beneficiaıes adventices. Enfin le domaine de la cite n'est
pas absent : outre la boule et le demos sont evoques des magistratures,
prytanie, seitometria, ete., et des archıerels. Dans plusieurs cas, selon une
habitude !bien etablie, se trouve mentionrıeepour un meme personnage, la
citoyennete dans plusieurs cites lyciennes (30). Et a Sldyma un fragırnent

de dedicace apporte une reference chronologique interessante puisque le
destinataire est l'empereur Claude : Tiberlon Claudlon Theon Sebaston
kalsotera eı).

(29) Ci. G. E. iBEAN, op .cit, p. 81.

(30) Par exemple ıl Kadyanda, TAM, II, 2, 6ô7, 677, 678, 680, 688; a. SUlyma, II, 1,
175, 180, 188" 189, 194, 200,. 223, 224, 236 - et sur blen d'autres sites,

(31) A rappro cher, ıl Sidyma, des dedicaces TAM, II, 1, 177 (aux Theoi Sôtenes
Sebasioı SOU8 le regrıe de Claude) et 178 (dedtcace ıl Claude de la stoa),
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Fig.: 1-

Fig.: 2 - Kadyanda . la cavea du thelitre
et le mur de sontimement derrlere
la precinction



Fig.: 3 - Kadyanda . Vestiges du batlment
de scene, de la parados Est et
de la cavea,

Fig.: 4 - Kadyanda: Sur I'agora, decor
Sculpte d'un bane on d'une eonsole.
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Fig.: 5 - Kadyanda: Façade des thermes
de Vespasien.

Fig.: 6 - Sidyma: tombe
taillee
dans le rodier

Fig.: 7 - Sidyma ,
.Sarcophage de
traditon Lyciene
sur sonbassement
plein



Fdg.» 8 - Sidyma:
Sarcophage sur
Sonbassement construit

Fig.: 9 - Sidyma :
Tour funôralre it
Chambres superposees

Fig.: 10 - Sidyma: Façade Iaterale
du grand Mrôon
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