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1987 YILI SUALTI ARAŞTIRMALARI

Cemal PULAK *

Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü'nün (INA) 1987 sezonu sualtı araştır

maları 14-30 Eylül tarihleri arasında Muğla ili kıyılarında yapılmıştır.

Donald F. Frey, Tufan Turanlı, Robin Piercy, Murat Tilev ve David
Perlman'dan oluşan araştırma ekibine Kültür ve Turizm Bakanlığı Tem-

<;.

silciliğini Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nden Bahadır Berkaya yap-
mıştır.

Gökova. Datça Yarımadasıçevresi,Sömbeki Körfezi ve Serçe Lima
nı çevresinde gerçekleştirilençalışmalar sırasında bölgedeki eski ve yeni
ihbarların değerlendirilmesininyanısıra, antik gemiler ıi..çin tehlike oluştu

racak sığlık, burun ve liman ağzı vs. gibi yerler de inceleme kapsamına

alınmıştır. Araştırma sonucunda M.S. 7. yüzyıla ait bir batık, 1973 sualtı
araştırmaları sırasında tespit edilen M.S. 3. yüzyıla ait bir batığın daiha de
rinde bulunan diğer bir bölümü ve M.Ö. 3. - ı. yüzyılları arasına tarihle
nebilen ancak sığhkta batması nedeniyle tamamen parçalanarak dağıl

mış bir batık tespit edilmiştir (Resim: 1). Dalışlar ısırasında bulunan
kurşundan üç adet çapa aksamı da ıçıkarılarak Bodrum Sualtı Arkeoloji
Müzesi'ne Iteslim edilmiştir.

Alakışla Bükü M.Ö. 3.- ı. Yüzyıl Rodos Batığı (Gökova)

Bölgedeki sığlık üzerinde evvelce tespit edilen kırık Ikeramik parça
larını incelemek amacıyla yapılan dalışlar sonucunda 10 metre derinlik
ten başlayaralk 15 metre derinliğekadar uzanan ve takriben 7 x 25 metre
lik bir alana yayılmış çok miktarda karışık ,keramik malzerneye rastlan
mıştır. Çeşitli devidere ait olan bu !malzemenin arasında sağlam eser gö
rülmemiş, ancak incelemeler parçaların çoğunlukla Rodos arnphorala
nna ait olduğunugöstermiştir (Resim: 2). İncelenen amphora kulpları

arasındaokunabilir bir mühre rastlanmamasıve amphoraların tamamen
parçalanmış olmasından buluntuların detaylı bir 'tipolojik değerlendir

mesi yapılamamıştır.Kulpların ve tutamağın yapısmdanbu amphoraları

ve dolayısı ile batığı, M.Ö. 3. yüzyılın ikinci yarısı ile M.Ö. ı. yüzyılın ilk
çeyreği arasına koyabilmekteyiz. Bu süre içinde yapılanRodos amphorala-

,> Cemal PULAK, Sualtı Arkeoloji Enstitüsü P.K. 41. BODRUM
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rı şekilolarerk pek az 'bir değişme g'östeI'<İiğindenAlakışla Bükü ibatığına

daha kesin bir tarih veremernekteyiz ı.

Alakışla Bükü sığlığmdaki diğer kalıntıların başka batıklara ait
olup olmadıklarını anlayabilmek için daha geniş kapsamlı bir çalışma

yapmak gerekmektedir.

Karaca Limanı (Gökova)

Karaca Adasr'nırı çevresinde 25 - 28 metre derinlikte olduğu rapor
edilen ve önceki çalışmalarımızdaıda aranan 'kiremİt yüklü bir ibatığın

tespiti için tekrargirişimdebulunulmuştur.Adanın güney kesiminde ve
40 metre derinlikte bir miktar ıkırık keramik parçasına rastlanmışsada,
parçaların çeşitli devirlere ait değişik eserlerden oluşması, alanın «dö
küntü» bölgesi olduğunu belirtmektedir.

Karaca Söğüt Koyu'nda yapılan dalışıarda 3 metreden başlayarak

10 metre derinliğe ,kadar 'dağılmış çeşitli devirlere ait bol miktarda kırık

kcramiğc rastlanmıştır. Yine bu bölgede biribirine kaynamış keraınik

parçalarındanoluşan iki ayrı yığın tespit edilmiştir,Bu yığınların antik
devirde yoğun faaliyete 'sahne olan koydaki «döküntü» malzemeden oluş

tuğu tahmin edilmekteyse de, niteliklerinin kesinlik kazanabilmesi için
kalıntıların daha etraflıca .incelerımesi gerekmektedir.

İnce Burun M. S. 7. Yüzyıl Bizans Batığı (Datça Yarımadası)

Önceki sualtı araştırmalarınınkapsamına alınan ancak yeri ıtespit

edilemeyen bir batığın aranması 1987 çalışmalarında tekrar ele alınmış

tır. İnce Burun'un su altındaki uzantısı olan sırtın çevresinde yapılan da
lışlarda çeşith amphora parçaları görülmüş, bu parçaların yoğun olduğu

kısımlarıdan başlayarak genişletilen dip taraması, batığın ana bölümü
nün 49 metre derinlikte 'kum - mil karışımı bir zeminde bulunmasıyla so
nuçlanmıştır.

(l) Rodos amphoralarının özellikleri için bakınız: G. Davidson, et al., The An
tikythera Shipwrech Reconsidered Transactions of the American Philoscophicaı

.Society 55, pt. 3 (1965) 6-7; V.R. Grace ve M. Savvatianou.Petropoulakou, -Les
timbres arnphoriques grecs,» Exploration archeoloçique de Delos XXVII, L'llot
de la Maison de Comediens (Paris 1970) 298; V.R. Grace, -Notes on the Amp
horas from the Koroni Peninsula,» Hesperia 32 (l963) 323-25; P.M.W. Matheson
ve M.B. Wallace, «Some Rhodian Amphora Capacities,» Hesperia 51 [1982) 294.
1980 araştırmasında Alakışla Bükü'nden değişik tipteki Rodos amphoralarına

ait biri mühürlü kulp olmak üzere toplam dört parça toplanmıştır. Genellik
le M.Ö. 3. ve 2. yüzyıl amphoralarında görülen düğme biçimindeki bu mühür,
fazla aşındığından okunamamıştır. Araştırmada toplanan etüdlük malzeme
için bakın;z : M.M. Cowin. Artifacts Recovered of! the Southwestem Turkish
Coast by Institute of Nautical Archaeology Shipwreck Surveys in 1973 and 1980
(Texas A&M Üniversitesi Master Tezi 1986) 80-86.
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Batıkıta 20 kadar sağlam amphora bulunmaktadır,ancak yaptığımız

çalışmalarlakum altında başka amphoralarında 'bulunduğusaptanmıştır.

Sığlık üzerindeki kırık amphoralardan bir kısmmırı batıkıta'ki amphora
lar dleaynı tipte olması, geminin sığlığa çarparak yara aldıktan 'sonra (le
nin suya gömüldüğünübelirtmektedir.

Batıktakiamphoralarınbüyük çoğunluğunuküresel gövdeli ampho
ralar oluşturmaktadır (Resim: 3, sol ve sağ). Yassıada Bizans b atığın

daki küresel amphoralara benzerlik gösteren bu tipin armu~ 'biçimine
benzer 'bir profili olması 2, İnce Burun amphoralarmınbiraz dalha geç bir
döneme ait olabileceğini 'belirtmektedir.

Batığın 10 anetre kadar açığındaki'ikinci ufak fbir kümede görülen
farklı bir amphora tipi (Resim: 3, orta), yine YassıadaIbatığındakisdlin
dirik gövdeli amphoralara benzemektedir", Ege, GüneybatıAnadolu, Ku
zey Suriye ve Kıbrıs'ı .İ!çine alan bir bölgeden kaynaklandığı sanılan bu
amphora tipinin M.S. 6. yüzyılın ilk yarısından7. yüzyılın ortalarına ka
dar yapıldığı sanılmaktadır4. Batıktan üç amphora ve .iki de keramik
kap olmak üzere toplam beş eser çıkarılmıştır (Resim: 4). İnce Burun
batığını küresel amphoralar nedeniyle Yassıada batığından daha sonra
ki bir döneme tarihlernek gerekmektedir, ancak silindirik 'amplıoramlZ

geminin batış tarihinin 7. yüzyılın ortalarından daha geç olmaması ge
rektiğini belirtmektedir.

Bu dalışıarda sırt 'çevresinde bulunan 1.80 uzunluğundaki kurşun

bir çipo ile çiponun 'çevresinde biri sağlam biri de kırık olmak üzere Iki
adet! ,kurşun 'çapa kelepçesi bulunmuştur (Resim: 5). Çapanın ,kol -göv

de bağlantısmı takviyede kullanılanbu iki ıkelepçe farklı boydadır. Çev

rede ikinci Ibir !kurşun çipo bulunmadığından:kelepçelerden hangisinin

çipoya ait olduğu anlaşılamamıştır.Çiponun kolları birer aşık kemiği di

zisiyle (astragalus) bezenmiştir. Her bir dizide aşık kemiğinin dört deği

şık yüzünün işlenmesi, elde edilebilecek en yüksek kemik atışı olan uğur

lu «Venüs» atışını simgelemektedir. Dizinin çapa denize salındığında«Ve

nüs» atışı gİJbi uğurlu bir biçimde düşerek dilbi kavramasını seınlbolize

(2) Küresel Yassıada, aınphoralan <tip 2) : G.F. Bass ve F.R. van Doornirrck, Jr.•
Yassi Ada i (Texas A&M University Press, College Station 1982) 157-60.

(3) Silindirik Yassıada amphoralan (tip il : Bass ve van Doorninck (supra n. 2)
155-57.

(4) Bu tip ile ilgili genel değerlendirme için bakınız : S.J. Keay, Late Roman
Amphorae in the Westem M editerranean (BAR International Series 196, .
Oxford 1984) 271-72, 278
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ettiği düşünülebilir". Bu 'tipteki kurşun çipolar ,genelolarak M.Ö. 2. yüz
yılın başından M.s. ı. yüzyılın ortasına kadar görülmektedir".

İskandil Burnu M.S. 3. Yüzyıl Roma Devri Batığı

(Datça Yarımadası)

1973 sualtı araştırmaları sırasında Datça Yarımadası'nınbatısında

ki ıskandil Burnu çevresinde 3 metreden 15 ırnetre derinliğe kadar ulaşan
genişçe bir alana yayılmışbir batık tespit edilmişti. Batık sığ ve kayalık

bir zemin üzerinde bulunduğundantamamen tahrip olmuş, ancak yapılan

çalışmalar sonucunda yığın halindeki parçaların çoğunluklaM.S. 3. yüz
yılda yaygın olan iki değişik tip amphoraya ait olduğu anlaşılmıştı7.

1987 araştırmaları sırasında, sözü geçen batığın hemen kuzeyinde
ve 37 !metre derinlikte kum üzerinde 5 - 6 arnphoradan oluşanufak bir kü
meye rastlanmıştır. Bu kümede bulunan üç değişik tipteki amphoradan
birerörnek (Resim: 6), iki kap ve kiremir biçiminde bir parça (Resim: 7)
etüdlük malzeme olarak Bodrum Sualtı Arkeolojisi Müzesi'ne götürül
müştür.

Batıktaki en ufak hacimli amphora (Resim: 6, sol) İngiltere'den

Irak, Güney Rusya'dan Nubya'yakadar çok geniş bir sahaya yayılmış

tır. Amphoranın biçiminden ve dağılım alanının Doğu Akdeniz ağırlıklı

olmasınıdan tipin Egeadalarındanbirinde yapılarak şarap taşımacılığın

da kullanıldığı ileri sürülmüştür9. Hamurunun özelliği bakımından bu
tipin Kos kökenli olabileceği ileri sürülmüşse de 10, petrolüjik inceleme
ler kilin belirli bir bölgeye mal edilebilecek nitelikte olmadığınıgöstermek
tedir 11. İlk örneklerine M.S. 2. yüzyılın sonlarına doğru rastlanan bu

(5) D. D. Haldane, The Wooden Anehor (Texas A&M Üniversitesi, Master Tezi,
1984) 28

(6) Haldane (supra n. 5) 7-8; tip IllB.

(7) G. F. Bass, -Underwater Survey - 1973" Turi: Arheoloiı Dergisi XXII. 2 (1975) 34
batık J. Bu batıktan 1973 araştırmasında çıkanlan etüdlük malzeme için ba
kınız : Cowin (supra i. II 15-19.

(8) C. Panella, -Oriente ed occidente : considerazioni su alcune anfore -Egee-di eta
imperiale a Ostia,» J.-Y. Empereur ve Y. Garlan eds., Recherches sur les amp
hores Grecques (Bulletin de correspon(;~ı:ınce Hellenioue Supplm. XIII, 1986)
616-17, 626-28; J. A. Riley, «The Coarse Pottery from Berıghazi,» J. A. Lloyd ed.,
Sidi Khrebish Excavations, Benghazi (Berenice) II, (Tripolı 1979) ı91 fig. 35.

(9) C. Panella, «Anfore,» A. Carandini ve C. Panella ects., Ostia lll, Studi Miscellani
21 (Roma 1973) 599.

(to) Keay (supra n. 4) 137.

(11) D.P.S. Peacock, D.F. Williams, Amphorae and the Roman Economy (London
and New York 1986) 195.
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amphoranın en [Yaygın olduğu dönem 3. yüzyılın ikinci 've üçüncü çeyreği

olup, üretiminin 4. yüzyıl başlarına kadar devam ettiği sanılmaktadır12.

Bazı geçdönem örneklerinin uzun sürekullanımgörmüş eski amphora
la!' olduğu da düşünülebilir. Ampihoramız yayınlanan birçok örnekten
özellikle 'kulp kıvrımlarının daha yuvarlanmışolması, boyuna hemen rlu
dak altında dikçe bir açıyla birleşmesi ve .boyun kısmının gövdeye oran
la dahakısa olması bakımından ayrılmaktadır.

'İskandil Burnu batığından çıkarılan ikinci amphora (Resim: 6,
sol), omuzunun daha yuvarlak ve kaadesinin ince 'Ve uzun olması dışında

Atina Agerası'ndaM.S. 3. yüzyılın ilk yarısına ait bir araphoraya yakın

'benzerlik göstermektedir", Kuzey İtalya kökenli olduğu bildirilen ben
zer amphoralara Girit'te de rastlanmaktaysa da sözü geçen malzemenin
.Mina Agorası'ndaki örneklerden farklı 'bir ikille yapılıdığı belirtilmiştir 14.

İskandil Burnu batığmdan çıkarılan üçüncü amphora ile karşılaş

tırılacak bir örnek bulmakta güçlük çekmekteyiz (Resim: 8). Atina A:go
rası'nda M.S. 3. yüzyılın ortasına ait ufak ve düz tabanlı bir amphora,
batıktaki yuvarlak dipli ve silindirik tutamaklı iri amphoradan farklı bir
görünümdeyse de huni biçimindeki ağzı, yay şeklindeki kulpları ve göv
de üzerindeki belirgin yiv ve set Izleriyle batığımızdaki arrıphoraya benze
mektedir.

Batıktan çıkarılan diğer iki kap M.S. 2. ve 3. yüzyıllarda yaygın bi
çimde kullanılmış olduklarından 'batığı tarihlernede fazla yardımcı ola
mamaktadırlar, Bu nedenle İskandil Burnu batığını amphoralara daya
narak M.S. 3. yüzyıla ve tercihen bu yüzyılın ilk yarısına koymaktayız.

1973 yılında bulunan batık dle yeni tespit edilen ufak kümede aynı

tipten amphoralarınbulunması,her iki kalıntının da aynı batığa ait oldu
ğunu göstermektedir. Geminin meltem rüzgarının etkisiyle kıyıdaki ka
yalara çarpıp parçalarıdıktan sonra büyük bir bölümününbattığı, ikinci
ve daha ufak bir bölümünün ise hemen batmayarak daha derin 'suya sü
rüklendiği sanrlmalctadır.

rıaı Peacock ve Williams (supra n. LL) ı94-95, Keay (supra n. 4) 137, 140. M.S. 2.
yüzyıl örneği için bakınız: J. W. Hayes, The Villa Dionysos Excavations, Knos
sos,- The Annual of the British School at Athens -i"l (1983) 154-55; 163, tip 37,
no. A87

(13) H.S. Robinson, The Athenian Agora V, Pottery of the Roman Period : Chrono
logy (Princeton 1959) 69 no. K1l4, pl. 13 K114.

(14) Hayes (supra n. 12) 145.
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Resim , 2 - Alakışla Bükü'ndeki M. Ö. 3. - ı. yüzyıl Rodos batığından
.. toplanan etüdlük amphora parçaları

Resim: 3 - Ince Burun 7. yüzyıl Bizans batığındaki amphora tipleri
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Resim : 4 - İnce Burun 7. yüzyıl Bizans batığından

diğer buluntular

Resim : 5 - İnce Burun çevresinde bulunan kurşun çipo ve çapa. kelepçeleri



Resim : 6 - İskandiil Burnu M. S. 3. yüzyım Roma batı~dan

çıkarılan amphora örnekleri

Resim : 7 - İskandil Burnu M. S. 3. yüzyıl Roma batığından

diğer bulunttılar
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Resim : 8 - İskandil Burnu M. S. 3. yüzyıl Roma batığındaki küresel amphora
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NEMRUD-DAG'A YAPILAN BİR KEŞİF SEYAHATİ VE
SONUÇLARI

Sencer ŞAHİN'"

Nemrud -Dağ, gerek olağanüstü büyüklükteki anıtları, gerekse dev
tümülüsünün altında sakladığı binlerce yıllık sır ile, bugün tüm dünyanın

ilgi ve merakının üzerinde toplandığı, insanlık tarihinin ender rastlanır

kültür ürünlerinden biridir. Anadolu'nun küçük bir Hellenistik çağ dev
letinin kıraliyet kültüne vakfedilmiş bu tapmaksal mezar, düşünülüş bi
çimi bakımından günümüz Türkiye'si için de sembolik bir değer taşı

maktadır.Şöyleki; bilindiği üzere, Kommagene t.Ö. 2. -1. yüzyıllarda, Ba
tıda Roma İmparatorluğu'yla.Doğuda Part Kıralhğı arasında her iki ta
rafla da iyi geçinmek zorunda olan küçük bir devlet. Ülkesinin gerek
coğrafi ve politik konumu, gerekse etnik yapısı nedeniyle, Doğu ile Batı

arasındaki rolünün bilincinde olan Kommagene Kralı Antiochos i rı.o.

yak. 69 - 39), devrin Doğu ve Batı kültürlerinin temsilcileri Pers- Part ve
Yunan-Roma düşüncelerinin kaynaştığı yeni bir kültür ve din anlayışı

ortaya koymuştur. Yani Antiochos, ülkesinde daha o devirde, Doğu ve
Batı zihniyetinin bir sentezini yapmış, böylece ülkesini .iki zihniyetin ça
tıştığı değil, kaynaştığı bir ortam haline getiı:ınıeye çalışmıştır. Nem
rud-Dağ'daki Hierothesion'da tanrı heykellerinin tahtlarına kazıttığı ya
zıtlarda Kıral Antiochos bu arzu ve amacını bütün ciddiyet ve kesinliğiy

le dile getirmiştir.

Şu halde, kökü Büyük İskender'e dayanan ve Doğu ile Batı kültürle
rinin sentezinden oluşması düşünülenbir toplum düzenine yönelik ideal,
Kommagene'de, küçük çapta da olsa, gerçekleştirilmiştir.

Aynı toprak ve aynı kültür mirasını paylaşan günümüz Türkiye'sin
de de durum fazla değişik değildir: Gerek politik gerekse kültürel açıdan

Doğu ile Batı arasında bir orta yol arayışı içinele bulunulmaktadır. Or
tam, ikibin yıl öncesine kıyasla çok daha elverişlidir. Tarih bilinci içinde
tutarlı bir kültür politikası izlendiği takdirde bu amaca ulaşılacağında

kuşku yoktur.

İşte bu nedenle, Nemrud-Dağ'a ve onunla ilgili yapılması tasarla
nan bilimsel ya da turistik projelere bu açıdan yaklaşılması gerektiği
inancındayım.

(*) Prof. Dr. Sencer ŞAHİN, Hermannstr. 35 D - 4400 Munster, BATI ALMANYA.
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Nitekim, 1987 yılı Ekim ayında 12 kişiden oluşan bir bilim heyeti
nin başında Nemrud-Dağ'a gelip devasa tanrı heykellerinin Doğuya ve
Batıya yönelmiş bakışlan önünde durduğumdabu inancı taşımaktaydım.

Keşif seyahatimizi her bakımdan destekleyen ve himayesine alan
Eski Eserler ve Müze1er Genel Müdürlüğü ilgililerine, seyahatimizi fi
nanse eden Alman Dış İlişkiler Dairesi'ne teşekkürübir borç biliyorum.
Ankara Alman Büyük Elçi1iği Kültür Müsteşarı Sayın Dr. Armin Kössler
ve yardımcısı Bayan Sonsuz; Adana Rotary Kulübü ve BaşkanıSayın Dr.
Necat Yaycıoğlu keşif seyahatimizin başarıya ulaşmasında canla başla

uğraştılar.Kendilerine burada birkez daha teşekkürederim.
Ayrıca Adıyaman Valisi Sayın Selahattin Onur'a, Kültür ve Turizm

Müdürü Sayın Mustafa Sucu'ya ve Müze Müdürü Sayın Emin Yener'e ke
şif seyahatimiz sırasında göstermiş oldukları ya/kın ilgiden ötürü teşekkür

borçluyuz.
Bir haftalık yoğun bir çalışmadan oluşan keşif seyahatimizin, iler

de uygulamaya konacak Nemrtıd-Dağ Projesi çerçevesinde üç amacı bu
lunmaktaydı :

ı. so Metre yükseklikteki tümülüsün altında olması gereken Kıra!

Antiochos'a ait mezar odasının lokalizesinde uygulanacak en iyi jeofizik
metodun saptanması

2. Tüm hiorothesion ve amtların rekonstruksiyonuna zemin hazır-

layacak jeolojik ve arkeolojik gözlemlerin yapılması

3. Turistik amaca yönelik çevre araştırmalarınınyapılması.

1. Tümülüs araştırması : .

Tümülüs araştırması çerçevesinde ele alınan çalışmalar iki bölüm
den oluşmuştur:

A) Kıral mezar odasının lokalizesinde uygulanacak metod içip.
jeofizik test ölçümlerinin yapılması

B) Tümülüsün iç yapısına y'önelik jeofizik gözlemler.

A) Jeofizik test ölçümleri sırasında üç metodun denenmesi ön gö
rülmüştür:

Sismik metod, rnagnetik metod, geeelektrik metod.
Bir hafta süreyle yapılan jeofizik deneme ölçümleri sırasında4 adet

tümülüs tabanından4 adet de türnülüs yamacırrdanolmak üzere tamamı

8 ayrı noktadan balyoz darbesiyle verilen sismik titreşimierin tümülüs
içinde ve yerli kayada uğradıkları hız değişdrnleri sismograf aracılığıyla

grafik olarak saptanmıştır. Bu deneme ölçümleri sonucunda, sismik mc
tod ile gelecekte sistematik ve yoğun bir ölçüm yapıldığı takdirde, tümü
lüsün iç yapısındaki jeolojik anomalilerin sağlıklı bir biçimde saptana-

12.



biıleceği ve magnetik metod ile bunu tamamlayıcı bilgiler elde edilebile
ceği anlaşılmıştır.

Buradan da anlaşılacağı üzere, Nemrud-Dağ Projesiçerçevesinde
yapılacak tümü:lüs araştırmasında birçok çalışma safhası söz konusudur:

a) Birinci safhada sismik ve magnetik araştırmayla tümülüsün iç
yapısındaki jeofizik değişiklikler saptanacak;

b) ikinci safhada, sorıdaj yoluyla 'bu değişikliklerin karakteri, yani
doğal mı yoksa yapay mı oldukları saptanacak;

c) Eğer yapay bir jeofizik yapı söz 'konusu ise, yine sondaj ve re
simleme yoluyla bu yapay değişiklikte 'bir mezar odasının söz konusu
olup olmadığı araştırılacak;

d) Bu da pozitif sonuç verdiği takdirde, mezar odasının arkeolojik
bir çalışmayı gerektirip gerektirmediği araştırılacak ve ancak ondan
sonra, mezar odasının açılıp açılmaması sorunu tartışılabilecek.

Görüldüğügibi, her safha kendi içinde bir bütün oluşturmakta, ayrı

bir çalışma programını ve teknik yöntemi gerektirmektedir. Bu uzun va
deli, kademeli çalışma metodunu seçmemizdeki neden, tümülüse müm
kün olduğu kadar zarar vermeden mezar odasına ulaşmak. Çünkü; tümü
lüsün bizzat kendisinin de tarihi bir anıt vasfı taşıdığı unutulmamalıdır.

B) Tümülüste Jeafizik gözlemler:
Doğu ve batı teraslarındaki anıtlarda olduğu gibi, türnülüsün bizzat

kendisinde de insan eliyle gerek definecilik gerekse bilim uğruna yapıl

mış bazı tahribatlar mevcuttur. 'Bilindiği üzere, 50 metre yüksekliğindeki

bu tümülüs, mıcır yığınındanmeydana getirilmiş olup, bu yığın, yukarıda

da belirtildiği üzere, oldukça iri bir yedi kaya çekirdeği üzerine kon
muştur.

Doğu terasındakiZeus heykelinin arkasında tahana yakın bir nokta
da tümülüse oldukça büyük bir oyuk açılmıştır. Bu oyuk ile birlikte, tü
mülüsün iç yapısını oluşturan bir tabaka tahrip olmuştur. En dıştaki

mıcır yığının 50 -60 cm. kadar altında başlayan bu tabaka dört köşe an
cak işlenmemiştaşlardanyanlara ve yukarıya doğru uzayan merdiven ba
samakları şeklinde örülmüştür. Bunun altında toprak ile karışık olduk
çakalın bir rnıcır tabakası görülmektedir. Bu durum, tümülüsün ilk ya
pıldığında kalınca bir toprak tabakasıyla örtülmüş olabileceğine işaret

etmektedir. Söz konusu bu toprak örtüsü zamanla, yağmur ve kar sula
rıyla içe sızmış olsa gerektir. Tümülüste bu tarz, değişik özellikler göste
ren tabakaların kullanılmış olmasını, mıcır yığınını erozyona karşı daya
nıklı kılmak ve mümkün bir kazıyı olanaksızlaştırmakamacına bağlaya

biliriz. Gerçekten de tümülüs, iki bin yıllık bir doğa tahribine göğüs ger
miş ve her türlü kazı denemesini sahip olduğu bu yapı tarzı sayesinde
başarısızlığauğratmıştır.
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2. Hierothesion'daki anıtlar üzerinde minerolojik ve arkeolojik
gözlemler

Keşif seyahati sırasındaki çalışmalanmızınikinci büyük bölümünü,
tümülüsü çevreleyen teraslardaki anıtlar üzerinde yaptığımız minerolo
jik ve arkeolojik gözlemler oluşturmuştur, Tümülüste olduğu gibi, tanrı

heykelleri ve kabartma stelleri üzerinde, doğa tahribinin yanısıra, antik
devirden başlıyarak günümüze kadar süregelen insan elinin yol açtığı bir
tahribat izlenmektedir. Kappadokya'nınNazianzkentinden ünlü hırısti

yan şair ve yazar Gregor (t.s. 4. yy.) Anthologia Palatina (VIII 176-179)
aracılığıyla günümüze ulaşmış olan bir dizi şiirinde, «sekizinci dünya ha
rikası» diye tanımladığı bu anıtın, insan eliyle nasıl gaddarca tahrip edil
diğini terennüm etmektedir. Anıtlar üzerinde son büyük tahribat 1950'li
yıllarda yapılmıştır. O yıllara kadar sapasağlam gelmiş olan tanrıça

Kommagene'nin heykeli, her nekadar kabahat yıldırım düşmesine bulun
muş ise de, büyük bir olasılıkla insan eliyle parçalanmıştır.

Anıtlar üzerinde, aşırı iklim şartlarındankaynaklanan bir doğa tah
ribi izlenmektedir. Özellikle yeşilimsi kum taşından yapılmış olan ka
bartma resimli levhaiar doğa şartlarından büyük ölçüde etkilenmişler

dir. Bu levhaların büyük çoğunluğu hiçbir koruma tedbiri almmamış

olarak hala çevreye dağılmış vaziyette durmaktadırlar. Evvelki yıllarda

yapılmış olan çalışmalar sırasında toplanan söz konusu kabartma levha
lara ait küçük parçalar ise, Adıyaman, Ankara ve İstanbul müzelerine
dağılmış vaziyettedir. Nemrud-Dağ'dahüküm süren aşırı iklim şartlarına

karşı dayanıklık gücü zayıf olan bu kabartma resimlerin daha fazla za
man kaybetmeden kapalı bir yerde korunma altına alınmasında zorun
luk görmekteyim. Bu kabartmalara ait parçalar da keza biraraya getiril
meli ve rekonstruksiyon çalışmalarına başlanılmalıdır.

Beyaz .kireç taşından yapılmış tanrı heykelleri de sert iklim şartla

rından büyük ölçüde etkilenmiştir.Bu eserler üzerinde meydana gelen
derin çatlakların tamiri ve dış yüzeylerinin konserve edilmesi günümüz
de her nekadar çeşitli kimyevi maddelerle mümkün ise de, halihazırdaki

bu kimyevi maddelerin uzun sürede taş eserler üzerinde ne gibi bir etki
yapacağı henüz açıklığa kavuşturulmamıştır. Bu nedenle, söz konusu
eserler üzerinde bir minerolojik araştırma yapılmasını zorunlu bulmak
tayım. Ancak böyle 'bir araştırma sonucunda,

a) İklim şartlarının yol açtığı yıpranmanın, kimyevi madde kulla
nılmasını gerektirecek kadar ağır ve tehdid edici- olup oLmadığı,

b) Eserlerin yederinde koruma altına alınıp almamıyacağı gibi
sorular açıklığa kavuşturulabilecekrir.
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Hor halüıkarda, koruma önlemleri alınırken, eserlerin gerek tarihi,
gerekse sanatsal özellik ve kalitelerinin bundan etkilenmemesine özen
gösterilmelidir.

3. Çevre araştırması

Nernrud-Dağ'daki çalışmalarımızın son bölümünü, Milli Park uz
manlarıyla birlikte yürüttüğümüz, turistik amaca ve bununla bağıntılı

olarak hierothesion sahasınm tümünün korunmasına ilişkin çevre sorun
larının saptanması ve bunlar için önlem düşünülmesincyönelik gözlem
ler oluşturmuştur. Çünkü, son yıllarda giderek artma eğilimi gösteren.
kitle turizminin anıtlar üzerinde mcnf i etkileri olmuştur. Şöyle ki: Her
yılonbinlerce kişi ören yerine girmekte, rastıgele dolaşmakta, tümülüsc
çıkıp inmektcdir. Bu durum gerek tümülüs gerekse eserler üzerinde da
ha hızlı bir erozyona sebebiyet vermektedir. Ayrıca zirveye yakın bir yer
de srhhi ve medeni gereksinimlere cevap verecek tesislerin bulunmayışı,

anıt çevresinin giderek çöplük ve [osept ik manzarasına dönüşmesineyol
açmaktadır. Bu kötü durum, derhal alınacak tedbirlerle giderilmediği

takdirde, Nemrud-Dağ'ın kısa bir zamanda kitle turizmine kurban gide
bileceği göz önünde tutulmalıdır.

Derhal alınacak tedbirler arasında örneğin şunları sayabiliriz :

a) Malatya ve Adıyaman yönlerinden gelen dağ yollarının, zirvenin
1 km. kadar güneyindekıl tatlı eğilimli sırt üzerinde birleştirilerek, aynı

yolların bugün neredeyse tapmak sahasına kadar ulaşan kısımlarının ge
nel trafiğe kapatılması,

b) Bu noktada yapılacak turistik tesislerden başlıyarak, turist
gruplarının özel otobüs ve milımandar eşliğinde zirveye götürülerek gez
dirilmesi,

e) Ziyaretçilerin rastgele ören yerine girip çıkmalarını ve tümülü
se tırmanmalarını önleyecek şekilde bir düzenleme getirilmesi v.b.

önerilebilir.

Sonuç olarak : Nemrud-Dağ Projesinin ana amacı, tümülüsün arke
olojik sırrının anıtın tarihsel yapısını bozmadan çözülmesi ve tüm kült
sahasının buna uygun biçimde rekonstruksiyonu ve koruma altına alın

ması olmalıdır. Ancak bu şekilde, insanlığın ender rastlanır kültür mi
raslarından birini, gelecek kuşaklara gurur içinde devredebileceğimize

inanıyorum.
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RESEARCH ON ASSYRIAN ROCK MONUM:eNTS
Harry RUSSEJ~L*

A team fromthe Brirish Institute df Arehacology aıt Ankara has been
working on the Assyrian rock monuments of Turkey since 1984. it has
been our intention to study the monuments afresh using modem scientific
techniques in order to prepare 31 detailed and enduring record of the
monuments which would meet the needs of today's scholarship, We have
regarded this as 31 matter of urgency and importance as we are dealing
with monuments which are in the open air and are unprotected from
destruction by the elements and by vandals. Few of these morıuments

have ever been fuIly published.
There are six known groups of rock reliefs in Turkey. We have now

worked our way through five of these: the Tigris Tunnel and Eğil near
Diyarbakır, the Kenk Gorge near Gaziantep, Karabor near Antakya,
Uzunoğlantepenear Kadirli. The Cudi Dağı reliefs of Sennacherib only
remain.

Theree years ago a paper was presented to this symposium which
deseribed the work which we had done at the Tigris Tunne1 and at EğiL.

I would now like to give a progress report on tlhe W10rk aıf our last two
seasons.

There is a group of four reliefs in 31 remote valley to the south of
Antakya at Karabor. The reliefs are found on outcrops of rock near the
village of Çatbası. The most important relief of the four is clearly
Karabor 2. On the left-hand side of the panel stands 31 male deity, clearly
recognizable by his homed helmet. Facing him on the right-hand side
stands the smaIler figure of 31 bare-headed worshipper. Above this pair
are arrarrged symbols of the gods :

i) the horned helmet of Assur
ii) the crescent maan of Sin

iii) the winged disc of Samas
iv) the star of Istar
v) the spade of Marduk

vi) the stylus of -Nabu
vii) and the seven points of the Sibitti.
The monument is uninseribed and so there is no obvious indication

of its date or authorship. Who may the author be? Our attention rests
on the figure of the human worshipper. He is beardless and this must,
in the eonventions of Neo-Assyrian art imply that he was 31 eunuch and
an Imperial officiaL. He is certainly not a king, it has been suggested
that this figure is the important Assyrian general and governar of

(*) Dr. Harry RUSSEL, 3, Elfort Road Hıghbury London N 5/ AX, İNGİLTERE.

17



Til-Barsip, Samsi-ilu. This is however unlikely as this area was at that
time an independent Hittite state (Unqi, also known as Pattin) and so
beyond the influence of Samsi-ilu. The area was conquered some years
after the demise of Samsi-ilu, in 738 B.C. hy Tiglath-pileser III.
Tiglath-pileser deported the native population and settled people from
other parts of the empire there; her rebuilt cities and appointed a governor
to the province which he had created and called Kinalua. Could this
figure be then, one of the governors of the Assyrian province? This is a
fascinating possibility since we know of no other large-scale sculptural
works attempted by the provincial governors of the Iate empire, that is,
af ter the accession of Tiglath-pileser III.

Here, tantalisingly, i must halt these speculations until we have had
further opportunity to sutdy the relief and weigh up the eviderice of
contemporary suculpture.

i will pass briefly over reliefs ı, 3 and 4 at Karabor which evidently
show the same male divine figure as relief 2.

At Uzunoğlantepe,to the north-east of Kozan, there is a single, badly
eroded relief of an Assyrian king.

The setting of the relief is spectacular. The relief is on an outerop
of rock on a hill which overlooks the Ciliciarı plain to the south and tv
the north appears to offer a view over the whole of the Taurus. This
Assyrian king -whoever he his - could hardly say more clearly that he has
eonquered all the land that can be seen in choosing this position for his
portrait.

The area in which the relief Hes, Oue, fell to the Assyrians in the
reign of Tiglath-pileser III or his successor Shalmaneser V. The relief
eould be the work of one of those kings, a Iater king, or even one of the
earlier kings who campaigned through the area. As the relief is so worn.
i dcubt t ha t we sha!l ever 'be able to da:te this work very closely.

Finally, i would !ike to turn to the relief in the Kenk Gorge which
overlooks the Euphrates ncar Yavuzeli. The relief is the work of
Shalmaneser III. The figure of the king is exccptionally well-preserved
in the upper parts. From the careful working of the details of the face
and beard, it can be seen that this is a work of the very highest quality.
As we have so l'ittle sculpturc from the reign of Shalmaneser III and as
most of what we have eomes from the end of his rcign, this early
monument is clearly of exeeptional irnportance.

The inseription summarises the events of the years 857-855 B.C.,
namely the seige and capıure of Ahuni, the Aramearı ruler of Til-Barsip,
an importan t tOWI1 sornc 50 km. down stream from here. The inseription
is perhaps the earliest yetknown of Shalmaneser III. The original
published eopy was made from photographs and we have now bccn able
to correct same dctails in this eopy and verify the text.
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İZMİR-ALİ AGA CAMİİ HAZİRESİMEZAR KİTABELERİ
(XVIII. VE XX. YÜZYıL)

Necml ÜLKER*

üzerinde yaşadığımız ve birçok medeniyetin kaynaştığı, dünyanın

müstesna bir bölgesi olarak kabul edilen, Asya ve Avrupa'yı 'kavuşturan

bir köprü durumunda'ki Anadolu, sinesinde 'barındırdığı eski ve yeni çağ

lara ait çeşitli kültür mira'sı ve eserleriyle yerli- yabancı bilim adamları

nın daima dikkatini çeken bir bölge olmuştur. Toprak ananın sinesinde
barındırdığı ilkçağlara ait Anadolu kültür mirasları. XVIII. yüzyıldan

itibaren zamanımıza kadar artan 'bir biçimde ilgi görmüş, arkeolog ve
antrepologlara yoğun çalışma malzemesi olmuştur. Diğer yandan, XI.
yüzyıldan XX. yüzyılın ilk çeyreğine .kadar olan yaklaşık dokuz yüzyıl

gibi, uzun bir sürede Anadolu'ya derin kültür damgasını vuran Selçuklu
ve Osmanlı medeniyet eserleri ancak XX. yüzyılın ilk çeyreğinden itiba
ren türkolog, tarihçi, sanat tarihçi ve ilgili bilim adamlarının az da olsa
ilgisini çekmeğe başlamıştır.

Anadolu'daki zengin Türk-İslam geleneğinin ve kültürünün ancak
bir kısmını oluşturan Osmanlı devri mezar kirabeleri üzerinde çalışma

lar yapılmış olmakla birlikte bu konuya bilimsel bir yaklaşımla eğilenle

rin sayısı yok denecek kadar az olduğu bir gerçektir.
Türklerin 1071'den sonraki dönemde, Anadolu'yu yurt edinip yerle

şik hayata geçmeye başladıktan sonra yerleşim merkezlerinde öncelikle,
dini ve 'Sosyal bir ihtiyacın sonucu olarak camiler inşa edip onun etrafın

da mahalleler teşkil etmişlerdir. Başka bir deyişle, camiler İslam hayat
tarzının odak noktasını oluşturmuştur.Küçük veya büyük yerleşim mer
kezlerinde camilerin yanındaki arsa genellikle oranın ileri gelenlerinin
vefatlarındadefrı edildikleri yer olmuştur. Böylece hazire 1 denilen küçük
ölçüde cami kabristanları meydana gelmiştir. Hazirelere gömülenlerin
i) beldenin ileri gelen eşrafı veya sosyal ve ekonomik durumları iyi kim
seler olmaları dolayısıyla mezarlarına Türk taş oyma ve yazı sanatının

küçük fakat müstesna örnekleri olan şahideler konulmuştur.

(*) Doç. Dr. Necmi ÜLKER. Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Yeniçağ Tarihi
Ana Bilim Dalı Başkanı. Bornova/İZMİR.

(1) Hazire, cami, tekke ve türbe bahçeleri yanında cenaze defnedilen küçük me
zarlık olup etrafı duvarla çevrilerek korunmuştur. M.Z. Pakalın, Osmanlı

Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözıüğü, I, İstanbul, 1946, s. 794.
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Osmanlı döneminde Batı Anadolu'nun vXv'lIl. yüzyılın ikinci yan
sından itibaren bir liman ve ticaret merkezi olarak önem kazanan
İzmir'de 2 diğer büyük Anadolu şehirlerinde olduğu gibi bir kaç hazire
bulunmaktadır. Geçen yılki sempozyumda sunduğum «İzmir-Hacı Mah
mud Camii Haziresi Mezar Kitabeleri» başlıklı tebliğimizden sonra yaptı

ğımız bu çalışmamızIa İzmir-Ali Ağa Camii haziresinde bulunan kitabele
rin tümünü okuyup, hazirenin gerçek ölçülerine uygun konum krokisi ha
zırladık. Bu çalışmamızlaXVIII. ve Xl.X. yüzyılda İzmir'de yaşamış şeh

riıı bazı saygın aile ve şahsiyetlerine ait şahide kitabelerini ortaya koya
rak, ilgili konularda araştırma yapanlara birinci elden belgeler sunmak
esas amacımızdır.

Hazire ve Caminin Genel Durumu

Bütün kitabelerini eksiksiz okuduğumuz cami haziresi, Konak'taki
Memleket Hastanesi'nin güney tarafında bulunan Ali Ağa Camisi'nin
batı yönünde bitişiğindedir. Eski İzmir'in bu kısmına camiyi yaptıranın

adına izafeten Ali Ağa Mahallesi denilmektedir. Camiye giriş kapısının

sağ tarafından duvara konulmuş kirabeden anlaşıldığına göre bina 1083
H/1672-3 yılmda inşa edilmiş, 1314 H/1896-7 ve 1958 yıllarında tamir gör
müştür", Ayrıca hazirede yoğun çalıştığımız 1987 yılı yaz aylarında da bu
caminin mihrap tarafı duvarının ve:rımiş olduğu belin düzeltildiğine ve
caminin tümünün elden geçirilip boyandığına şahit olduk. Bu tamiratın

tüm masraflarınında civar hayırsever vatandaşlar tarafından karşılandı

ğını, İzmir Vakıflar Müdürlüğü'nün'bu konuda ancak tamirata izin ver
mekle yetindiğini kaydetmek gereklidir. Cami haziresinin de yine hayır

sever cami cemaatının yardımlarıyla 'bugünkü iyi haline getirildiği, çok
miktarda curuf çıktığı tarafıma ifade edilrrıiştir (Resim: 1).

Cami avlusunda nereden geldiği bilinmeyen suyun bololması, cami
ile hazire arasında küçük bir mermer şadırvanın bulunması, hazirenin
ulu servi ağaçlarıyla bezenmiş olması camiye ayrı bir özellik kazandır

mıştır. İzmir'in şirin, bakınılı ve en güzeli olarak nitelendirdiğimizbu
haziresinde kınk olanlarla birlikte -bazıları oyrna-süslemeli, bazıları da
eski çağ sütunlarındanbozarak yapıldığı açık olan 67 adet kitabe vardır.

Bunlardan 43'ü erkek, 23'ü kadın ve birisi de cami kitabesidir. Bu mezar
kirabelerinin bazıları İzmir'in tanınmış ailelerinden Cebbanzadeler'e, ba
zıları Gedusizadeler'e, bazıları Alaybeyiler'e aittir. Ayrıca haziredeharap

(2) The Rise of İzmir, 1688-1740, The University of Michigan, 1974. basılmamış

doktora tezi.
(3) M. Münir Aktepe, «Osmanlı Devri İzmir Cami ve Mescidleri Hakkında Ön

Bilgi, II» Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı 4-5 (1973-74), İstanbul, Ed. Fak. Mat
baası, 1974, s. 94-5
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olmuş durumda üstü açık lahit biçiminde bir mezarın ve bazı işlemeli

ayak-ucu taşlarınında olduğunu kaydetmeliyiz, Hazirede bulduğumuz en
eski tarihli şahideSabiha'ya ait olup 1110 H/1698-9 tarihini taşımakta, en
yeni tarihlisi ise Manisalı Hafız Hüseyin kızı Cemile Hanım'a ait olup tarih
1295 H/18+8.

Hazire kitabelerinin tümünü okumakla birlikte burada bazı örnek
ler vermekle yetineceğiz. Hazireninkitabelerini geniş kapsamlı olarak
ileride bir dergide yayınlamayı düşünüyoruz.

1 - Sabiha Hanım'ın(?)mezartaşı (Resim: 2)
Antik devre ait rnermer bir sütun parçasının bir yüzünün yorıtula

rak düzlenmiş yüzü üzerinde kitabesi vardır. Üç satırdan oluşan kitabe
nin yazısı aşınmıştır.

Merhum ve mağfurunlehu Sabihaf P)

Ruhiyçün elfatiha

Sene 1110/1698-9 .

~ .J.)~ J rj->.J"

~W\ 0~J.)

\ \ \ .
2 - Alaybeyi Ahmed Ağa'nın mezartaşı (Resim: 3)

Dikdörtgen biçiminde mermerden yapılmış olan şahidenin ölçüleri
l8Ox33x13 cm. dir. Kalınca olup yukarıya gittikçe daralan boyun kısmı

nın üzerinde katibi kavuk vardır. Tek ayna üzerine kırık bir sülüsle ya
zılmış On mail satırdan oluşan kitabenin alt ve üst kısmında kabartma
süsler vardır. Boyun kısmının altında kısa bir palmet -lotüs frizi şahide

ye ayrı bir estetik güzellik verir 4. Bu duruma erkek şahidelerinde az
rastlanır.

Etfatiha
Alaybeyi Ahmed Ağa ecel-i cam nüş idüp

Kıldı bu dar-ı fenadan azm-i firdevs yerin
Güşuna ta ki güzar idüp seda-yı ircii

Murg-ı ruhu lane-i arş üzre oldu hak nişin

Yerde yattıkça huzur ile ol zat-ı pür-kerem
Ola damadı saadetle makamatta rnekin
Fevtine Ahmed Ağanın Hafıza tarihini
Cennet-i alada ola sefa ile hür u in

Sene 1169/1755-6

"",,-\<I ..r~ ,4- ~, ~ .......' ,jS., J~r

~ eJ",.J} ,.:u. u.J\.;; ).J J< -s..u"s

~} si.;." ,-:,,-\<I)L.s\.; ~...:.j

~~ <J.J'I',.)j,' ..rr·~)I ~,.) tr
r; ;.: ~\j J,I .J...J.ı-A>- ~.,.;\" '.J.J:=

v:.. .~t;.. .ı.1;.J\...- s.J\"I.J 'l,1

~};; Ib\..,. i.;\.<1 .......,..1 .:.::,;

ı:.r-", ,.)~ 4 1 ı...., ),1 • .J).-"I ~

(4) Semra Ögel, Anadolu Selçukluları'nın Taş Tezyinatı, 2. Baskı, Ankara, T.T.K.
Basımevi, 1987, s. 82.
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3 - Alaybeyi'nin eşi Ayşe Hatun'un mezartaşı (Resim: 4)

Üzeri ters V biçiminde aşağıya doğru hafifçe daralan mermer şahi

de 164x53x8 cm. ölçüsündedir. İzmir ve civarında rastlanan klasik bir hi
çim ve süslemesi olan bit hanım mezar kitabesidir. Araları silmelerle ay
rılmış sekiz mail satırdan oluşan kitabe iyi bir sülüs eelisi ile yazılmıştır.

Taç kısmı, stilize edilmiş akantus yaprak motifleriyle uyumlu bir biçim
de süslenmiştir. Taç kısmının altında düz bir kuşağa işlenmiş kabartma
süs motifleri vardır. Taşın köşeliklerine birer çiçek ve yaprak motifleri
işlenmiştir.Kitabe kelime-i şahadet ile başlar.

1 1AA

.J.J~""'.J ..::... .J.J i )' i 4J i )'

~Lı..LJ 4.,:..., ~\; ..y. 4.1..;9J i

~i LfG.. ,j 4J.,1 ~ j-1.J,k>

4 ~I d.Jjı-;'" J ~Y'".J"

u.,;k ~\s. ıs" ~J)

~WI U~J.J

La ilahe Illallah Muhammed resulullah
i

Okuya bir fatiha rahmeten Ii'lalemin

Durağı cennet ola fi makamı emin

Merhume ve mağfure Alaybeyin

Zevcesi Ayşe Hatun

Rühiyçün el fatiha

Sene 1188 Cernaziyelevvel fi 27 / '
27 Ağustos 1774

4 - Miralay Ahmed Ağa'nın kızı Hatice Kadın'ın mezartaşı (Re
sim: 5)

Bir kadın mezar taşı olarak klasik ölçülerin üstünde bir büyüklüğe

sahip olan bu mermer şahidenin ölçüleri 21Ox44x12 cm, dir. Mermere
oyulmuş bir pano içinde aralarında silme olmayan ve beş satırdan olu
şan kitabenin yazısı taşın güzelliğine uygun düşmemektedir. Kitabenin
üzerindeki taç kısmında, barak stilinde oyma olarak işlenmiş geometrik
bir süsleme bulunmaktadır. Taşın göğüs kısmından taç kısmına mukar
nasla geçilir hissi verilmek istenmiştir. Şahidenin göğüs kısmındaki

gülbezek'te dokuz su damlası vardır. Kitabe pano'su üzerinde ise stilize
edilmiş üç karanfil motifi yer almaktadır.

d;~, ..t...>-I .s)" ~

4J.J"i.i>.o J rY-.J'O tr d.a:!;
~.J~ ~..u.

~WI U.J-:~.,.J

cı.,;....,

Miralay Ahmed Ağanın

Kerimesi merhume ve mağfurunlehu

Hatice Kadın

Ruhiyçün el fatiha

Sene 1157/1744-5 1 1.:> y

5 - Gedüsizade Süleyman Ağa'nın mezartaşı (Resim: 6)

Ege bölgesinde sıkça rastlanan bir biçimde olan bu mermer şahide

İzmir'in eşrafından ve sözü geçen bir zat olan Süleyman Ağa'ya ait olup
taşın ölçüleri 180x34x16 cm. dir. Araları silmelerle ayrılmış yedi pano
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ve sekiz mail satırdan oluşan kirabenin yazısı sülüstür, Köşeliklere beş

çanak yapraklı birer çiçek işlenmiştir. Kitabenin üst kısmında taşa este
tik bir görünüş veren stilize edilmiş akantüs yaprakları işlenmiştir. Ka
lın olan boyun kısmının üzerindekatibi'ye benzer bir kavuk vardır.

)isı ...rj ..ı} J,,))

L-' t.".L ~ .J\) ırJ ..ıS"

~I..o d.o~.J" .s: ~J)

,jlıJI ..;)L;JI~

~.ı 4.- Ai ıS.Y" 0.i3.J" ,.,

-i~- ı.=1i.: o.ır-- o+.'
< "

LS"'J J.:, J""'" J r».J"

ul.e-L rW' o.ıl,j

':">'JJ ,'ıfLoJ \.Or
llYo ~ .....:;W'

LS 4:\ ~ rr 0..ıl;; r'\.;.. ~~
J 4:\ ws- J:;.o '-:"~\ ü .JI.,-\..

Hüve'l haHakü'l baki
Bu merkade her kim eylerse dua
ide mahşerde şafaat mücteba
Merhum ve mağfur Gedüsi
Zade elhac Süleyman
Ağa rizaenlillah ruhuna
El fatiha sene 1175
Fi Zilhicce 27/19 Temmuz 1762

6 - Gedüsizade Süleyman Ağa'nın eşi Sabiha Hanım'ın taşı (Re-
sim: 7)

Tepesi ters V biçiminde, aşağıya doğru hafifçe daralan beyaz mer
merden yapılmış bu kadın şahidesi orta büyüklüktedir. Taşın taç kıs

mındaki cami motifi ve akantus yapraklarındanoluşan kompozisyon eşı

ne az rastlanan ve dikkat çekici güzelliktedir. Burada bir minareli cami
ve yan taraflarında türbeye benzer yapı yer almaktadır. Ayrıca bir dal
üzerinde iki çiçek, bir lale ve karanfil vardır. Cami motifi, barak stilinde
işlenmiş estetik görünümü fevkalade olan akantüs yapraklarıyla çevre
lenmiştir. Bu tür süsleme taşa zenginlik getirmektedir. Araları silmelerle
ayrılmış on satırdan oluşan kitabe sülüsle yazılmış, taştaki süslemelerle
uyumlu bir güzellik oluşturmuştur. Şahidenin ölçüleri 186x52x6 cm. dir,

Hüve'l hallakü'l baki
Sabiha Hanım fenadan azm-i

beka eyledi
Masıvadan elçeküb menzil-i

ukba eyledi
Bu cihanda bulmadı derdine

asla bir deva
Emr-i Hakka taaten ol nezl-i

dünya eyledi
Saki-i dest-i ecelden nüş idüb

peymaneyi
Arzu-yı firdevs-i a'la eyledi
Gedüsizade Süleyman Ağanın

Zevcesi merhume Sabiha
Hanım

Ruhuna fatiha
Sene 1223Fi 20 Zilhicce /

7 Şubat 1809
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7 - Cebbanzade Muhammed SadıkEfendi'nin mezartaşı (Resim: 8)

XiX. yüzyıl başlarına tarihlenmiş, dikdörtgen biçimindeki mermer
den yapılmış olan bu mezartaşı 200x42xll cm. ölçülerindedir. Şahidenin

kirabesi on satır olup on ayrı ayna içine tam kabartma olarak işlenmiş

tir. Taşın göğüs bölümündeki kitabenin üzerinde yay biçimindeki silme
nin üst kısmında bir sıra stilize edilmiş nebati yapraklar vardır. Kitabe
nin yazısı sülüs olup uyumlu bir biçimde istiflenmiştir.

< d' <L .:ü.1 ..Ls<- ,.,I..ı.;I.;.. J.i.rr: ~ v• .r~ ..., ~

ü"...J; i )~ c,rb';" c~ d:!~

JLr: ~ LJ'""~ J.,5" -.;1

ü.,..J;' );1;

.Jt:.: p, o-1..,

Hüve'l hallakü'l baki

Ol handan-ı sa'd ahter-i pakize
güher

Layık-i mağfiret-i Gaffar olsun

Ak gül gonca'sı gibi taze nihal

Rahmet-i namütenahiye sezavar
olsun

Hil'at-ı fahiresi damen-i afv-i
Settar

Ruh-ı pakine gıda Iezzet-i didar
olsun

Merhum Cebbanzade
Muhammed Sadık

Efendi ruhuna fatiha

Sene 1230 Gurre-i Zilhicce /

Kasım 1815

,Q.'" L__ i' i'-' I.OD __ ".J .J ü~ r~.J"

~1..9 ~.J LS..ı.;,;1

8 - Cebbarızade Muhammed Efendi kızı Fatma Hanım'ın mezar
taşı (Resim: 9)

Belki de hazirendn en güzeli olan bu kadın şahidesi başlı başına taş

oyma ve süslernecilik sanatının bir şaheseridir. Oyma-kabartma açısın

dan barok üslubunun etkisi bu şahidede açıkça bellidir. 200x60xlO cm
ölçülerindeki ibeyaz mermerden yapıhnış, sanatkarı meçhul bu taş iki
bölümden oluşur. Birinci kısım üzeri ters V biçimindeki bu şahidenin

taç veya alınlık kısmının etrafında barak stilinde oyulmuş hayali, stiIize
edilmiş nebati yapraklar vardır. XiX. yüzyılın başına tarihlenen ve
barak süsleme sanatının tüm özelliklerini kapsayan bu süslemede bir
vazo içine konulmuş bir çiçek demeti ve ortasında bir karanfil dikkati
çeker. Yekpare olan taşın ikinci kısmına düz kuşak biçiminde bir mu
karnas ile geçilir hissi verilmiştir. Şahidenin köşeliklerinde bir çiçek,
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stilize edilmiş akantüs yaprakları taç kısmındaki süsleme ile uyum için
dedir. Kirabenin yan kenarlarınaoyulan iki sütunceye köşeliklerdekisüs
lerneleri taşıyor hissi verilmiştir. On iki satırdan oluşarı kirabenin satır

ian silmelerle biribirinden ayrılmıştır. İyi bir sülüs ile yazılmış kitabenin
ifadesi de güzeldir. Süsleme unsurları ve yazısıyla hazirenin hanım şahi

deleri içinde en güzeli olduğunu ifade edebiliriz.

Hüve'l Hallakü'I baki
A'hla zar kılarım gençliğime

doymadım

Derdime derman aradım bir
ilacın 'bulmadmı

Hasreta fani cihanda tül-ı ömr
sürmedim

Fırkata takdir bu imiş ta
ezelden bilmedim

Valideyn hem karındaşlarıma

ah elveda
Emr-i takdir böyle imiş bir

murada ermedim

Mevali-i 'izamdan Cebbanzade

Muhammed Efendinin
kerimesi

Merhum ve mağfurunleha

Fatma
Hanım ruhuna fatiha

Sene 1216 Şa'ban fi 21/27 Aralık

1801
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9 - Manisa1ı Hafız Hüseyin kızı Cemile Hanım'ın mezartaşı (Re
sim: 10)

Hazirenin en yeni tarihini taşıyan bu taş Ege Bölgesi'nde XIX. yüz
yıla ait yaygın bir hanım şahidesi türüdür. Bu mezar taşı çan biçiminde
olup üzeri bir vazo ve iki tarafa dökülen yapraklarla işlenmiş, güzel bir
kompozisyon oluşturulmuştur. Mermerden yapılmış şahidenin ölçüleri
11sx43x6 cm. dir. Mailolan kitabesi on satırdan oluşmuş olup aralarında

sihneler vardır. Dönemin kadınlarının durumunu yarı alayla ifade eden
ev geçiminin zorluklarmı, yiyecek maddelerinin fiatını, kocasından çile
çeken dört çocuklu bir kadının durumunu, baş parmağında çıkan bir çı

ban sebebiyle öldüğünü anlatan eşine ender rastlanan bir mezar taşıdır.
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Hüve'l baki Sene 1290/ 1878

On para domat altmış para lahm bir etmek yirmi kömür

Ve bamye idi aşım onüç sabun bu hal-i yevmiye tamam şükür

İdüb dört 'evlat ile müdam Urlalı Mustafa Efendi-i birahm

Tahammül idüb sabr ile büküldü belim ayağım baş parmağımda

Mercimek danesi şişim ömr vefa itmedi otuz yaşım

Şarab-ı mevt-i nüş ile daroı ukba işim ibret-i çeşmle

Nazar eyle taşını oku bir fatiha karındaşım Şamlı

Sokağında 'Sakin Magnisalı merhum Hafız Hüseyin kerimesi

Cemile Hanım ruhuna fatiha

.J,s <S'.At ~i ~ rJ Cı.J~ u:-:oJI c..o,b ".J~ y,1

.f...:, ri..; ~~ JI.> ~ 0}-!L- C'I 0,1 r ıs ~i ~~ J

rl...ı.. 4 1 .ı~,ı ı..:...,)J.ı I-;-'J..lı!\

.s ..ı..6'}-! 4 i .J"t'OO 1-;-''' ~ i j...:..;

. .
ıs: .,.;1 .ı • !

r»: ~.J"

4 1 J-':' ı..:...,.. ,-:-,I~

~\t ).,;,,1 ıs ~i Ü, ,rS

.~ ı..:...r:- ~i ~ ).ı

J.ıl:. rl.J.:.} ~\j ~ ;9,1 rl.b ~i ):.;

ır~.? 0::'-"'" J:..jl.> rY'",;o Ji~ ..:r<;'L , ..cit9,....

~Ü eı.:...:..J,) ,.:'.;.. ~

Sonuç:

Ortaçağlardanberidir kozmopolit bir yapıya sahip ve çeşitli kültür
lerin kaynaştığı bir şehir durumunda olan İzmir, özellikle XVII. yüzyıl

dan itibaren yoğun bir şekilde inşa edilen dini ve ticari binalarla bir
İslam şehri hüviyetine kavuşmaya başlamıştır. Camilerle birlikte hazire
lerin de varlığı bilinmektedir. İzmir'deki cami hazirelerinde bulunan me
zar kitabelerini Incelemekle. Ibu şehrin ileri gelen aile ve şahsiyetleriyle

ilgili biyoğrafik bilgileri ortaya koymayı ümit ediyoruz. İzmir şehir do-
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kusunun değişmesine rağmen zamanımıza kadar gelebilmiş bu kültür
varlıklanmızdanbir' kısmını tesbit etmiş olacağız.

Biyoğrafik bilgileri sunmanın yanısıra, İzmir'in kültür hazinelerin
denbirini daha ana hatlarıyla tesbit. edip sunmuş bulunuyoruz. Daha
önceki çalışmalarımızda olduğu gibi Ali Ağa Camii haziresinde bulunan
yazılı ve süslemeli taş belgelerin gün ışığına çıkarılmasının. Ege bölge
sinde veya yurdumuzun diğer 'bölgelerinde bu tür çalışma yapacak olan
lara bir örnek teşkil edeceğinide ummaktayız.Ayrıca, İzmir şehri ve ya
kın çevresı mezar kitabeleriyle ilgili bu çalışmalarımız yurdumuzun di
ğer şehir ve bölgelerinde de yapılması ve üniversitelerimizin Tarih,
SanatTarihi ve Türkoloji bilim dallarıyla uğraşan bölümlerin de bu ko-

i

nuya eğilmesi gerektiğine inanıyoruz. Böylece çoğu tarihin karanlıkları-

na karışmışancakbir kısmı her nasılsa zamanımıza kadar gelebilmiş
mezar kitabeleri üzerindeçalışarakonların ebediyete yazılı olarak bıra

kılması Türk kültür eserlerinin küçük bir bölümünün aydınlığa kavuş

masını sağlayacaktır.

27



Resim , 1 - Ali Ağa Camii haziresinin genel görünümü
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5
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Resim 7

Resim 8
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Resim: 10
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BODRUM YARıMADASıNIN:ORTAKENT (Eski MÜSGEBi)
KÖYÜNDE BULUNAN «MUSTAFA ·PAŞA»

KULESİ HAKKINDAl
Ayda AREL (*)

Bodruın yanmadasmda,doğudanMandıra batıdan Baldıran tepe
lerinin kuşattığı ve Pazar dağının güneyinde kalan Ortakent bucağı, ha
len merkez ilçeyi Turgut Reis iskelesine bağlayan şose 'Üzerinde yer al
maktadır (Resim: 1 - 2). Philippson haritasında adı Eplskopi olarak ge
çen 2, yakın zamanlara kadar ise Müsgebi olarak anılan bu bucak, kazı

lardan çıkan Miken dönemi bulgularındananlaşıldığı gibi 3, oldukça eski
bir yerleşme olmalıdır. Bununla birlikte, hakkında bilinenler yok dene
cek kadar azdır: söz gelirni, Piri Reis, 1521 tarihli Kitab-ı Bahriye'sinde
MÜSlgelbi'den söz etmez 4. Aynı şekilde, 1671 yıhnda Boıdruım'a gelen Ev
liya Çelebi de köyü görmemiştir5. Buna !karşılık, 16.' yüzyıla ait Tapu
Tahrir defterlerinde 6, Sıravalos 7 kazasına bağlı iki Müsgebi köyünün
kaydı geçer. Bunlardan' Müsgebi-i Sağir olarak anılanı, bugünkü Müsge
bi Yalısı olarak bilinen yer olmalıdır. Bu iki köy, kazanın en kalabalık

yerleşmeleridir ". Köyün girişinde bulunan ve en eskisi 1049 Hj1639 M.
tarihini taşıyan, yüz otuzun üstünde kitabeli mezartaşının saptanabildiği

köy mezarlığı, Müsgebi'nin Osmanlı dönemindeki önemini vurgular 9.

Özgünkarakterini hızla yitiren köyün içinde (Resim: 3-5), arala
rında hısım olan ailelerin ikametgahıolarak kullanılmış bulunan üç ku
ie-ev bulunmaktadır (Resim: 6-9) l0. Bunların arasında, ilk yapıma ait
görünümünü en çok 'korumuş olanı Mimar Sn. Behruz Çinici'rıinmülkiye
tine geçmeden önce Hacı İshak Ağalar ailesinin konutu olarak «Mustafa
Paşa» kulesi adıyla tescil edilen yapıdır (Resim: 11) LL.

Batı Anadolu"da dağınık olarak bazı örneklerine rastladığımız

(Resim: 60) ikamet kuleleri tipolojisine giren bu yapı 12, yaklaşık 10 m.
yüksekliğindedir ve bir kayalığa oturmaktadır.Teras şeklindeki çatı katı

sayılmayacak olursa, bir bodrum, bir giriş ve bir oturma katından olu
şur. Her kat, 6,40 x 4, 40 m. boyutlarında bir ana hacim ile ona açılan

daha küçük iki odadan ibarettir. Planimetrik düzen, bir ana kitle ile ona
güneyden ve batıdan bitişen daha küçük iki kitleden oluşan dış yapının

biçimline yansır (Resim: 1'4-2'7).

(*) Prof. Dr. Ayda AREL, Ethem Efendi Caddesi Çim Ap. No 9/ı D. 2, Erenköy
iSTANBUL
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Bugün samanlık olarak kullanılan bodrum kab'na batı cephesindeki
bir açıklıktan giriliyorsa da (Resim: 11, 22), ilk yapımda bu katın bu tip
yapılarda olağan olan biçimde, kapısız ve penceresiz tutulmuş olması

gerekir. 1979 tarihli Eyüpoğlu- Çakırhan raporunda birinci kat döşeme

sinde bodruma inmeye yaray.an bir merdiven deliğinden söz edilmekte
ise de, halen bu döşemenin tahtaları yokolduğu için bodrum katının ini
şi tarafımızdan saptanamamıştır. Bodrum katında, taş dolgu ile düzel
tilen ana hacmin kuzey ve doğu duvarları boyunca, belki de çuval ta
şımaya yarayan alçak bir seki dolaşır. Bu kısmın öteki odalarla bağ

lantısı 1979 yılında helirlenememiştir; bugün ise, yapının daha da aşın

mış durumu, 1979'a göre daha ileri saptamalan elvermemektedir.

Zeminden yaklaşık 2 m. yükseklikte başlayan birinci kat, yapının

asıl giriş katıdır. Duvarlara açılan mazgallardan hava ve ışık alan bu
kata, onarım girişimi sırasında iki de pencere açılmıştır. Doğu cephesin
deki bu pencereler bir ocağın iki yanında bulunmaktadır (Resim: 18, 19,
22,23,24,). 1979 tarihli raporda, kuzey cephesiııde bulunan ve asıl giriş

olan asma kapının 1,5 m. kadar ilerisinde duran ve girişi kapatan çekme
köprünun dayandırılmasınayarayan bir kargir platformun varlığından

söz ediliyorsa da, bunu 1987 yazında yerinde bulamadık. Aynı şekilde

1979 tarihinde girişin önünde duran ve devşirrne taş bloklarından yapılma

bir .merdiven de bugün ortadan kalkmıştır (Resim: 15-17). Buna karşı

lık, girişi kapatan köprünun mil yatakları ve çekme iplerinin geçtiği de
likler kapı çerçevesinde seçilebilmektedir. Girişin üzerinde ve çatı hiza
sında bulunan ve 1979 öncesine ait fotoğraflarda görülebilen çıkma maz
gal, kızgın sıvı akıtmak suretiyle girişi korumaya yarayan bir oluğa ait
tir. Bu mazgal, bugün, onarım nedeniyle taşları sökülen kuzey cephenin
çatı katındaki kalkan duvar'la birlikte ortadan kalkmıştır (Resim: 17).

Giriş katı ile, daha üstteki oturma katının döşemeleri ahşaptan yapıl

mıştı. Bu döşemeler onarım girişimi sırasında sökülmüş ve giriş katına

bugün hala yerinde duran yeni kirişler atılmıştır (Resim: 25). Bu kat

taki güneyodasınınbir hela, batı odasının ise bir gusulhane oldukları,

1979 rölöveleri sırasında anlaşılmıştır. Giriş katından oturma katına

çıkan kuzeydoğudaki merdiven ise, bütün öteki ahşap aksam gibi orta

dan kalkmıştır (Resim: 24).

Zeminden 5,56 m. yükseklikte başlayan ikinci kat, asıloturma ka
tıydı (Resim: 26-28). Bu katta, doğu duvarı boyunca ahşap dolaplar yer
alıyordu. Dolapların üstü musandıra şeklinde düzenlenmişti (Resim : 27,
28- 32,39). Kuzeydoğu köşesindeki merdiven boşluğunun yanındaki son
dolabın içinden bir taşınır merdivenle kuzey duvarında ve biraz daha
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yüksekte bulunan bir başka musandıraya çıkılabildiği1979 . raporunda
kayıtlıdır. Burada, ikisi rnusandırahizasındabiri de çıkış merdiveni yiik
sekliğinde sonradan kapatılmış olan üç niş bulunuyordu. i979 raponin
daki görüşe göre, alt niş lambalık, üsttekiler ise, kapaklı dolapolarak
kullanılmış olmalıdırlar. Gene 1979 raporunda; musandıra .penceresin
den daha batı kitlesin'in çatısına çıkıldığr, oradan da küçük bir taşınır

merdivenle orta çatıya geçilebildiği yazılıdır.

Orta rnektma güneyden ve batıdan' açıları odalar birer seki olarak
düzenlenmişti (Resim: 29- 32). Deniz tarafına bakan pencereleri olan,
daha itinalı ve daha süslü tutulduğu .1979 raporundan anlaşılangüney
sekisi, Sayın Çakırhan'ın tahminine göre .bir selamhk .sekisl, ,hir başoda

olmalıdır. Bu odanın pencerelerinin üzerin!de,. daha 1979 yıllarındabile
yerıinde olmayan ancak daha önce, 1960'lar-da Bodrumilik:öğre
retim Müdürü Sayın Osman Nuri Bilgin tarafından aynen ,kopy~edilen

üç beyit halinde bir kitabe dolaşıyordu (Resim: 41) Tamamlattır~lan

ve temiz çizimi yapılan bu kitabenin rölövesi 1979 raporuna eklidir. Ki
tabenin metni aşağıdaki gibidir 13.

· Bu şeh-nişin-i ney .. ~..... ahvalleri
Mübarek itdi ...... medh güy-i Ta'al

· Mah şahnişinki yokdur cihanda ana nazir
Ne kasr-ı dilkeş ve ziba ki olmaz ana misal

· Gelüp bu ca-yı ferahbaşda ıyş eder ihvan
Cihanda ola emin görmeye ziyan zeval

Sene 1010

1601- 2 M. olarak beliren bu kitabe tarihi, tescil fişine kulenin ya
pım tarihi olarak işlenmiştir. Bununla birlikte bu tarih seIamlıksekisi
nin (ve muhtemelen oturma katının) tefriş tarihi olması gerekir. Yapı

nın gerçek yapım tarihine ait başka verirniz olmadığına göre; 1010 H.
tarihini biz, termlnus antequem bir tarih olarak kabuletmekzorundayız.

1979 öncesinin fotoğraflarında görülen ve Eyüboğlu-Çakırhan r~

porunda ayrıntılıbiçimde betimlenen oturma katının tezyinatı da, tıpkı

bu katın donatımı olan ahşapaksamgibi restorasyon sırasında sökülmüş,

artan parçaları ise köylü tarafından alınıp götürülmüştür(Resim: 33-40)
Rapora göre, süslemeler ahşap kapak ve pervazlar üzerindeki çiçek motif
li boyama' nakışlar, pencere pervazları çevresinde ve ocağın Iki yanındaki

alçı sıvaya baskı suretiyle nakşedilen çiçek motifleri ve geometrik beze
melerdir. Ayrıca, selamlık sekisinde hala durmaktaolan ahşap parmak
lıktan daha eski halkalıhireşimli değişik türden bir parmaklığa aitizler

. rapor müelliflerince saptanmıştır. Ahşap .donatımınbir kısmı, bazr per
vazlar ve seki kemerlerinin başlangıcındaki oymalıağaç işleri 1979'dan
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önce alınıp götürülmüş olduğu raporda yazılıdır. Nitekim, daha yukanda
da belirtildiği gibi, 23.3.1965 tarihinde Osman Nuri Bilgin tarafından tu
tanağa geçirilen kitabe, rölöve çalışmaları sırasında yerinde bulunama
mıştır. Bununla birlikte, 1979 raporuna ekli olan ve bazılarını bu ma
kalede sunduğumuzeski fotoğraflarla·1987 yılında tarafımızdan çekilen
fotoğraflar karşılaştırıldığında, onarım projesi tasdik edilen ancak ger
çekleştirilmeyen bu yapının, on yıldan kısa .bir süre içinde ne derece
bozulduğu ve hızla yokolmaya yüz tuttuğu açıkça görülebilmektedir.

Yaşama katını alt katlardan ayıran bir başka özelliği bol pencereli
oluşudur: Sekilerin her üç yüzünde birer, kuzey duvarında iki, ocağın

güney yanında ise bir adet olmak üzere toplam dokuz pencereden başka,

kuzey ve.doğu duvarlarında musandıra düzeyinde birer pencere daha
dır. Terası çevreleyen kalkan duvarlar, Bedrum'da sık rastlanan türde üç
taş konsol, duvar içindeki taşıyıcı kirişleri hala görülebilen bir dış ga
leri ya daahşap birbalkona ait olmalıdır (Resim: 12).

çatı, erişte ve toprak karışımıyla kaplı, düz bir teras durumunda
dır. Terası çevreleyen kalkan duvarlar. Bedrum'da sık rastlanan türde üç
gen mazgallarla bitiyordu. Ancak, onarım sırasında sökülen kuzey cep
hesinin kalkan duvarının taşları .ile çıkma mazgal, onarım yarım kaldı

ğından yeniden örülmemiş ve yapının bu kısmı özgün görünümünü yitir
miştir (Resim: 16-17).

Kulenin duvarları, kesme taştan olan yapı köşeleri ve kapı· pence
re çerçeveleri dışında, kiremit dolgulu moloz taş örgüdür. Taşları bağla

mak için kum, kireç ve kıtık tuğlakarışımı bir sıva kullanı1mıştır.Çakır

han'ın yaptığı gözlemlere göre, çabuk dağılan tortul kökenli bir taşın

bolca kullanıldığı doğu cephesinde 1979 öncesinde görülen çatlaklar, ku
le sahiplerince ördürülen yığma taştan basit bir ihata duvarıyla destek
lenmiş, ancak 1979 sonrası onarımçalışmalarında duvarın bu kısmı ye
niden örülmüş ve çimento sıva ile pekiştirilmiştir. (Resim: 20).

Görüldüğü gibi, 1979 yılına kadar, yıp:r.anmış olmakla birlikte kul
lanıldığı dönemin özelliklerini koruyagelmiş olan bu yapı, aradan geçen
birkaç yil içinde mülkiyet değiştirdiği ve onarım projesi Anıtlar Yül-sek
Kurulunca tasdik edildiği halde, onarım projesinin gerçekleştirilmeme

si ve yapının korumasızbırakılması yüzünden, sonradan atılan birkaç
döşeme kirişi dışında, dış duvarlarından ibaret boş bir kutuya dön
müştür. Duvarların bugüne gelebilmesi ise, onarım girişiminde yapılan

birkaç işlem sayesindedir, BU: bakımdan, 1960'lı yıllardan bu yana, kuleye
gereken önernin verilmesi ve korunabilmesi için yapılan çeşitlibaşvurula

rın kısa tarihçesini vermenin aydınlatıcıolacağı kanısındayız:
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- 8.7.1961 tarihinde, 732 -51/42769 sayılı yazıyla Milli Eğitim Ba-
kanlığı, Muğla Valiliğinden yapınınfotoğraflarını ister. ~

- Bedrum Kayrnakamlığı, istenen fotoğrafları 4.4.1962 tarihinde
470.991 sayılı yazısının eki olarak gönderir ve yapının «doğrama, teşkilat,

yazı sanatı ve boya bakımından...muhafaza altına alınmasının,ve çürü
meye yüz tutan yerlerinin tamir ettirilmesinin elzem» olduğunu Valili
ğe bildirir.

- Bakanlık, 6.5.1962 tarih 732.51/600 sayılı yazı ile, kulenin İzmir
Müzesi mimarına incelettirilmesini, ayrıca Bodrum Müze Memurluğun

dan, rapor alınmasını ister. Bodrum ilköğretimMüdürü Osman Nuri Bil
gin ayrı bir yazıyla İzmir Müzesi mimarı Cevat Sezer'den bir rapor dü-
zenlemesini Ister. \

- Mimar, iki paragrafı geçmeyen raporunda,kulenin onarımı içiı:ı

20 000 TL tutarında bir tahsisata gereksinim olduğunu bildirir.
- Bodrum Kaymakamlığı, 20.3.63 tarihinde Muğla Valiliğine baş

vurur ve özel mülkiyette bulunankulenin istimlakini, onarımını ye bir
Etnoğrafya Müzesine dönüştürülmesini önerir.

- Milli Eğitim Bakanlığı, 25.5.63 tarih ve 732 - 51/01514 sayılı ce
vaplarıyla, 1963 yılında işlem yapılmasına olanak bulunmadığınıbuna
karşılık 1964 bütçesinde kulenin onarımı için ödenek ayrılmaya çalışıla

cağını bildirir.

- ıBodrnm Kaymakamhğı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü
Mehmet Önder'e yolladıkları 3.12.1964 tarih ve 470-1761 sayılı yazılannda

«Teşriflerinizde ...Mustafa Paşa Kulesi (Osmanlı Kulesi)nin feci durumu
nu aksettirmiş ve eğer bu yılda kule tedbir alınmazsa çok fena duruma
geleceğini belirtmiştik. Şu anda aldığımız . bilgiye göre, verese adıgeçen

ata andacı kuleyi yıktırmayı tasarlıyorlarmış. Bu 'durum (270) senelik
tek eserimizin yokolmasınaveya eski halinden birçok şeyler kaybetme
sine, dejenere olmasına sebep olacaktır» bildiriminde bulunur.

- Genel Müdür, 11.12.64 tarihli cevap yazısında, kulenin tescil fi
şinin doldıırulmasını ve fotoğraflarıyla birlikte gönderilmesini ister.

- Bu arada, işi başından beri sahiplenmiş bulunan O.N.Bilg~n,
1962 tarihinde, t.T.O. Profesörü Leman Tomsu'dan kulenin plan ve resim
lerini ister. Bir yandan da, Ortakent Okulu Müdürlüğüne 16.3.65 tarihli
bir yazı gönderir ve Genel Müdürlük yazısına atıfla «Etnoğrafya Mijze.
sinin kurulması için köylünün bu işe hazırlanmasında gerekli gayretin
harcanmasını, kule sahibine duyurulmasını, Teknik Üniversiteden
Prof. Lernan Tomsu'dan kulenin plan ve ~esimlerinin beklendiğini» bil
dirir ve. «köyünüzün 'bu eseri kazanmasında himmetlerinizi beklerim»
uyarısında bulunur. Ayrıca, Bodrum Kaymakamlığı aracılığıyla, . plan,

"
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kesit, resim ve yazıkopyalari ekinde hazırladığı tescil fişini Eski Eser
ler ve Müze1er Genel Müdürlüğünegöndertir (23.3.65 gün ve 470-401 sa
yılı yazı).

-'- Bu aradakule sahiplerinin de Bakanlık nezdinde girişimleri ol
malıdır ki, EskiEserler ve Müze1er Genel Müdürlüğü, 24.8.65 tarih ve
732.51/04761 sayılı cevab yazılarıyla, kulenin o günkü sahibi Yılmaz De
niz'e kulenin korunması yoluna gidilmesi gerektiği bildirilir ve «Kulenin
bir kısmının yıkılarak küçültülmesinin söz konusu olmadığı», ayrıca
«istimlakinin düşünülmediği»eklenir..

Bütün bu gelişmelerin sonucunda, kuleyi koruyamayan ve onu ge
reksinimleri doğrultusundadeğiştiremeyensahipleri,onu Mimar Behruz
Çinici'ye satarlar. Kulenin yeni sahibi, onarım konusunda Nail V. Çakır

han ile anlaşır. Çakırhan, Yüksek İnşaat Mühendisi Üner Eyüboğlu ile
kulerrin rölövesini gerçekleştirirve restorasyon projesini hazırlar. Proje,
raporuylabirlikte, 3ı.5~1919 tarihli başvuru yazısı ekinde Anrtlar Yük
sek Kurulunda incelenir 8.6.79 tarihli 306 sayılı toplantıda alınan bir
kararla benimsenir.

Daha önce, Bodrum ve çevresiyle ilgili genel bir kararla 1973 yılın

da tesciledilen kulenin, onaylananyeni onarım projesi ise, Bakanlığın

20.7.1979 gün ve 6624 sayılı kapak yazılarıyla Bodrum Kaymakamlığına,

Belediyesine ve Müzesine gönderilir. Ne var ki, başlatılan onarım, daha
önce de belirtildiği gibi, mal ve proje sahipleri arasındaki bir ihtilaf
yüzünden durur ve kule o tarihten beri kaderine terkedilir.

Yukarıdaki yazışmalarda ve Osman Nuri Bilgin tarafından doldu
rulan tescil fişinde yapı «Mustafa Paşa Kulesi» olarak anılır. Osman Nu
ri Bilgin'in derlediği bilgilere dayalı olarak Bodrum Kaymakamlığınca

EskiEserler ve Müzeler GenelMüdürlüğünegönderilen 23.3.65 tarihli ya
zıda ise, konuya açıklıkgetirilir ve «Adıgeçen Mustafa Paşa'nın Osman
lı. donanmasının yelkenden buharaişleyen gemilere geçiş sırasında ku
mandanlık yaptığının, Ortakent (Müsgebi) köyünü şimdiki ilk yerinde
kuranlardan olduğunun torunlarından Esat Ağa'nın karısı Nefise Ha
nımdan naklen duyanlardan ôğrenildiği» bildirilmektedir. Ne var ki, adı

geçen Mustafa Paşa, H. 1n6/M. 1729 tarihinde İskele Camii'ni yaptır

mış olan (Resim: 42 - 43) Kızılhisarlı Mustafa Paşa'dır. Bu kişi, bıraktığı

H. 1139/M. 1726 tarihli vakfiyede «Umera-i derya'dan Kızılhisari Musta
fa b. Ahmed» 'olarak zikredilir 14. Sonradan Paşa ünvanını alan bu kişinin

kahyası Hasan Ağa Tepecik Camii'ni yaptırmış, camiin karşısındaki med
rese ve diğer müştemilat ise, Mustafa Paşa'nın oğlu Kaptan-i Derya Cafer
Paşa, tarafından yaptırılmış15. Baba ve oğulun mezarları ise, Bodrum'·
un Tersane Tepesi'nde bulunan açık tonozlu türbededir 16. Bu bilgilerden
anlaşılacağıgibi, 1602 tarihli bir kitalbe olan Müsgebi Kulesi 18. yüzyılda
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yaşamış Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış.olamaz. Kulenin Mustafa
Paşanın ikametgahı olarak kullanıldığı ve adını bu yoldan, aldığı öne
sürülebilse de, Paşanın vakfiyesinde Müsgebi ileilgili herhangl.bir.mal
varlığından söz edilmemesi, bucakta Mustafa Paşa.' adına pir vakıfieser

bulunmamasıve bu kişinin Bodrum'dadefnolunmasıbuvarşayv;p.ıs,\k,~J

layarı .hususlardır. Nahiye eşrafından olan Hacı İshak Ağalar.ailesiyle 17

Mustafa Paşa arasında kurulmak istenen bağlantı ve ailelerarası bir
hısırnlık söylentisinden türernektedir ya da eşrafailesinin soyayncalıwı

pekiştirmeye yarayan bir yakıştırma,söz konusudur.".

Bununla birlikte; kirabesindeki tarihi hi~' tenninus ante qu~olarak
benimsediğimizMüsgebi Kulesi'nin Hacı İshak ailesinin eseri olduğu sayı

aynı derecede dayamksızdır.Tescil fişinde ikinci olarak:verilen (Qsnüm
lı Kalesi) adı, yapının yörede anıldığıad olmalıdır. ~hilippsonharitasin
d~, köyadınınEpiskopi olarak. işlendiğinigörmüşiü~;taras~ut-gözetleme
anlamına gelen bu ad rastlantısal olmamalıdır19. 1517 tarihli Menteşe

',' ' , - , " , ' '., : """ ",i:,' i:', 'o;.

Livasına ait .61 nolu MufassalTapu .TahrirDefterinde lc.pyün adı «BAg
kebi» iınıasıylayazılmıştır.Abraham Galante'nin de VUI'gul'fl~lğ~ gibi
episkopi sözcüğününtürkçeleştirilmişya da bozulmuş şekli olcihBüslWbi
adı bu köyde 16. yüzyıiönc~siIleait birgözetleme kulesini~,varlığıiı;'mı
gôster'iyor ". Bodrum yarımadası, tıpkı Ege adalarının birçoğu gibi,kor
san saldırılarının zorunlu kıldığı bir kule -ev geleneğinin örneklerini
hala 'sergiler. 1987 çalışrnalarımızsırasında iiıceI~digiIri:iz' verıölıÖ'veleri

ni yaptığımız Bodrum'da ŞerifMehmet Çıkmazi: 12'riumanıdakiBeyza

YıldızhanEvi bu gelertekten artaklilan ilginçhirörnektir(~esifu:44-59).

Ancak,: ev karakteri ağır basan b,ukule-evlede ayni zama'ndakonut ola-
rak da kullanılan ikamet -kuleleri karıımızca bir t'iıtmamaJıdır. '.

Batı Anadolu'nun bazı kırsal yerleşmelerindeve Balkanlarda tımar

ya da toprak sahipliğiyle ilişkili olarak karşımıza çıkan21 ikamet kule
lerinin Bodrum yarımadasındaki ikinci örneği olarak Gündoğan (eski
Farilya) dadır ve halen yazlık ev olarak özel mülkiyette bulunan bir baş

ka kuleyi anabiliriz". Akdeniz bölgesinde antikiteden beri bilinen 23 daha
sonra Ege kıyı ve adalarında üslenen Venedikli ve Cenevizlilerin kullan
dığı 24, hatta Haçlı Seferleri ertesinde bölgeye yerleşen Franklar tarafın

dan inşa edilen örnekleri de bulunan 25 «donjon» tipi kulenin Ortaçağda

Romaniye olarak anılan bölgede oldukça yaygın bir kullanıma kavuştu

ğu anlaşılmaktadır.Bölgenin korsan saldırılarına açık ve sürekli savun
mayı gerektiren özelliği bu tipolojinin yerel konut mimarisini de etkile
diği ve Beyza Yıldızhan ya da Foça civarındaki bağ evleri örneklerinde
olduğu gibi kuleyl andıran bir köyevi tipinin gelişmesine yol açmış ola
oilir ".
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Bununla birlikte, her tekil kuleyi ikamet kuleleri sınıfına sokmak
tan kaçınmak gerekir. 1421'de Cristoforo Buondelcıc.. ti tarafından kale
me alınan, sonralan defalarca kopye edilen ve içindeki harita ve tasvir
ler değişik eller tarafındanyeniden çizilen Liber InsuIarum Archipelagi
adlı yazma eserde, Ege kıyılan ve adalan anlatıhr", Bu yazmanın Bod
rum yanmadasınıtasvir eden resminde Bodrum Kalesi'nin kuzeydoğusun

da tek başına duran ve turris turcborum (Türklerin kulesi) olarak
tanımlananbir yapı gösterilir (Resim: 61r. 1489 tarihli yazmada bu tasvi
re ek bir açıklama getirilmişve durris turchonn distat ab Castello Sancti
Petri per tres leucas» şeklindeki bir ibare düşülmüştür". Anthony
.Luttrell'in yonimuna göre, kaleden 3000 adım uzaklıktaki bu kule, ya
Türklerin şövalyelerigözetlernek için inşa ettikleri ve 1472tarihli Venedik
saldırısındayıkılıp yokolan bir kuledir ya da Bodrurrı'a Milas'tan ulaşan

karayolunu dertetim altında tutan Hellenistik kule idi ve Türkler tara
fında'lı kullamlmıştır", 1847 tarihinde İngiliz Amirallik Dairesi tara
Iından Albay Spratt'a çizdirilen Bodrum ve çevresini gösterir topoğrafik

hariraya (Resim :62) işlenen bu 15.00 x 12,30 m. boyutlanndaki kale ka
lıntısı bugün T.E.K. tesisleri içinde kalmıştırYe gerek limana egemen bir
bakış sağlamasi gerekse Buondelmonti haritasındaki konuma uyması

açısından Buondelmonti tasvirindeki kule olma olasılığını korumakta
dır 30.

Bu açıklamadan anlaşılacağı gibi, Müsgebi kulesi, yapıldığı çağ

için bir istisna olmayan, ancak içinde bulunduğu yerleşmeye adını vere
cek kadar çevre yapılardan farklı bir nitelik taşımış olan bir yapıdır.

Bu ayıncı nitelik ise, birkaç yıldır ikamet kuleleri konusunda sürdürdü
ğümüz çalışmalannözündeki sorunsaldır.
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NOTLAR:

(t) Ortakent çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler
Genel Müdürlüğü'nünizinve ka~kılan, Fransız An8d.olu -Araştırmaları Ens
titüsü'nün maddi desteği ile gerçekleşmiştir; Programın gerçekleşmesinde

katkısı olan bütün kurum ve kişilere, bu arada Y. Mim. Sedat Emir'e, öğ

rencilerim Zeynep Taşçı, Benal Kabaklı ve Adnan Turan'a, çalışmalara doğ

rudan katılarak bize yardımcı olaİl' Bakanlık temsilcisi Sayın Füsun Ersoy'a,
Bodrum Sualtı Müzesi Müdürü Sayın Oğuz Alpözen'e teşekkürü borç bilirim.
Fakat bu çalışmayı olanaklı kılan, Müsgebı kulesinin 1979 öncesine ait rapor,
rölöve ve fotoğraflarını tarafıma kullanma ve yararlanma izniyle birlikte
teslimeden Sayın. Nail V. Çakırhan ile Sayın Prof. Dr. Halet Çambel'in kat
kılarıdır. Kendilerine minnettarım.

(2) Bkz.e: Alfred Philippson, Reisen und Forschungen 'im westlieheıı Kteınasien,

Gotha 1913-1915, (Petermanns Mitteilungen V. Heftr. Levha 183{SL Bodrum
yarımadasınınkarşısındakiadalardan biri olan Telosadasımnda Episkopi ola
rak anılması ilginçtir. Ancak Paton ve Myres, Episkopi adının bu yerleşme

nin bir piskoposluk merkezi olmasından kaynaklandığr görüşünü tsavunmuş

lardır. Bkz. W.R. Paton veZ.L. Myres, Flesearches in Karıa. The Geôgraphical
Journal, 18972, 21, s. 38-54.

(3) Bkz: Yusuf Boysal. -Müsgebi kazısı-, BelletenXXXI, T.T.K. Ankara 1967.
s. 67 ve ay. yaz., -Karya bölgesinde yeni araştırmalar-, Am:ıdolu(AnatoliaJ,
c; XI, T.T.K. Ankara 1969, s. 1-30.

(4) Piri Reis, Kitab-ı Bahriye, {yay. F. Kurdoğlu - H. Alpagut I, Istanbul 1935, S.

213-228, Bkz. ayrıca: Piri Re'is, Bahrije : das Turhische Segelhandbuch tü,
das Mittellaendische Meer vom Jahre 1521, (yay. P. -Kahleı, Berlin 1926. c.
II, s. 69-71.

(5) Evliya Çelebi, Seyahatname, c. IX, s. 213-214. Bkz. ayrıca, ay. ca., ,(Yay. Zu.
huri Danışman). Istanbul 1971, Kitap 13, s. 140-142.

(6) BaşvekaJ.et Arşivinde bulunarı H. 923/M.1517 tarihli ve 61 no.lu ve H. 97OIM.
1562_63 tarihli 337 no.Iır' Menteşe Livası Tahrir Defterlerindeki döküm için
bkz. : Ekrem Kuyucu, Muğla Tarihi, Ist.anbul 1983, s. 7, 8,96. Aync:a, Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivinde bulunan H. 991/M. 1583 tarihli ve
110 no.Iu Mufassal Menteşe Defteri önemlidir. Bu defteri taramamıza yar
dımcı olan Arşiv Dairesi Müdürü Sayın Yavuz Şenyılmaz ile uzmanlar Ad
nan Torun ile Yusuf Kara'ya. bu vesileyle teşekkür etmek isterim.

(7) Piri Reis'te «Savaralos» olarak anılan bu idari bölge. Evliya Çelebi'decSıra

vala, Saravatas- imlalarıyla karşımıza çıkar. Ekrem Kuyucu ise -Eseravolos,
Seravalos- okunuşlarını benimsemiştir (ay. es., s. 96J. Ankara Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü Arşivindeki 2306 no.lu Muğla filıristinde ise, kaza Serulus
olarak kaydedilmiştir. Ankara Tapu ve Kadastro Müdürlüğündeki çalışma

larımız sırasında ise, -Isravlos- okunuşu yeğlenmiştir. Evliya Çelebi'nin Pe
çin ile Varvil Tuzlası arasında gösterdiği ~Sarava.las. 1517 tarihinde onüç
köyü olan bır :nahiye iken, 1562 yılına ait 337 no.lu defterde, çogu padişah

hassı olan sekiz müslüman ve dört hrrstiyarı köyünden oluşan bir kaza ola
rak kaydolmuştur. 1517'de Müsgebi, Karabağ, Karaoba, Bozan. Erim.iye. Et
rim ve Limoncu köylerini kapsayan nahiye, 1583 tarihli 110 no.lu defterde,
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Beksimet, Karabağ nam-ı diğer Yumnuburun, Müsgeb-i sagır, Müsgebi,
Karaova, Karabağı-diğer, Erimya, Etrim. Maymuncuk. Hendeme nam-ı diğer

Varilya, Hendeme-i diğer köylerini kapsar, Bu döküm, kazanın bugünkü
Bodrum ilçesiyle büyük bir kısmını içine aldığını göstermektedir. 2306 nolu
Muğla Vakıflan Fihrist Defterinde .ise,· Serulus kazasına bağlı Gürece, Müs
gebi, Karatoprak, .Geriş, Kadıkalesi. Dere, Karakaya. Dirmil (şimdiki Gök
çebell ve Bodrum'aıbağlı Müsgebi-i sağır köylerisıralanmıştır..

Paul Wittek,kaza adının antik bir toponimıyı içerdiği görüşündedir: mas
Fürstentum Menteshe, Studie zur Geschichte Westkleinasiens im 13-15.
Jhdts, Istanbuler Mitteilungen 2, Istanbul 1934, 3. 165>' Tomaschek'in gön
derme yaptığı kaynaklarda ise Zur hislorischen Topographie von Kleinasien
im Mittelalter 1, Sitzurşgberichte d. Kais. Akad. d. Wiss. in Wien, phil.-hist.
Classe, CXXIV, Wien 1891, s. 38-39) Kibiria yöresinde, Myrıdos'un (Gümüş

lük) ötesinde yer alan ve ortaçağ'da önem taşıyan Strobilos limanından söz
edilir. Sekizinci yüzyılda kurulmuş olduğu düşünülen (Bkz. H. Ahrweiler,
L'histoire et la geographie de la region de Smyrne entre les deux occupations
Turques G081-1317) , particulierement aıi XIII siecle, I'I'ravaux et memoires
-Centre de recherche d'histoire et de civilisations byzantines) Paris 1965, s.
53), 11. ve 12. yüzyıllarda önemli bir Venedik limanı olarak anılan, 14. yüzyıl

başına ait ve Paris'te bulunan ünlü -Pisa haritası»nda Bodrum yarımadasının

batısında gösterilen Strobilos limanının «Strovilos», «Strovolo», «Stroçoli»,
-Estraqol» şeklirıde.-yazıhşları vardır. Pachymeres rı, 220.310) Strobilos'u

Türklerin bir bastiyonu olarak zikreder, Idrisi ise m, 135) tahkimatlı küçük
lsirôbilô kasabasından söz eder (Bu kaynaklar için bkz : Tomaschek, s.
38-39). Bu özellikler, Strobilos'u Bodrum yanmadasının gürıeybatısmdaki

Çıfıt Kalesinin eteğındeki Aspast iskelesiyle bir tutma eğiliminde olan An
thony LuttreH'in savına uygun düşmektedir (Bkz. A. Luttrell, «The later his
tory of the Maussoleion and its utilization in the Hospitaller Castle at Bod
rum», in The Maussoleion at Hcüiharnaesos, c. 2 - The Written Sources, IL
kısım, Jutland Arch. Sac. Publ. XV : 2, Aarhus 1986, s. 133, 139' n. 68, 158 n.
6, 190).

Ancak. bu sav da, Strobilos adının, Sıravalos, Isravlos, Serulus ve
başka yazılışlarıyla Müsgebi köyünün bağlı olduğu kaza adına yansırken,

Aspat'a nasıl dönüştüğünü açıklamaya yeterli değiL. Galante ise (Abraham
Galante, Bodrum Tarihi'ne Ek, 1946, s. 17) Aspat adınm v-ekilmemiş arazi»
anlamına gelen Aspartos adından geldiğini öne sürer, ancak görüşünü hak
lı gösterecek kaynak zikretmez.

(8) Tp. Kd, On, Md.'deki 110 no.lu Tahrir Defterinde 245 hanelik bir Müsgebi
köyü (v. 236 a) ile 260 hanelik bir Müsgebi.i Sağır' köyü (v. 235 a) kayda
geçmiştir. Bu ikinci köy halen Müsgebi yalısı olarak bilinen yer olmalıdır.

Bugün bir bucak olan ve Ortakent olarak adı değişen Müsgebi'ye bağlı köy
ler Dağbeleri (Direlbelerı), Geriş, Gökçebel (eski Dirmil) , Gölköy. Gündoğan
(eski Fartlya) , Gürece, Türkbükü, Yahşiköy ve Ortakent merkez köyüdür.

(9) Bodrum-Turgut Reis şose yolunun 'yapımı sırasında doğu kısmı ortadan kal
kan bu mezarlık; tonozlu bir türbe (?) nin etrafında oluşmuştur. Mezarlık

taki en. eski taşlar, tarlalara yönelen bir patikanın ikiyeayırdığı bir alana
dağılmıştır. Biraz daha batıda, en eskisi 1217 H en yenish ise, 1927 M. tarihini
taşıyan ve bir aile mezarlığı görünümündeki bir grup mezar taşını içermek
tedir.
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(10) Köydeki öteki kuleler, içinde hala oturulan, ancak bazı kısımları ortadan
kalkmış olan ve değişikliğe uğrayan Şamıklar Kulesi (Resim 6) ile kule ka
rakteri vurgulanınamışbüyükçe bir yapı olan Ahmet Çavuş evidir (Resim 8).
Köyde aktarılan bilgilere bakılırsa bu üç kuleden en eskisi Çamıklar ku
lesidir (Resim 7).

(lI) Ortakent (Müsgebi) de bulunan ve «Mustafa Paşa Kulesi» olarak tescil edi
len yapıyla ilgili betimlemelerimizde, Sayın Nail V. Çakırhan ile Sayın Üner
Eyüboğlu'nurı hazırlayıp Anıtlar Yüksek Kuruluna sundukları rapor ile ekin
deki rölöveleri ve fotoğrafları esas aldık. Rapor 1.6.1979 tarihinde 572 no. ile
kaydolmuştur. Gerçekten de, 1979 yılıncan bu yana, yapının iç kısımlarıyla

ahşap donanımının büyük kısmı ortadar. kalkmış, giriş merdiveni, eski çek
me köprü platformunun taşları sökülmüştür. Ayrıca, yapılan onarım girişi

mi sırasında, kuzey ve doğu cephesinin çatı kısmındaki taşlar ve mazgal
lar sökülmüş sonra yeniden örülmemiştir. Ayni şekilde, onarım için kaldırı,

lan dolap, korkuluk ve benzeri aksam, bugün yerinde durmamaktadır. Bi
zim 1987 çalışmalarımız sırasında mevcut rapora ve ekindeki rölövelere yap-o
tığımız eklemeler. kulenin vaziyet planını çıkartmak, görüntüye kuzeydoğu

daki hamam kalıntısının rölövesini eklemek ve eski durumla yeni durum
arasındaki farkları saptamaktan öte değildir. Döşeme tahtalarının olmaması

yüzünden de, üst katlarda gereği gibi ayrıntılı incelemeler yapma olana
ğırmz kısıtlı kalmıştır.

(12) A. Arel, «Osmanlı Mimarisinde İkarnet Kulelerı-, X. Türk Tarih Kongresine
sunulan bildiri (yayınlanacak); ay. ya., «Ege bölgesi Ayanlık Dönemi Mimarisi
hakkında Bir Ön Araştırma»; IV'. Araştırma Sonuçları Toplantısı (Ank.,
26-30 Mayıs 1986), Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel
Müdürlüğü, Ankara 1987, S. 39-77.

(L3) Osman Nuri Bilgin'in rölövesine göre Nail V. Çakırhan tarafından yeniden
çizdirilen kitabe metninin çevrim yazıs, Sn. İskender Pala'ya aittir. Ancak,
bazı mısraların okunuşu Sayın Hamid Pilehvarian tarafından düzeltilmiş

tir. Burada- aunduğumuz metin çevrim yazısının düzeltilmiş şeklidir,

(L4) Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivindeki Muğla Defterine (V. 277, H. 1) kayıt

numarası ile işlenefı vakfiye 587 no.lu Mücedded Anadolu 3 Defterinin 278

sahifesine 345 sıra numarasıyla kayıtlıdır. H. 1139 tarihli olan bu vakfiye,
Miri Fırkateyn Kaptanlarından Kızılhisari Mustafa bey b. Ahmed adını ver
mektedir. Vakfiye Abraham Galante tarafından yayınlanmıştır (Bodrum
Tarihi, 1945, s. 53-56) Ancak eksik olan okunuşu, 1987 yılında Sayın Hayri
Üçok tarafından aşağıdaki şekilde tamamlanmıştır

ı. Hüda bir kulunu tergib edince böyle hayrata
n, Anın meyli düşer daim nice dürlü ibadata

lll. Mücahid fi sebil-ül-lah o gaazi Mustafa bilkim
ıv, İdüb ihya bu beytullah talib oldu marazata
v, Müyesser oldu itmakı duhül iden desin .Amin
vı. Duadır çün anın tarih dahil ola cennata (cennanavl

fi sene 1136 U723_24)

Kitabeden anlaşılacağı gibi, cami daha eski bir yapının yerine yapılmıştır.

Bu yapı, büyük bir olasılıkla Kızılhisarlı Mustafa Paşa'nın adaşı ve Bodrum'u
ele geçiren komutan Polak Mustafa Paşa'nın Bodrum kalesi kapısında yap
tırdığı bilinen cami olmalıdır. Galante, bir yandan Mustafa Paşa'nın karde
şi soyundan inen A.ş. Tengir ile yaptığı konuşmalara bir yandan da bibltvog-
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rafik kaynaklara atıf yaparak, Mustafa Pnşa'rnn Moru'mn Egriboz Imzası

nın KızıIhisar köyünden olduğunu, önce baştardalar kumandanı sonra kır

langıçlar başbuğu ve nihayet kaptan-ı derya olarak görev yapı ~[(11",;, Ili
Mustafa zamanında bir yıl kadar vezirliğ i oldugunu, Rodos muhafızlıgında

bulunduğunu ve 1170 H. yılında Bedrum'da öldügünü bildiriyor. Og lu Ca
fer Paşa ise. H. 1184/M. 1753 yılında ölmüş olmalıdır. t Botirurn Tarihi, s,
53-54)

115) Ümera-i Der'ya'dan olan Mustafa Paşa'nın oglu Cafer Paşa'nın H. 1179/M.
1753 tarihli vakfiyesi, Vakıflar Genel Md. Arşivinde Esas 8/1, Sını 2314, Def
ter 626/2, s. 551-612'de kayıtlıdır. Galante tarafından yayınlanan bu vakfiye
(bkz: Bodrum Tarihine E/ı, 1946, s. 56, 58". 17:35 tarihinde Bod
rum'un Tepecik mahallesine Kızılhi~ariı Mustafa Paşa'nın kahyası tarafın

dan yaptırılan camiin karşısına inşa edilen bir medrese ve hamama aittir.
Medrese, 1962 yılında yol yapımı sırasında yıktırılmıştır. Hamam durmakta
dır (Muğla Tarihi, s. 185). Ayrıca, Tepecik Camii için bkz : (\. Galante,
Bodrum Tarihi, 52).

(16) Mustafa Paşa ile oğlu Cafer Paşa'nın türbeleri hakkında bkz. yuk. es,
s. 52 ve Muğla Tari.hi, s, 186.

(17) Ortakent mezarlığındaki taşlardan H. 1l55/M. 1712 tarihli bir şahide, Hacı

İshak oğlu İbrahim Çelebi'nin adını taş ır. Ahmed oğlu İshak Ağa'nın me
zarı ise 1174 H. tarihlidir. Çelebi ünvanı, ailenin ~şraftan olduğunu ortaya,
koyuyor. Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğünde Mugla Defterinde Esas 8/2,

sıra 915'e kayıtlı bulunan bir Hacı İshak Camiinin adı geçmektedir.

ll8) Müsgebi ile ilgisini kurabildiğimiz tek Mustafa B(;y, Ortakent mezarligmda
taşı bulunan ve H. 1165 tarihinde ölen Alaybeyzade Mustafa Beydir. Burada
da, kişinin yaşamış olduğu tarihler, kulenin takribi yapılış tarihlerine uygun
düşmemekte.

(19) Episkopi sözcüğünün karşılığı olarak, A. Bailly,Dictionnaire arec-trancais,
Hachette 1950, (1) Bir yere doğru bakmak, (2) Teftiş etmek, (3) incelemek,
gözetlernek. araştırmak anlamlarını vermektedir. Ayni sözcük, H.G. Liddel
R. Scott, A. Greek, - English Lexicon, Oxford 1968'de ise (1) Teftiş, (2) Gö
zetim olarak karşılık bulmaktadır.

(20) BATD 61 (1517) de Müsgebi adının Büsgebi olarak yazrhşı Galanteye göre,
bu adın Eptskopi'den türediği şeklinde yorumlanabihr. Bu yoruma katılmak

egtlimtrıdeyiz. Bodrum Tarihine Ek, 1946, s. 17). Ayni defterde, Müsgebi Ali
adında birinin 13853 akçe değerindeki timarı olarak gôzükür t Muçu: Ttıritu,

s. 96).

(21) Bkz. Bosna, Hersek ve Sırbistan'daki kuleler hk. E.H. Ayverdi, Avrupa'da
Osmanlı, Mimari Eserleri, c. ll, kitab Ili ve c. m, kitab m, İstanbul 1981,

(22) Galante, Müsgebi'deki kuleden başka, Dirmil ve Furilva'dakt kuleler ile, Ka
raova'nın Yeniköyümin doğusunda Gökpınar mevkiinde bulunan, üç katlı,

birçok odalı yapının varlığından söz etmiştir (Bodı urrı Tarihine E/ı, s. 27-28!.
Yerinde yaptığımız inceleme sırasında, Farilya'da Müsgebt kule
sini andıran" ancak ondan daha küçük olan bir kule saptadık. MüL
kiyet değiştirmiş ve İstarıbullu bir mimarın yazlık konutu olarak restore
edilen bu yapı, incelediğimiz tipoloii içinde değerlendirilebilir. Ancak, res
torasyon ve ek yapılar nedeniyle iç düzeni tamamen değişmiş, teras katına

bir oda eklenmiştir, (Bugünkü adı Gündoğan olan Dirmil eski Terrnllyonı
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köyün karşısındaki çamlık tepede, denizi ve yalıyı denetler konumda, köşeli

kule şeklinde iki burcu olan küçük bir kale, ya da müstahkem yapının ka
lıntılarını bulduk. Kuleler yarı yarıya yıkık olmakla birlikte, alt katlarının

paralel iki tonozdan oluştuğu anlaşılabiliyor. Bunlar Müsgebi kulesinden
farklı bir yapı tipine aittir. Şimdiki durumda, bu yapının tarihi ve kimler
tarafından yaptırtldığı konusunda bir görüş ileri sürülemez. Aynı şekilde

Yeniköyün Gökpınar mevkiinde bulunan yapı, üç katlı, ve oldukça karma,
şık planlı büyük bir tesis, olup, kule kategorisine sokulması mümkün değil

dir. Bu yapının ayrı bir inceleme konusu yapılması gerekir.
(23) Lothar Baselberger. -Befestigte Tvrmgelıöfte im Hellenismus-, Wohnungsbau

im Altertum, Diskussionen zur Archaeologischen Bauforschung 3, Berlin
1987, s. 147-151 ve başka.

(24) Bodrum yarımadasının Venediklilerle ilişkisi için bkz : Elisabetlı A. Zacha
rtadou, Trade and Crusade-Venetian Crete and the Emirates of Menteshe
and Aydın (1300-1415), Venedik 1983 S. 3 vd. Venedikli Martino Sanudo'nun
Naksos adasında kurduğu dükalık hakkında bkz : Q.y. es., s. 92. Zachariadou,
Rodos ŞövalyelerininGran Mastornerinden Foulques de Villeret'den naklettiği

bazı bilgiler ilginçtir. Bu kişi, ada ve karada, Rum ve Türklerin tuttuğu yer,
lerdeki bereketli topraklarda sahip oldukları kasır, villa ve tahkimatlardan
söz etmektedir : «castra, villas et fortellicia, ac terrus iertiie« et i~ cunctiS'
Iructibus copıoscs- (yuk. es., s. 12) Cenevizlilerle ilişkiler için bkz : yuk. es.,
s. 7-9, 126, 127 ve Sakız'da Ceneviz iskanından kalma. kuleler konusunda Ar
nold C. Srmth, The Architecture of Chios, subsidiarv buildings implements
and craits, (yay. Philip P. Argentil , A. Tlranti, Londra 1962, s, 17-32.

(25) Haçlı seferlerinden sonra kurulan Atina ve Teb dukalığı, Salona kontluğu

ve Orta Yunanistan'daki «donion» tipi kuleler için bkz: Peter Lock, «The
Frankish Towers of Central Greece-, Annual of the British School of
Archaeology at Athens, c. 81, 1986, s. 101-125. Bu makaleyi bana gönderen
Bradford Üniversitesinden Dr. John Bintliff'e teşekkürü borç bilirim.

(26) Bedrum'daki kule-evler için bkz: Selmin Başak - Cengiz Bektaş, Halk yapı

sanatından bir örnek. Bodrum. T.T.O.K İstanbul (tarihsiz), s. 94-102. Foça
yöresindeki kule evler hakkında Ziyaeddin Bilgin, «Az' tanınan yöresel bir
mimarlık örneği Foça ve yöresi mimarlığı-. TAÇ,c. 1, sayı 2; Mayıs 1986,
s. 35_50 ve Martin E. Weaver, «A tower house at Yeni Foça, İzmir», Balkan
Studies, vol. 12/2, 1971, s. 254-266, lev. 1-15 Istanköy (Cos) evleri için : O.
Rayet, Memoire sur nle de Cos, 1876, b. 47. Yunanistan'daki kule-ev tipolo
jisi için bkz : Selected Specimens of Greek Domestic Architecture during
the Ottoman Period. (National Technical University Publtcations) , Atma
1986, s,: 219_234. Bu son yayının fotokopilerini bana ulaştıran Selanik A~
teles Universitesi öğretim görevlilerinden Sayın A Yerolympos'a teşekkür

lerimi ifade ederim.

(27) Cristofore Buondelmanti ve Liber lnsularum Archipelogi hakkında daha ge
niş bilgi için bkz : A. Luttrell, ay. es., s. 189-214

(28) 1489 tarihli yazma, Londra ;aritish Librarv Add. 157.)0 olarak kayıtlıdır. Anılan

tasvir (folio 28 vrde bulunur.

(29) Luttrell, ay. es., s. 193 n. 18.

(30) Col. Thomas Spratt İngiliz Amirallık Dairesi çin, hazırlanan 1847 tarihli
.Bodrum haritası. Bu haritaya 1928 yılında bazı düzeltmeler getirilmiştir.
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LA TOUR, DITE DE MUSTAFA PAŞA, DANS LE VILLAGE DE
MÜSGEBİ, SUR LA PRESQU'ILE DE BODRUM

Le viflage de Müsgebi, situe sur la presqıı'ile de Bodrurn, deperıdait, il
l'epoque ottomane du «kaza-de Saravalos, dont l'orthographe, vanant

. d'un texte il l'autre, donne lieu il des lectures differentes allant de Sava
raIos it SeruIus... Cette denomination semble deriver du nom de Sıro

bllos, echelle fortifiee bierı connue au Moyen-Age, et frequentee par les
Venitiens aux ıl. et 12. siecles avant de devenir un lieu-fort de l'occupa
tion turque. Anthony Luttrell I'identifie avec le port naturel d'Aspat,
situe au sud de l'antique Myndos, au pied de la forteresse byzantine
d'Eureokastron, connue actuellement sous le nom de Çıfıt Kalesi.

La tour dite de Mustafa Paşa se trouvant dans le village de Müsgebi,
appartient il la typologie des .tours habitables en forme de donjorı dont on
connait plusieurs examples sur tout le territoire de la Romanie. Cette
tour, habitee jusqu'a une date assez proche, se faisait remarquer par
l'agencement et la decoration de son etage habite, comme en temoignent
des releves et des photos anterieurs il 1979. La restauration de la tour,
entreprise apres 1979, ayant ete interrompue il cause d'un differend entre
proprietaire et restaıırateurs, le batiment fut abandonne il son sort et
depuis, se degrada rapidement.

Une inscription peinte, courant au dessus des fenôtres de la piece
de reception. a ete relevee en 1965. Elle donne la date de 1010 Hj16ü2-3
Cette da te ne saurait ôtre qu'un termlnus ad quem pour I'edification du
batiment et ne permet pas de corroborer la tradition locale qui attribue
la tour il l'arniral Mustafa Paşa, originaire de KızıIhisar en Moree et
decede en 1170 de l'hegire. Cependant, il est malaise de dater le batiment
dont le caractere arohaique est flagrant. il ne faudrait pas ecarter I'hypo
these d'influences occidentaleıs, transmises au Moyerı-Agepar la presence
franque et notamment venitienne dans cette partie de l'Egee. be
plus, il semble assez evident que le nom de Müsgebi (Büskebi dans les
registres de 1517)soit une deformation d'Episkopi, la denominatiorı

grecque du village, attestee 'Sur la carte de Philippson, Ce terme qui
signifie İnspeetion, observation», pourrait etre une indication de la
presence dans ce village d'une tour d'observation, anterieure a1517, date
il laquelle remonte la plus ancienne reference ottomane au village de
Müsgebi, qui·nous sait connue.
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Quant a tour isolee. indiquee au nord-est du chateau de Saint-Pierre
a Bodrum, sur les cartes du Liber lsoIarlum Archipelagi de Cristoforo
Buondelmonti datant du 15. siecle, et libellee «turris turchorum», elle
devrait ôtre identifiee, conformement a I'hvoothese de Luttrell, avec la

i - •

tour de guet hellenistique indiquee sur la carte de Spratt en' 1847.
Vraisemblablement, cette tour a du etre reutilisee par les Turcs dans
le but de surveiller le Chateau des Hospitaliers.

La tour de Müsgebi n'est pas unique dans la region, puisque now;
avons pu en trouver une, assez semblable, dans le vilIage de Gündoğan

(I'ancien Farilya), au nord de la presqu'ile. De plus, toute une sene
d'habirations locales, ayant de fortes connotations avec les «donjons»,
caracterise les environs de Bodrum. Ces maisons, qui ne sont pas sans
rappeler les maisons-tours de La region de Focee, appartiennent directe
ment a la tradition egeenne.
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Resim : 2 - Ortakent (Müsgebil bucağı ı Batıdan görünüm

Resim: 3-

Ortakent (Müsgebil bucağı :
Güneyindeki tepelerde eskiyel
değirmeınlleri
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Resıim : 4 - Ortakent lM\isgebiJ bucağı ı Kuleden
batıdaki ovaya bakış

Resim : 5 - Ortakant lMüsgebiJ bucağr , Eski sarnıç
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Besim: 6 -

Ortakent (Müsgebil bucağr ı

Samıklar Kulesi, giriş cephesi
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Resim: 7-

Samıklar Kulesi: Arka cephe



Resim : 8 - Ortakent IMüsgebiJ bucağı . AhmetÇavuş evi

~nUJ~'n~\IJt~ n%.şı\ DtJlm..ıı~§Ö Onrn~\D'E~'n' CDBODOO&llJ»U;

\~~Ö1YIJt:'a' nDn.u\~D 400A)MD'.Mil@@ c0
K

Kl.lE

1"lfırı
_L._..... ~

~:~::::..~ ....~
. . ;"•..
--"-"::':_::'.~.::::'{"

n&aDDJh~-&.DD~~ 'n·umu..~ Dmıdo .. DUnBıM'D~U ~n~'))~D~DB

Resim : 9 - Ortakent'te ..Mustafa Paşa" kulesi vaziyet planı LL: 100 ölçekteın. kücül-
tülmüştürJ 55



GÜNEV GORUNUŞU öıÇEK 1/50 BATI GÖRÜNÜşli öıÇEK 1/50

MU&.A LLL BOOR\.t4 iıÇESi ORTAlCENT< MlJSOEBlı BUCAilI MUSTAFA PAŞA KULESi RÖlEVE PROJESi

U EVUBoOlU N. ÇAKIRHAN

Resim : 10 - -Mustafa Paşa» kulesi: Güney ve batı cepheaerinin çizimi lRyüboğ

lu - Çakırhan rölövesi, 1973) (I/SO'lik ölçekten küçültülmüştür.l
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Resim 11 - .Mustafa Paşa» kulesi Giineybatıdan

görünüm (I987)



Resim: 12-

«Mustafa Paşa- kulesi : Ortadan
kalkmış ahşap balkonu taşımaya

yarayan taş konsollarve kiriş

kalıntısı

Resim: 13 -

..Mustafa Paşa» kulest ı Güneyuen
görünüm ve -selamlık» penceresi
(I987)
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KUZEY ~ ÖL.ÇO< \/lll DOLU OiiOiLŞO li.çEK 1110

---...........-

...GlA ili IOIlIl\JM iıÇEIi lHlWCENT lMÜ58Ulı BUCAGı "'STAFA MŞA KUlEsi RÖlLVE PROJESi,üEYÜllOiW "ÇAKIRHAN

Resim : 14 - «Mustafa Paşa» kullesi: Kuzey ve doğu cephelerinin çizimi ll/SO
ölçekten küçültülmüştür) myüboğilu - Çakırhan rölövesi, 1979)

Resim : 15 - «Mustafa Paşa» kulesi: Kuzey (giriş)

cephesi 11979 durumu)
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Resim: 16 -

..Mustafa Paşa- kulesi: Kuzey
(gtrtş) cephesi U987 durumu)

Resim: 17- ..Mustafa Paşa» . ku
lesi, Giriş ce'phe
sinden ayrmtı. Maz
gal çıkması ve çatı

mazgaılılan ortadan
kalkmıştır. Kapının

söve taşlarmda, çek
me köprüye ait mi
lin yuvaları görüle
billir.
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Resim i 18 - -Mustafa Paşa» kulesi: Doğu cephest 11979
durumu)

Resim : 19 - cMustafa Paşa» kulesi: Doğu cephesi. Terası

çevreleyen üçgen ııiazgallı kalkan duvarı

yıkılmıştır. Onarım girişimi sırasında, giriş

katına, içteki ocağın iki yanında duran
pencereler açılmıştır (1987 durumu)
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Resim: 20 -

-Mustaf'a Paşa» kulesi:
Doğu duvarındaki çatlaklar
yüzünden inşa edilen pe
kitme duvarı. Resmiin sağ

yanında, bugün ortadan
kalknuş bulunan ve çek
me köprünün yerine inşa

edilen giriş merdiveni gö
rülebilir (1987 durumu)

Resim : 21 - -Mustata Paşa» kulesi: Kuzeydoğııdaki hamam
kahntısı (1987)
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Resim : 24 - -Mustara Paşa- kuilesi: Gİiriş katı. Kuzeydoğu köşesi ve ocak U979
durumu)

ReSim : 25 - -Mustafa Paşa- kulest . Giriş katı. Orta hacmin güneydoğu köşesi.

ocak ve "onarım için atılan kirişler U987 durumu)
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MU&..t..' iLi eoonUM Ii.ÇESi
ORT~KENT (ıı«.isoE'Bii._,8UCA61

HUSTAF"A PA$A..ıCULESı ROLEVE PROJESI
BOY KESiT o 1i 20

U .EYUB04ıu N Ç4KII1HAN

Resim: 28 - «Mustafapaşa» kulesi: Kuzey - güney kesidi 11/20 ölçekten küçül
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Bestın 29 - «Mustafa Paşa- kUilesi: Oturma katı.

Kuzeydeki merdiven boşluğundan gü
ncydeki -selamlık- sekisine bakış

(1979 durumu)

Resim : 30 - -Mustara Paşa. kulesi: Oturma katı.

Merdiven boşluğundanbatı cephesine

ve batı sekıslne bakıs \1~79 durumul

Resim : 31 - -Mustara Paşa. kuı1esi : Oturma. katı.

-Selümlık» sekislnden kuzeybatıya

68 bakış \1979 durumut



Besim : 32 - ..Mustafa PW1a» kulesi: -Selümlık- sekisi (1979 durumu)

Resim : 33 - ..Mustafa Paşa» kulesi: -Selamlık- sekisinde köşe dolapla,rma ait
süslemeler 11979 durumu)
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Resim : 35 - «Mustafa. Paşa" lroI1esi:
Oturma ka.tında alçı baskı

duvar naluşları U979 du
rumul
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Resim : 34 - "Mustafa Paşa- kulesi:
Oturma katındaki pervaz

. nakışları U979 dununul



Resim: 36-

"Mustafa Paşa- kulesi:
Oturma katında. baskıyla

alçı üzerine yapılmış na
kışlar U979 durumu)

Resim : 37 - -Musttd'a Paşa- kulesi: -Selümlık- sekisi U987 durumu)
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Resim : 38 - -Mustafa Paşa- kulesi: Güney sekisine bakış (1987 durumu)

Resim : 39 - -Mustala Paşa- ,kulesi: Oturma katı U987 durumu)
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Resim : 42 - Bodrum, İskele lKızılhiswrlı Mustafa. Paşa) Camii son cemaat yeri

ReSIim. : 43
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Resim : 44 - Bodrum, Şerif Mehmet Çıkınazı No: 12'deki Beyza Yıldızhan

evi: Vaziyet planı. Ölçek 1/100, Rö~öve Benal Kabaklı, Zeyneb
Taşçı 1987
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Resim ı 46 - Bodrum, B. Yıldızha:n- evi ı Boyuna kesit. Ölçek 1150.
Rölöve ı AdnanTuran



Resim: 47 - BOOM'.... II V.1A,~"'n_ .mi. Avlu girişi

Resim, 48 - Bodrum, B. Yıldızhan evi: Batı cephesi ve giriş
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Beslm , 49 - Bodrum, B. Yıldızlta.neV'!, Doğu

cephesi

Resim : 50 - Bodrurn, B. Yıldızhan

evi: Doğucephesinde

yunmalık kısmı
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Beslrn i sı - Bodrum, B. Yıldızlıar.

(ıvı i Kuzeybatıya dOKnI
iç görünüm

Resim : 52 - Bodrum, B. Yıldızhan

evi: Kuzeydoğuyadoğru
iç görünüm
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Resim : 53 - Bodrum, B. Yıldızhan

evi: Güneydoğuyadoğru
.Iç görünüm

Resim : 54 - Bodrurn, B. Yıldızhan

evi: Doğu duvarı ve
değişik yapını asamala
rının izleri

82



Resim: 55 - Bodrum, B. Yıldızhan evl . İç görünüm, güney du
varmdaki profilll ta-s

Resim 56 - Bodrurn, B. Yıldızhan evi:
Giriş kapısının sövesinde
halka ve çekme köprünün
dayandığı yuva (?i

83
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Resim : 58 - Bodrum, B. Yıldızhan

evi: Kuzey cephesinin
karşısında duran antik
mimari öge

Resim : 59 - Bodrum, B. Yılıdızhan evi: Kuzey cephesinin karşısında bahçe içinde
duran antik mimari öge
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Besim : 60 - Donduran köyü (Aydın): Donduran kulesinin duvar
örgüsü
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Resim : 61 - Cristoforo Boundelmonti, Liber İnsularum Archipelagtı

Düsseldorf Üniversite kitaplığında bulunan 1437 tarihli Ms G 13
kayıt numaralı yazmanın 46. varağındaki Bodrum tasvirinden
aynntı

87
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Resim 62 - Thomas Spratt, 1847 tarihli Bedrum haritasından
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ı987 YILI MALAZGİRT YÜZEY ARAŞTIRMASI

Rüçhan ARıK *

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Muş İli'ne bağlı bir ilçe olan Malazgirt,
aynı adla anılan ova üstünde, Murad suyunun güneyinde yer almaktadır.

Tarihi geçmişi Urartulara ikadar 'indirilen ilçe, Ermeni kaynakların

da «Manavazakert», «Manavazkert» ve «Manazkert»: Arap kaynaklarında

«Manazcird» olarak geçmektedir i. Evliya Çelebi ise ilk kurucusunun
Yezdigird Şah olduğunu, Acem lisanında «Han Gazanfer Şah Kalesi» den
diğini, Kılıçaslan'ın tamiri nedeni ile de Arapların bu yerleşimi «Sur-ı

Seba» olarak adlandırdığını söylemektedir",

969 - 970 yıllarından 1071 yılına kadar çeşitli aralıklarlaBizans elin
de bulunan Malazgirt ', 1071 yılında Alparslan zamanında Selçukluların

hakimiyetine geçmiştir4. Daha 'Sonra İlhanlılar, Karakoyunlular, Akko
yunlular eline geçen; Safaviler hakimiyetinde iken 1514 de Yavuz Sultan
Selim tarafından Çaldıran Seferi sırasında Osmanlı topraklarına katılan5

Malazgirt, Osmanlılar döneminde eyalete bağlı bir sancak olmuştur".

(*) Prof. Dr. Rüçhan ARıK, Ankara Ürıiversitesi, Dil va Tarih - Coğrafya Fakül
tesi Dekanı, ANKARA.

(l) Malazgirt isminin etimolojisi için bkz. V.F. Buchner, -Malazgirt-, İslam

Ansiklopedisi, c. VII, Maarif Basımevi. İstanbul, 1957, s. 240.
(2) Evliya Çelebi Seyahatnamesi, cilt. 5, sadeleştirenler : Tevfik Temelkuran, Ne

cati Aktaş. Üçdal Neşriyatı, İstanbul 1978, s. 1446-47.
(3) ay. yer.
(4) Malazgirt Savaşı ile ilgili olarak bkz. Ali Sevim, «Malazgirt Savaşı ve So

nuçları», Malazgirt Armağanı, T.T.K., Ankara, 1972, s. 219-230 ve Malazgirt
Meydan Savaşı, T.T.K., Ankara, 1971; Feridun Dirimtekin, -Selçuklularm
Anadolu'da Yerleşmelerini ve Gelişmelerini Sağlayan İki Zafer» Malazgirl
Armağanı, T.T.K., Ankara, 1972, s. 231-258; Nejat Kaymaz, «Mala~girt Savaşı

İle Anadolu'nun Fethi ve Türkleşmesirıe Dair», Malazgirt Armağanı, T.T.K.,
Ankara, 1972, s. 259-268; Semavi Eyice, Malazgirt Savaşını Kaybeden IV. Ro
manos Diogenes fl068-1071J, T.T.K., Ankara 1971, s. 33_62.

(5) Bkz. Tahsin Yücel, -Malazgirt», Türk Ansiklopedisi, cilt. XXIII, Milli Eği

tim Bakanlığı, Ankara, 1976, s. 215.
(6) Ay. ver.ı Ayrıca Evliya Çelebi de yazdığı seyahatnamede Malazgirt'in Er

zurum Eyaleti'ne bağlı bir sancak olduğunu belirtmektedir <Bkz. Evliya Çe
lebi Seyahatname (Giriş), Haz. İsmet Parmaksızoğlu, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Yayınları: 506 Ankara. 1983 s. 152.
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Bugün oldukça harap bir durum arzeden Malazgirt Kalesi hakkın

da Evliya Çelebi: «Kalesi yuvarlak bir tepe üzerinde ve kesme taştandır.

Hisarın iç kısmı mamurdur... Kalenin üç tarafı yüksek olup, doğuya ba
kan bir kapısı var... Kalesi de yer yer Timur'un tahribine uğramıştır. Şeh

ri o kadar mamur değildir. Tahminen ikibin ev, bir cami, iki medrese,
bir küçük hamam, bir han, elli kadar dükkarı ve yedi adet çocuk mektebi
var ?» demektedir.

Malazgirt'in 1'066/1655 - 56 yıllarındaki durumunu yansıtan Evliya
Çelebi'den yaklaşık 250 sene sonra burayı ziyaret eden H.F.B. Lynch'in
yazdığı kitap, yerleşim hakkında detaylı bilgiler yanında, bir de harita
içermesi bakımındangünümüze kadar Malazgirt üzerine yapılan çalışma

lar içinde en önemli kaynağı oluşturmaktadır8.

Bu çalışmaya göre 20. yüzyıl başında Malazgirt, volkanik taşlarla in
şa edilmiş iki sıra suda çevrili bir yerleşim idi. Doğu surlarına bitişik ola
rak yer alan iç kalenin güneydoğu köşesinde sekiz kerıarlı burçtan 9 tam
karşısına tekabül eden surlardaki burca kadar yerleşim alanının uzunlu
ğu 750 yard 10, eni ise 500 yard 11 gelmekteydi. Lynch'e göre 19. yüzyıl so
nu 20. yüzyıl başında surlar içinde yer alan mimari eserler şunlardır:

1 - Han 12: Kullanılmamaktadır. Güneycephesinde yer alan iki ni
şinkemer kavsaraları baldaken süslenıclidir. Yüksek ve tonozlu örtüsü
olan eski bir yapıdır. Tonazun ortasında içeri ışık ve havanın girmesini
sağlayan kare bir açıklık bulunmaktadır.

2 - Erek Khoran Astvatsatsin Kilisesi: Hanınbatısında yer al
maktadır. İki sıra halinde üçer sütunla üç nefe ayrılmış bir kilisedir. Sü
tunlar arasında bulunan sivri kemerler torıozlu çatıyı taşımaktadır. Çatı

çökmüş durumdadır".
3 - SUI'b Sargis Kilisesi: Güney surlara fazlauzak olmayan bir

yerde içten 66 ft. (Yaklasrk 20.11m.) x 39ft. (Yaklaşık .11.88 m.) ebadın

da bir yapıdır 14.

4 - Arap Kilisesi: Surb Sargis Kilisesi'nin kuzey duvarına bitişik

küçük bir şapeldir 15.

(7) Bkz. not 2.

(8) RF.B. Lyrıch. Armenia, Travels and Studies, vol. II, London, 1901, s. 264-275.
(g) Lyrıch burcun büyük bir ihtimalle 11. yüzyıldan sonra yapılmış olabileceğint

söylemektedir. Bkz. a.a.e., s. 275 dipnot 2.
(IO) ] yard = 0.9144 m. olduğu düşünülürse surlarla çevrili yerleşim alanının

685.8 m. uzunluğunda, 157.2 m. eninde olduğu orta) açıkmaktadır .
(11) RF.B, Lynch, a.a.e., s. 272.
(I2) Ay. es., s. 271.

(I3) Bu kilisenin mimartsr ve özellikle süslemesine ait daha geniş bilgi için bkz.
QY. es., s. 271-272.

(14) Daha ayrıntılı bilgi için bkz., ay. es., 5. 272.
(15) Ay yer.
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5 - Cami: İç kalenin hemen altında yer almakta Iye Bitlis yapıları

nı hatırlatmaktadır. Karşılıklı ikişer ayakla bölünen üç sahınlı, iyi du
rumda ıbir yapıdır, Basık bir 'kubbe 'ile tonozlar ve sivri kemerler yer al
maktadır. İçduvarlar ile girişin üstündeki kemer pembe ve siyah taşlarla

inşa edilmiştir.Mihrabırı iç yüzeyi mermerlc 'kaplıdır, Yapının bitjşiğinde

bir medrese 'Veya okul bulunmaktadır16. '

Lynch'in anlattığı bu eserler dışında verdiği planda surlar içinde bir
iç kale olduğugörülmektedir.Bu plana göre iç kale dikdörtgene LYakın

bir alanı kaplamakta ve güneybatı beden duvarının batı ucunda bir kapı

bulunmaktadır. ıçinde lise vakıf olarak adlandırdığı çeşitli yapılar ile ne
reye ait olduğu anlaşılamayan basamaklar yer almaktadır17.

Yine aynı plana göre, şehrin ·birbirinden aralıklı olarak yerleştiril

miş muhtelif plana sahip 'burçlarm yer aldığı çift sur ile kuşatıldığı anla
şılmaktadır. Surların dışında ise biri kuzeyde, diğeri güneybatıdaolmak
üzere .iki radet mezarlık bulunduğu: 'bu mezarlıklardan güneyibatıda ka
lanı dçinde rninareli bir cami olduğu görülmektedir.

Lynch, hemen hemen bütün kitaıbelerin kaybolduğunubelirtmekte;
surların kuzey duvarına yerleştirilmiş,kalker taşından, oldukça fazla )Tıp

ranmışArapça birkitabenin bulunduğunu;ayrıca aynı şekilde yıpranmış

bir başka kitabe taşının da kaymakam evinin inşasında kullanıldığını

söylemektedir IR.

Bilindiği üzere 19'86 yılında Malazgirt Belediyesi'nin Hükümet Ko
nağı ile karakol arasında kalan sokakta yaptığı kanalizasyon İıafriyatı sı

rasında çok sayıda altın, gümüş vebakırdançeşitlidevirlere ait, sanat
değerleri yüksek eserler ortaya çıkmış ve bu eserler yetkililer tarafından

Erzurum Müzesi'nde koruma altına alınmıştı.

Aynı yılın sonlarına doğru Malazgirt'e gitmiş; buradan Erzurum'a
geçerek müzedeki sözkonusu eserler üzerirıde incelemeler yapmıştık. Bu
incelemeler sonucunda Malazgirt'in gerek Türklerin, Anadolu'ya girişle

rini temsil 'eden ISembolleşmiş bir şehir olması, gerekse burada 1986 yılın

da bulunan ve çok önemli addettiğimizeserlerin ortayaçıkması; daha da
önemlisi ilçede Bizans ve bunu takiben Erken Selçuklu dönemine ait Iıa

tıraların ne ölçüde günümüze ulaşabildiğini tespit gayesiyle bir yüzey
araştırmasıgerçekleştirmeyidüşündük.

Bu düşünce doğrultusundaKültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eser
ler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne başvurarak gerekli izin alınmış;

(16) Ay. yer.
(17) Plan için bkz, ay. es., S. 270-71 arası.

(Ia) Ay. es., s. 275, dipnot 2.
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17 Temmuz - 4 Ağustos 1987 tarihlerinde ise başkanlığım altındaki bir
ekip tarafından yüzeyaraştırmasıgerçekleştirilmiştir.

Araştırmamıza İller Bankası'ndan temin edilen 1/5:000 ölçekli Ma
lazgirt'in hali - hazır planları üzerinde bugünkü sur kalıntılarının tespiti
ile başlanmış; duvarkalıntılarının tek tek fotoğrafları çekilerek yerleri
paftalar üzerine işlenmiştir. Surların harap durumda olduğu; cephelerin
deki volkanik kaplama taşlarının yer yer söküldüğü ve bu taşların mes
ken inşaatlarındakullanıldığıgözlenmiştir.Ancak günümüze gelen kalın

tilardan da Lynoh'in planında gösterdiği şekilde şehrin çift sur ile tahkim
edildiği anlaşılmıştır. Bu arada yine Lynch'in de bahsettiği iki satırlık

Arapça 'kitabe de görülmüş; kirabenin bir hayli tahripedildiği tespit olun
muştur. Çevredeki vatandaşlar, vaktiyle görevli olarak geldiklerini söy
leyen bir grup tarafından kitabenirı önceden mevcut olan kısımlarının

sökülerek alındığını; bugün duvar üstünde ikalmış olan parçayı da yerin
den çıkarmaya çalıştıklarını.ancak başaramadıklarınıve kitabe parçala
rını Erzurum'a götüreceklerini söylediklerini anlatmışlardır. Bu bilgi
üzerine Erzurum Müzesi'nde yaptığımız araştırmalaııdaıburaya getirildi
ği söylenen parçalara tesadüf edilememiştir.

Tarihi eserlerimizden birine karşı bilinçli olarak yapıldığı anlaşılan

bu tahribatın oluşu sırasında ve sonrasında devletin ilgili makamlarınm
vurdumduymazlığı maddi kültür mirasırmza ne kadar sahip' çıkabildiği
mizin acı bir göstergesidir. Buna paralelolarak olayaşahit olan vatan
daşlarınherhangi bir engelleme yapmamaları da eski eserlerin 'korunma
sı ve yaşatılması konusunda geniş kitlelere yönelikeğitim eksikliğinin

çarpıcı ve somut bir örneği olması açısından dikkate değendir.

Surların orijinal durumuyla günümüze gelen bölümlerinden biri de
iç kalenin doğu beden duvarları ile 'burada yer alan sekizgen 'burçtur. İç

kalede bulunan evler kamulaştırma sonucu belediye tarafından yıktırıla

rak bu ıalan temizlerımiştir.Ancak yine de kalan toprak dolgu nedeniyle
orijinal mimari görülememektedir. Bu alanda toprak altmdaki eserlerin
ortayaçıkarılabilmesiiçin bir 'kazı çalışmasınınyapılması gerektiği açık

tır.

Yine Belediye tarafından Hükümet Konağı 'Önündeki meydanda
tuvalet yapımı için temel çukuru ha:friyatı sırasında taş söveleri bulunan
ve büyük ihtimallekapıolması gereken bir açıklık ortaya çıkmıştır. Bu
alanın tahminen Lynch'in planında gösterdiği cami ve hanın bulunduğu

yerlere tekabül etmesi, açıklığınbu eserlerden birine ait olabileceğinidü
şündürmektedir. Çukurun ;en az 4 m.Iik 'bir yüksekliğe sahip olması, bu
alanın da kalın .bir dolgu 'toprakla örtülü olduğunu göstermektedir. Ne
yazık ki, mevcut kalıntılardanda anlaşılacağı üzere vaktiyle burada yer
alan mimari eserlerin zamanla toprak altında kaldıkları, epey tahrip ol-
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dukları ve halen devam eden yapılaşma neticesinde kurtanlamayacak bir
duruma geldikleri ekibimiz tarafından tespit edilmiştir.

Surların tespit edilmesi sırasında Saltuk Gazi Mahallesi No. 64'deki
Ali Candemir adlı şahsa aitevinbahçesinde toprak yüzeyinde gördüğü

müz tür'kuaz srrIı bir parçayı almak istediğimizde,bunun görünen kıs

nundan daha büyük ıbir parça olduğu ve toprak altına doğru devam ettiği

anlaşılmış; bahçe içinde 'Olması ve dolayısıyla sürekli olarak üstünde do
laşılacağı, bunun sonucunda da ya tahrip 'olup yok olacağı veya vatandaş

ların eline geçtiği takdirde kaybelacağı endişesiyle spatula ve fırça yardı

mıyla çıkarılrnışnr. Ancak, 'toprak üstünde birkısmı görünen ve çıkarıl

dıktan sonra bir seramik kase parçası olduğu anlaşılan buluntunun he
men altında yine seramik parçalarının çıkması sonucu bu parçalarınhep
si toplanmıştır. Toplanan parçaların üç ayrı seramikkaseye ait olduğu

görülerek yapıştırma işlemine geçilmiş; sonuçta formları hemen hemen
birbirinin aynı, ancak motifleri açısından ayrı özellikler gösteren sera
tnik kaseler ortaya çıkmıştır.

Envanterlenerek Erzurum Müzesi'ne teslim edilen bu seramik ler
den birincisi (Resim: 1), 9 cm. çapında ve 2 cm. yüksekliğinde halka
ayaklı; 30 cm. çapında, 9.5 cm. yüksekliğindebir kasedir. Kaserıin dış yü
zü firuze sırlıdır. İç yüzünde, kahverengi konturlu desen sgraffito tekniği

ile işlenmiştir. 4 cm. genişliğindekikase kenarı «zig - zag» dizisi halindeki
«iğ» biçimli şekillerle süslüdür. «zig - zag» dizisi dışındaki üçgen boşluk

lar yeşil, sarı ve patlıcan moru ile renklerıdirilmiştir. Kasenan içine bü
tün yüzeyi 'kaplayan altıköşelibir yıldız çizilmiş, yıldızın göbeği ve sivri
köşeleri yeşiL, sarı ve mor renkli bitkisel motiflerle bezenmiştir. Kaserıin

yarısına yakın bir bölümünün parçaları bulunamamıştır.

İkinci seramik 'kase (Resim: 2),9.5 cm. çapında 'Ve 2 cm. yirksekli
ğiııde halka ayaklı; 30 cm. çapında, 11.7 cm. yüksekliğindedir. Kasenirı

dış yüzü sırsızdır. İçinde, birbirini merkezde kesen üç şeridin böldüğüüç
gen daire parçaları rumi desenlerle doldurulmuştur. Yarısına yakın bir
kısmıkırılmış olan ve parçaları bulunamayan sgraffito tekniği Ile işlen

miş kasenin 2.5 cm. genişliğindeki ağız kenarında da paralel çift çizgi
ve buna diagonalolarak kesen mor renkli ıbandlar işlenmiştir.

Büyük bir kısmı kırılarak kaybolmuş olan üçüncü kasenin (Re
sim: 3) LO cm. çapında ve 3 cm. yüksekliğinde halka ayağı vardır. 30 cm.
çapında ve 12 cm. yüksekliğindekikaseni n dış yüzünde sırlar dökülmüş;

sadece sgraffito tekniği ileçizilmiş basit, sivri uçlu, uzun yapraklar kal
mıştır. Kasenin iç yüzeyi sarı, kahverengi ve yeşilin hakim olduğu geomet
rik ve bitkisel desenli kompozisyonla süslenmiştir. Kaserıin gölbeğindeki

içbükey kenarlı altıgenin içine de kıvrık saplı bir rumi yaprak çizilmiştir.
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13. yüzyıl Selçuklu eseri olarak tahmin ettiğimiz bu seramik kase
ler dışmda Malazgirt ilçesi yetkilileri tarafından daha önceki kanalizas
yon hafriyatlarındave yolaçma çalışmaları sırasında ortaya çıkan bazı

buluntular da tarafımıza teslim edilmiştir. Buluntular dçinde önemli gör
düğümüz iki adet bronz havan (Resim; 4), bir havaneli ile iki adet su
künkü de envanterlerıerek Erzurum Müzesi'ne teslim edilmiştir. Bu eser
lerden bronz havanlar yaklaşık 12 cm. genişliğinde ve 9 cm. yüksekliğin

dedir. Sekiz kenarlı olan havanların birer yüzünde halka; diğer yüzleri
nin ortalarında birer kabartma damla motifi yer almaktadır. Havaneli
ise yine 'bronzdan olup, taban çapı 4.5 cm., yüksekliği 21 cm. dir. Tokmak
kısmı ile sapı arasında tabandan 9.7 cm. yükseklikte bir bilezik bulun
maktadır. Selçuklu dönemine ait olduğudüşünülensu künklerinin boy
ları 42.5 cm., küçük ağız 'çapı 10 cm. ve 'büyük ağızçapı 16 cm.dir, Yük
sekliği 11.5 crn., ağız çapı 9 cm., dip çapı 5.5 cm. olan basık küresel göv
deli, düz silindirik boyunlu ve tek kulplu bir rnaşrapa da (Resim; 5) bu
luntular arasındadır. Maşrapa kiremit kırmızrsı hamurludur.

Araştırmalarımızsırasında toprak yüzeyinden türü ve formu tespit
edilemeyen bol miktarda seramik ve çini parçalar toplanmıştır.Bu parça
larda sgraffito, lüster, kabartma. sıraltı ve akıtma teknikleri kullamldı

ğı saptanmıştır. Buluntuların biri haricinde tamamında bitkisel ve geo
metrik motifler yer almaktadır. Figürlü olan elimizdeki tek parça ise üs
tünde tavus kuşu bulunan sıraltı tekniği ile yapılmış, kırık bir çinidir
(Resim: 6). Türü ve formu bilinemeyen, deve tüyü renginde, ince göze
nekli hamurdan yapılmış olan bu parça üstüne şeffaf türkuaz sıraltında,

koyu yeşil çizgilerle bir tavus kuşu işlenmiştir.

Malazgirt yüzeyaraştırmasıbuluntu1arı arasında iki adet sikke de
yer almaktadır. Ön yüzünde kabaca insan figürü seçilebilen birinci sik
kenin arka yüzü tamamen aşınmıştır. Bakır olan ikinci sikkeise 2.35 cm.
çapında ve 0.3 cm. kalınlığındadır.Ön yüzünde at figürü bulunan sikke
nin arka yüzünde yer alan yazıların bir kısmının tahrip olması nedeniyle
darp yeri ile hangi döneme aiı olduğu anlaşılamamaktadır. Okunabilen
bölümü dse şu şekildedir:

EI- nasr'üd - din

Emir - ül mü'minirı

Birkanalizasyon çalışması esnasında tesadüfen ele geçirilen bulun
tulardan ve yapmış olduğumuz yüzeyaraştırması sırasında elde edilen
bilgilerden de anlaşılacağıüzere Malazgirt; Orta çağ Türk İslam Arkeolo
jisi açısından gözönüne alınması gereken bir merkezdir. Gerçi, şu anda
surlar büyük ölçüde tahrip olmuş durumdadır; fakat, bu surların sımrla-
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dığı alan içerisinde bir. zamanlar ayakta olduklarını anladığımız mimari
eserlerle birlikte henüz bilinmeyen birçok mimari kalıntı ile küçük el sa
natı örnekleri zamanla biriken toprak kütlesi ve yapıların altında kalmış
tır.

Anadolu'nun vatanıaşmasında sembolik bir önemi olan ve manevi
bir 'kapı gibi 'kabul edilen Malazgirt'in diğer arkeolojik sahalardan daha
istisnai bir önemle ele alınması gerekmektedir.
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KONYA MEVLANA MÜZESİ'NDEKİ ŞER'İYYE.sİcİLLERİNE

GÖRE 17. YÜZYıLDA KONYA ŞEHİR DOKUSUNUN
ÖZELLİKLERİ

Yusuf OGUZOGLU *

Özellikle Konya Şeriyye Sicillerine dayalı araştırmalarımızınürünü
olan çeşitli yayınlarımızda,Konya Şehrinin Osmanlı Dönemindeki fizik
sel durumu incelenmeye çalışılmıştırI, Şehirdeki vakıflara aityapıların

onarımı gerektiğinde vakıf mütevellileri mahkemeden onayalmak zorun
daydılar. Bu amaçla yapılan mimari keşiflerin sicillerdeki örnekleri,
canlı ve değerli bilgiler içermektedir. Ayrıca, şehirdekikonutlarmalım

satımı için de mahkemeye başvurularakhüccet istenirdi. Bu kayıtlarda,
ilgili konutların kaç kat olduğu, konutun iç bölümleri, bahçesindeki ek
yapılar, hatta ağaçları, su kuyuları !hususlarında çoğu kez ayrıntılı bilgi
ler bulunmaktadır.Yine sicillerde, yeni' veya esiki vakıflar için düzenlerı.

mış olan vakfiyelerin suretleri de yer almakta ve böylece vakıf tesislerle
ilgili bilgi bulma şansımız doğmaktadır. Esnaf örgütü ile ilgili kayıtlar

ise, esnaf çarşılarına İlişkin bilgiler içermektedir.

Konya Şer'iyye Sicillerinin genelolarak değerlendirilmesi sonunda
17. yüzyılda Konya şehir dokusunun ana ögelerini ortaya koymak müm
kündür. Bu ögeler arasında, şehrin çevresinin tamamen bir suda kaplı

olduğu, kalenin bir parçası olan bu surun şehre giren yolların bulundu
ğu kesimlerinde kapılar bulunduğu, şehrin bugünkü yerleşim düzeni
içinde; eski öğretmen okulu -Şems - i Tebrizi - Valilik -Kapı Cami"i - İplik
ci Carrıi'i, Alaeddin Tepesi arasında kalan kesimde ana ünitelerin serpil
diğini açıkca görmekteyiz. Bu üniteler arasında, özellikle Karaman -oğlu
dönemine ait, kalealtında yer alan dükkanlar, Medrese, Kapan Hanı,

Cami, İmaret ve Hamam, Selçuklu döneminden kalma Medreseler. Os
manlı dönemine ait Bedesieri. Hanlar. Beylerbeyi Sarayı, MüteseJlim Sa-

(*) Yrd. Doç. Dr. Yusuf OGUZOGLU, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğ;

rafya Fakültesi, Tarih Bölümü, ANKARA

(L) Bk. Oğuzoğlu. Yusuf, ,,17. Yüzyılda Konya Şehrindeki İdari ve Sosyal Yapı

lar». Konya, Haz. Feyzt Halıcı, Ankara :984 ss. 97-108; Oğuzoğlu. Yusuf, Ana
dolu Şehirlerinde Osmanlı Döneminde Görülen Yapısal Değişiklikler, V.
Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, 1987.
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rayı, Esnaf Çarşı1arı yer almaktadır. Şehrin mahalleleri dse, bu ana bö
lümle 'sur duvarları arasındayer alan kesimlere dağılmış bulunmaktadır.

Bizim burada asıl üzerinde durmak istediğimiz konu, Konya şehir

dokusunun 17. yüzyıl içinde geçirdiği hareketliliğe ilişkindir.

'Bu lkonudaki nk belirlememiz. adı geçen dönemde şehrin tesadüfi
bir yapılaşma 'içinde seyretmediği, tersine alt-yapı kavramının mevcut
olduğudur. Bir sicil kaydına göre, 1683 yılında Elhac İshak Efendi tara
fından şehrin en 'işlek iki kapısı olan, Ertaş ve At - bazarı 'kapıları arası

na baştan 'başa kaldırım döşetilmişti. Yine aynı sırada, Konya'nın kuze
yindeki Musalla yöresinden Ertaş Kapısı'na ve At -bazarı Kapısı yakının

daki Buğday Bazarı'ndan Semerciler Çarşısı'na kadarda kaldırım inşa

edildiğini belirlemiş !bulunmaktayız. İlgili sicil kaydında, bu kaldırırnın

geçtiği« On dört rnevazi'de taş köprü bina olunduğu» da belirtilmektedir.
Böylece, muhtemel 'Su birikintilerirıe ve akıntılara 'karşı da önlem alın

mış olduğu ortaya çıkmaktadır2. Yine aynı anlayışla, çevresindeki «iki
bin neferden ziyaide dbadullahın» ihtiyacını karşılamakta olan, Karaman
oğlu İbrahim Bey evkafından Yeni Hamam (Mahkeme Hamamı)'ın pis
sularının akıtılması için, şehir suruna 'kadar 'künk döşetilmişti3. Şehrin

temizliği konusunda halkın bilinçli olduğunu bir başka kayıtta da gör
mekteyiz. 1670 yılında, At -bazarı Kapısı (Bu günkü Kapı Cami'i'nin he
men yanında idi) çevresinde oturanlar, mahkemeye gelerek, buradaki ka
sapların yol üzerine artıklarını döktüklerini şikayet etmişler ve bu duru
mu yasaklancı ıkarar çrkartmışlardı", Şehrin Debbağhanesi de şehir dı

şında, kuzey-doğu yönüne düşen «Kafur Nehrisnin iki tarafına inşa edil
ınişti S. «Kaldırım» konusunun 'şehrin başka kesimlerinde de alt -yapı
ögesi olarak yer aldığını görmekteyiz. 1672 yılında, Mevlana Zaviyesi ya
kınındaki Kiremidli Han'dan «Şehir Irmağı-na kadar kaldırım döşetil

mişti 6. Aynı biçimde, 65 odası ve «beş kenefi» bulunan Valide Hani'nın

(!At-bazan Kapısı dışındaydı) avlusu da kaldırımlıydı 7. «Kenef» (WC),
gerek evlerin içinde, gerekse han, hamam ve medrese gibi sosyal yapılar

da mutlaka ayn bir bölüm olarak mevcuttu. Buna ilişkin birçok kayıt

bulunmaktadır.

(2) Bk. Konya Şer'iyye Sicilleri, 19/146. Bk. Ek 1.
(3) Bk, Konya Şer'iyye Sicilleri, 35/50.
(4) Ek. Konya Şer'iyye Sicilleri, 14/159.
(5) Bk. Konya Şer'iyye Sicilleri, 18/51.
(6) Bk. Konya Şer'iyye Sicllleri. Bu dönemde kimi zaman şehri sel bastığı

için bu gibi kaldırım ve köprüler önem kazanmaktadır. Türbe-i Celaliye ya
kınında merhum Şeyh Hüseyin Efendi'nin bina ve vakıf eylediği hanın oda
larını «seyl suyu tuğyan idüb, yıkub harab olub..» Bk. 16/91.

(7) Bk. Konya Şer'iyye Sicilleri, 29/79.
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Konya şehir dokusundaki lhareketlHiğibir bakıma, hem şehrin ar
tan nüfusuna paralelolarak, şehir sudan dışında 'Sağlıksız bir büyüme,
hem de şehrin geleneksel ana ikütlesi içinde sağlıklı bir kendini koruma
ya ve geliştirmeye çalışma biçiminde tanımlamakmümkündür. Gerçek
ten, elimizdeki arşiv kayıtlarına göre, incelediğimiz dönemde 20.000'e
ulaşan Konya nüfusunun % 25'i bulan bölümü surlar dışındaydı",Mevla
na'nın «Nefs - i Konyada vaki'Türbe- i Şerifleri mahallatı ve vakfı olan
karyeleri kadimü'l- eyyamdan bu ana gelince süren - i defter -i hakanı ve
evamir- i şerif» ıile her türlü vergiden bağışlanmış bulunmaktaydı9, Bu
durum, zaten şehir sudan içinde yerleşim alanı kalmamış şehrin doğal

gelişimini bu tarafa doğru çekmektey:di. Özellikle, kırsal kesimden gelen
ve sosyo - ekonomik sorunlan bulunan .kesim için elverişli bir yerleşim

alanı doğmuştu. Bu durumu canlı biçimde sergileyen birçok sicil kaydı

bulunmaktadır.Örneğin, böyle ıbir 'kayda göre, «Mahmiye- i Konyada Tür
be - i Celaliye vakfından olub Dolab Ucu mahallesi kurbunda rnücedde
den bina olunan menzillere varub vakf -ı mezbür mütevellisi Bayram Çe
lebi iltimasıyla Bi'r- rıza cümle ibeyninde 'senede vakf tarafına her bir
menzülün viri1en icare-i zmini» belirlenmişti. Buna göre yeni inşa edi
len 34 hanenin yıllık zemin kirası 4 -10 akçe arasında değişmekteydi10.

Bir ekrneğin 1 akçe olduğubu dönemde bir ev için takdir edilen yıllık ar
sa kirası çok düşük gözükmektedir. Üstelik, başka vergilerin de muafi
yeti dikkate alındığındaşehrin bu kesiminin neden çabuk büyümüş oldu
ğu kolaycaanlaşılmaktadırEk 2.

17. Yüzyıl, Osmanlı Tarihi içinde genellikle sorunlu bir dönem ola
rak bilinir. Celali kanşıklıklan bu yüzyıl başında çıkmıştır: Taşrada ve
merkezde çoğu kez geniş çaplı ayaklanmalar eksik olmamıştır. Merkezi
hazinenin çeşitli nedenler'le iyice zayıfladığı bir dönemde, taşrada şehir

lerde çoğu vakıf bir çok büyük tesisin yapıldığı dikkati çekmektedir. Ör
neğin, Şeyh Ahmet efendi evkafına dahil olmak üzere, Konya'da 1 cami,
1 mescid, 1 han, 1 çarşı, 1 medrese, çeşmeler ve sıbyan mektebleri inşa

edilmişti11,

Bu olgu içinde, şehirdeki eski ana tesislerin de onanmlan gerçekleş

tirilmekteydi. Hem bu dönemde şehrin ana kimliğinin korunması açısın-

_,dan, hem de tarihi eserlerin günümüze kadar gelebilmelerininsağlanmış

olması yönünden bu onanm faaliyeti son derecede önemlidir. Bu faaliye
ti gösteren, içlerinde Türk mimari anlayışını canlı bir biçimdesergileyen
kayıtların da bulunduğu aynntılı keşiförnekleritarafımızdan değerlerı-

(8) Bk. Başbakanlık Arşivi MAD. nr. 3075 ve Konya Şer'iyye Sicilleri ı3/3.

(9) Bk. Konya Şer'iyye Sicilleri, 27/293.
(ıo) Bk. Konya Şer'iyye Sicilleri, 48/2.

(11) Şeyh Ahmed Efendi Evkafı üzerinde ayrı bir araştarmamız sürmektedir.

101



dirilmektedir. Burada, hemen 'şunu belirtmeliyiz ki, bu onarımlar, ilgili
vakfın mali kaynaklarınınyetersiz olduğu hallerde vakıf kiracıları ve il
gili tesisten yararlananlar tarafından ıda gerçekleştirilerek tesislerin ha
rab olmasının önüne geçilmiş olmaktaydı, Örneğin, 1682 yılında, Ertaş

Kapısı dışındaki hamamın onarımı müsteciri olan Ani babaElhac Süley
man tarafından finanse edilmişti12. 1678 yılında ise, şehir içindeki çeşme
lerin önemli bir bölümünün yer aldığı, Ağa Çeşmesi, Fenari Çeşmesi ve
Tobcu çeşmeleri evkafına dahil çeşmeler «rnarifet - i 'ahali ile teedid ve
ta'mir» edilmişti13. Bu tür onarımlar veya yeni inşaatlar sırasın

da, 'çevreye zarar verici sonuçlar getiren yapılaşmagörülürse zarar gören
tarafların mahkemeye başvurması sonucu, keşif yapılarak 'Zararlı yapı

laşmanın önüne geçilirdi. Örneğin, 1672 tarihli bir sicil kaydına göre,
Mevlana Zaviyesi yakınındaki, Kiremidli Han'ın bitişiğine yapılan bir
dükkanın hanın damından akan yağmur sularının akmasını önleyerek ya
pıya zarar verdiğinin saptanması üzerine, burada mimar-başınında katıl

dığı teknik bir keşif yapılmış ve eski bir yapı olan bu hanın korunmasıııı

sağlamak için «zikr olunan mescid vakfının üç dükkanının hedmine (yı

kılmasına) ve Çelebi Efendi'nin kahvehanesinin saçağı altında vaki bir
buçuk zira' arzı olan (yaklaşık 1.10 m.) sekinin hedrnine ye şimal tara
fında vaki' mülkü olan dükkanın hedmine» karar verilmişti14. Ek 3. İkin

ci bir örneğe göre ise, Karaman Oğlu İbrahimBey vakfı olan İmaret Med.
resesi binasının bitişiğindebulunan bir eve zarar vermesi ve bu arada bu
evin «kenefinin duvarı» yıkılması üzerine, yerinde keşif yaptırılmış ve
vakıf tarafından «taş ve kireçle doksan ayak duvar» yapılması için karar
çıkmıştı15.

Sonuç: Çeşitli müzelerimizde korunmakta ve araştırıcıların hiz

metine sunulmakta olan Şer'iyye Sicilleri, Türkiye şehirlerinin kentsel
dokusunu ve bu yapı üzerindeki değişimi canlı bir biçimde sergiliyebile

cek örnekler içermektedir. Bu konunun ele alınması bir tarihi gelişimi

ortaya koyması yanında, bu gün korunabilmesi için çareler aranan bir

çok değerli ata yadigarı eserimizin geleceği konusunda sağlıklı ve bilim

sel ipuçları da getirecektir. Bunun için sadece ilgili belgelere inmek yeter

li olmayıp, özellikle sanat tarihçi ve teknik elemanların ortaklaşa mesai
ierine ihtiyaç bulunmaktadır.

(12) Bk. Konya Şer'iyye Sicilleri 26/69.

(13) Bk. Konya Şer'iyye Sicilleri 13/173.

(14) Bk. Konya Şer'iyye SicilIeri 16/17.

(15) Bk. Konya Şer'iyye Sicilleri 34/176.
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EK: 1

1683 Yılında Konya Şehri için kaldırım döşetilmiş olduğu ve 14 taşköprü

inşa edildiği konularını içeren sicil örneği.

(Bk. Konya Şer'iyye Sicilleri-Konya Mevlana Müzesi'nde-19/146)
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EK: 2

1718 tarihlerinde Konya dışındaki vakıf arazi üzerinde çok düşük bir yıl

lık zemin 'kirası vererek yeni konutlar inşa edenlerle ilgili belge.

(Bk. Konya Şer. Sic. 48/2)
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EK: 3

Konya'da Mevlana Zaviyesi yakınında eski ve büyük bir. yapı olan Kire~

midli Hançevresindeki sağlıksız yapılaşmanınHan'a zarar verici boyut
lara ulaşması üzerine, keşif yapılarak '4 dükkan ve bir 'kahvehane sekisi

nin yıkılmasına karar verildiğini gösteren sicil örneği.

(Bk. Konya Şer. Sic. 16/17)
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OLYMPOS VE HEPHAİsTİoN'DA KÜLT KALıNTıLARı

ÜZERİNE BİR ÖN ARAŞTIRMA

. Adnan DiLER *

«Ölümsüz ateş-den kaynaklanan Hephaistos tapınımı ve tapınak

olarak kabul edilen anıtsal bir kalıntı, Olympos'un antik çağdan günü
müze erişebilen kültle ilişkin en önemli verilerini oluştururlar. Antik
kaynaklarda varlığından söz edilen ünlü Hephaistos Tapınağı'yla ilgili bil
giler, bugüne 'dek yeterli çalışmaların yapılmaması nedeniyle salt bu
kaynaklarda söylenenlerle sınırlı kalmıştır. «Tapınak» olarak nitelenen
kalıntı da tasar ve amacı yönünden, bugün için bazı tartışmalarayol aça
bilecek özellikler içerir.

Lykia'nın bu önemli antik merkezinde ı kült alanı ve kalıntılarını

saptamak için gerçekleştirdiğim bu ön araştırmada,ayrıntılı bir çalışma

öncesi salt bunlarla ilgili sorunların ortaya konulması amaçlanmrştır.

Bu amaca yönelik olarak, kültle ilgili betimler içeren bazı Olympos
sikkelerinin sorunları aydınlatıcı yönlerine değinmek isterim: Geç Hel
Ienistik evreye tarihlenen bir sikke üzerinde ön yüzde bir Apollon başı,

(*) Adnan DiLER, Atatürk Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Ar_
keoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, ERZURUM.

(1) İlgili kaynakça için bak. RE XVIII 1,3]13.21 (Ruge); Cicero Verr. II, 1,20. 56;

Sallust I, 68; Steph. Byz. 515,71; Ptolemaeus V 3,3; Strabo XIV 665 666, 671;
Pulutarch, Pomp. XXIV, 5; Eutropius VI 3; F. Beaufort, Karamania (1818)

2. baskı 44; \N.M. Leake, Journal of a Tour in Asia Minor (1824) 186-189

J.A. Cramer, A. Geographical and Historical Description of Asia Minor II
(1832) 257_261; C. Fellows, A. Journal Written Durmg an Excursioıı in Asia
Minor (ı838) 212-213; C. Fellows, An Account of Discoveries in Lycia (1840)

214-215; T.A.B. Spratt-E. Forbes, Travels in Lycia, Milyas and Cıbyratis II
(1847) 181; C. Texier, Asie Mineure (1362) 697; C.T. Newton. Travels and
Discoveries in the Levant i (1865) 344-345; R. Heberdey-E, Kalinka, Berleht
uber Zwei Reisen im sudwestlichen Klein Asien (1896) 33-35; L. Malten.
Jdl 27, 1912, 237 vd.; Titı.ıli Asiae Minot-is II (1901-1941) 3,362; D. Magie, Ro
man Rule in Asia Minor (1950) 287, 28'l, 516, 520, 527, 1168, 1375, 1391; L. Ro-·
bert Hellenica X (ı955) 172; A.B. Cook, Zeus II (1965) 972; M.U. Anabolu,
Küçük Asya'da Bulunan Roma imparatorluk çağı Tapınaklan (1970) 43-44

Resim 279-281; H. von Aulock, ıst. Mitt Beih. ll, ~974, 46; C. Bayburtluoğlu,

Lykia, 17 vd.; E. AkurgaL, Ancient CiviEzations and Ruins of Turkey (1978)
265; V. ten, Lykia Lahitleri (1985) 48-5U Lev. 38-41: J. Wagner, Türkei, Die
Südküste von Kaunos bis issos (1986) 133-135.
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arka yüzde bir kithara resmi görü1ür 2
• Aynı dönemden bir başka sikkenin

ön yüzü Korinth miğferli Athena başı, arka yüzü bir yıldınmla bezelidir 3.

Daha geç tarihlerden III. Gordianus zamanından bir sikkede ise önde
Gordianus, arka yüzde sağ elinde çekiç, sol elinde kalkan ve önünde
bir örsle birlikte betimlenen Tanrı Hephaistos izlenir". Anılan bu sikkeler
üzerindeki yazıtlardan, bunların Olympos sikkeleri oldukları kesindir ve
bu olgular kentte Apollon, Athena, Zeus ve Hephaistos kültlerinin var
lığı biçiminde yorumlanabilir. Ancak; erken tarihli sikkeler üzerindeki
Apollon betimiyle belgeleneri Apollon tapınımırıırı Lykia'da ilgi gören külr
lerin başında geldiği bilinmektedir. Çünkü salt Olympos'ta değil bazı

kent sikkeleri üzerinde de bu tanrı portresi yaygındır5, Sonuçta Olympos
sikkeleri üzerine ApolIon portrelerinin işlenmesi, kentin Lykia Birliği'ne

üye olmasından sonra, birlik sikkeleri tipinde para bastırmak gibi zor
layıcı politik bir nedenden kaynaklanmışolabilir de. Buna karşın Athena
betimli sikkelerin bir yüzündeki yıldınmla simgelenen Zeus kültünün,
Olympos'ta özgün bir yeri olmalıdır; bir lahit üzerindeki yazıt da bu
tanrı kültünün kentteki önemini artırır". Zeus'un saygın bir yeri olması,
kentin Olympos gibi kutsalIığı çağrıştıran bir. dağ eteğinde konumlan
masıyla da açıklanabilir.Strabon'da Olympos yada Phonikus. olarak tanı

tılan 7, günümüzde ise Musa Dağı olarak bilinen, böylesine yüksek dağ

doruklarının ve aynı adı taşıyan pek çok örneğin mitolojik yönden Zeus
kültüyle önemi, özde göksel tanrının tüm havayla ilişkin güçleri, bulut
lara yakın yüksek dağ doruklarındanyönettiği inancından kaynaklanır",

Arkeolojik verilerle, buralarda Gök tanrı'nın bir tapınaktan çok sunak ve

(2) H. von Aulock, Sylloge Nummorum Graecorum Deutschland, Lykien 10 Lev.
143 Nr. 4374.

(3) dn. 2 Lev. 143 Nr. 4576.

(4) H. von Aulock, IstMitt Beih. ll, 1974 Lev, 11 Nr. 186.

(5) Patara, Kyaneai, Akalissos, Rhodiapolis, Trebenna Ye Podalia sikkeleri üze
rinde de Apollon portreleri görülür, H. von Atılock dn. 4,. 24.

(6) Heberdey ve Kalınka araştırmalarında, bir Olympos lahdi üzerinde -Olym
pes'un tanrıları Zeus ve Hephaistos'a şükranlarını sunar.. içerikli bir yazıt

saptamışlardır. Bu veri ışığında Zeus kültü'nün öneminden kuşku duyul
maz. Yazıt için bak. R. Heberdey - E. Kalinka, Bericht uber Zwei Beısen im
Südwestlichen Klein Asien ClB96) 34 NI". 42.

(7) Strabo, yapıtında hem kent hem de dağ adını Olympos olarak tanıtır (Stra,
bo XIV 666>' Strabo gibi pek çok araştırmacı da kentingüneyindeki, yak
laşık 1000 m. yüksekliğindeki dağın antik Olympos dağı olduğunu belirt
mektedirler. Bu konuda ayrıca, bak. J. A. Cramer, A Geographical and His
torical Description of Asia Minor II Cl832) 257.

(B) Hellen öncesi ve olasılıkla Anadolu kökenli olduğu da savlanarı Olympos
kelimesinin, dağ anlamında kullanıldığı bilinir. [A,B. Cook, Zeus i (J964)

1001.
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adak çukurlarıyla onurlandırılması ilginçtir 9. Bu olgu gelecekte -kentin
güneyindeki Olympos Dağı'nda, tannya adanmış sunak türünden kült
kalıntılarının aranması gerekliliğindeyön vericidir.

Gordianus dönemi sikkelerinde, sanatcı kişiliğine yaraşır bir pozda
işlenen Hephaistos betimli örnekler, bu tanrı kültünün ayrıcalıklı oluşu

nun da belgesidirler. Zeus kültünün de etkinliğine karşın Olympos'ta baş

tanrı Hephaistos'dur. Bu, gömütleri koruyuculuk görevi üstlenmesinde 10,
')

mezar soyguncularındanalınan ceza paralarının bu tanrı tapınağına ak-
tarılmasında 11 ve adına şenlikler düzenlenmesiyle de ız bellidir.

Arkeolojik veriler ışığında, Anadolu'da geniş bir alana yayıldığı göz
lemlenen bu tapınırnın13 kentteki önemi Khimaira diye tanınan - ancak
Senece ve Pilinius'un anlatımlarındaöze yaraşır bir deyişle H e p h a i s
t i o n olarak adlandırılan14 - yerdeki ölümsüz ateşten kaynaklanır. Hep
haistos kültünün böylesine güçlü olmasına karşın, kaynaklarda anılan 15

bu tanrı tapınağının varlığını ortaya koyacak, somut arkeolojik veriler
henüz günyüzüne çıkarılamamıştır.Kentin kuzeyinde tabanı yer yer ko
runmuş iri taşlarla döşeli antik bir yolla ulaşılan Hephaistiorı'da,alanın

ön. kesimine kondurulan bazilikal tasarlı bir kiliseve alevlerin yanıbaşın

da izlenen eksedra kalıntıları, işlevi kesin olarak saptanabilenlerdir. Yo
ğun bir yıkıntı dolgusu içeren ve alevlere yakın kilise alanının, olası bir
tapınak için en elverişli yer olduğu düşünülebilir.Ancak burada tapınağa

İlişkin günümüz 'bulgularının yetersizliğine değinmek isterim.

Lykia Hephaistion'u gibi, tanrının alevlerle simgelendiği bir kült
alanı da Lipar adalarındaki Etna'dadır 16. Yerli Adranos kültüyle bir tu-

(9) W. Judeich, Troas bölgesindeki Gargara tepesinde, altar ve diğer kült kalın

tılarım içeren İda Zeus'u kutsal alanını saptadığını savlamaktadır (W. Ju
deich Öjh 4.1901, LU vd. fig. 16I). Bu örnek dışında Anadolu'da Zeus'un dağ

kültüyle ilişkili olarak bilinenler genelde sikke ve yazıt gibi verilerle sı

nırlıdır. IA.B. Cook Zeus II (1965) 9731. Buna karşın Hellenistan'da ayrın

tılıca çalışılıınş bazı dağ doruklarında alanın bazen bir temenosla da çev
relenmiş açık hava altarları ve adak çukurlarıyla donatıldığı saptanmıştır.

Bu konuda bak. M.K. Langdom, Hesperia 161976,1 vd. fig. 1-4); H. Scheffel AM
47, 1922, 129 vd.

(10) L. Malten JdI 27, 1912, 237.
(U) G.E. Bean, Klein Asien (1968) 157.
Cl2) Rhodiapolis'deki Opramoas yapısı yazıtlarında, Opramoas'un Olympos'da

Hephaistos ve İmparator şenlikleri için 12000 dinar bağışladığı bilinir.
E. Petersen - F. von Luschan, Reisenin Lykien II (1889) U7.

(13) L. Malten dn. 10, 234 vd.
(4) Hephaistos kültüyle ünlü ve genellikle Khimaira olarak bilinen yer, antik

kaynaklardan Seneca CEpist. 79,3 ve Pılinius (Nat, Hist. 5,100) da Hephais
tion, Solinus (39,ı> da ise Hephaistia olarak tanıtılmıştır.

(15) Sklax, Per. 100.

a6) L.R. Farnell, Cults of the Greek States V 387 vd.; Sclubart-Wilamowitz - Gr.
Pichter, Berliner Klassikertexte V 57 NI'. 273.
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tulduğunu Aelian'ın destansal anlatımlanndan öğrendiğimiz Tanrı'nın

Etna'daki tapınağı içindeki sönmeyen ateş, burada da kültün odağını

oluşturur.

Bakü yakınlarındaki Sarukhani'de alevlerin çıktığı yerin, kült ala
nına dönüştürülmesi de yine bu tann kültüyle açıklanır17. Aynı yerde
Apşaron Yarımadası'nda bir kaya yarığındankaynaklanandoğal gazın.

kün'klerle tapınak içindeki sunağa taşınması ve burada aleve dönüştürül

mesi de yine kültün özünü oluşturmaktadır.'

Hephaistos kültünün Lemnos'da saygın bir yeri olması da yine bu
radaki ateşle ilişkilidir. Kokino Yarımadası'nda,bugün sönmüş olan ate
şin biraz ilerisinde tanrının bir tapınağından söz edilmektedir 18.

Özlüce tanımlamaya çalıştığım bu örneklerin tümünde de Hepha
istos Tapınağı'na ilişkin bilgiler, büyük ölçüde antik kaynaklarda söyle
nenlerle sınırlıdır ve bunu tapınağa ait arkeolojik bulgularla belgeleye
bilmek olanaksız gibidir. Lernnos'da tanrı tapınağı için verilen bilgilerin
yetersizliği yanında Etna ve Bakü örneklerinde alevlerin tapınak içinde
tanımlanması da bir tapınak için yadırgatıcıdır. Bu yardırgayış belki de
alevin tanrının kendisi tapınağının ise derinlerde ateşin kaynağında ol
duğu inancından geliyor olabilir. Böylece alevlere yakın bir yerde, tapı

naktan çok henüz tüm özelliklerini saptayamadığımbir sunağın varlığı

nı düşünmek bana daha akılcı gözükmektedir. Bu yaklaşım, bir tapına

ğa ait somut verileri saptayamadığımLykia Hephaistion'u için de geçer
lidir ve sonuçta kanım odur ki, kutsal alanda bilimsel kazılar yapılma

dıkça bir tapınaktan söz edebilmek varsayımlardan öteye geçemez.
Olympos'ta sürdürdüğümyüzeyaraştırmasınınbir bölümü de, ken

tin kuzeyindeki sorunlu bir kalıntı üzerinde yoğunlaştırılmıştır.Araştır

macıların bu yapıyla ilişkingörüşleri,bir tapınak olduğu kanısında bir
leşmektedir19. Yapının Mark Aurel dönemi tarihinde varılan görüş birli
ği, Pedestal üzerindeki yazıt 20 ve İon başlığı zı yanında, mimari bezeme
lerinin 22 stiliyle de desteklenmektedir.

(17) Petroleum i 1906, 591 vd.
(8) C. Fredrich, AM 31-3, 1906, 254-255.
(19) Bunda özellikle kalıntırun amtsallığı ve yapı önünde yer alan, sütun, başta

ban gibi cepheye ait mimari parçalar önemli bir etken olmuştur.

(20) ilk kez C. Fellows taratından tanıtılan yazıt, Mark Aurel'e övgü dışında

yapının içeriği konusunda hiç bir bilgi vermemektedir. Yazıt için bak. C
Fellows, A. Journal Written Durirıg an Excursion in Asia Minor (1838) 213.

(21) O. Bingöl, IstMitt, Beih. 20, 1980, 36, 5ô, 115 Lev. 1'3 Nr. 213.
(22) C. Başaran, Anadolu Mimari Bezemeleri II, Roma çağı Lotus - Palmet Örgesl

tYayınlanmamış Doktora TeziJ (1987) 123 n. 259. Yazar tarafından üst lerıto

daki bezemelere Geç Antoninler dönemi tarihi önerilmiştir. Ancak, kapı

nın yan silmeleri üzerindeki yarım'bırakılmış bezemelerin, üst kapı lentosu
bezemelerinden daha geç bir evrede _ olasılıkla 3. yüzyıl başlarında yapılmış

oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
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Bu yapıdan günümüze, ortada bir kapı açıklığıylabölünen bir duvar
ile (Resim: 1) önündeki yıkıntı dolgusu içinde gözlenebilen anlaca ait
bazı mimari parçalar kalmıştır. Kapı lentoları bitirilememiş mimari be
zemeler içerirler (Resim: 3). Konsollarla sınırlanan üst lentoların tü
müyle bezenmesine karşın yan lentoların yarım bırakıldığı, yapı duvarı

bloklarından bazılarının da yüzeylerinin tıraşlanmadığıgörülür (Re
sim 1,9). Duvar korunan biçimiyle, en üstte silrnelibloklarla sonlanır.

Kalıntı ön yüzünün her iki kenarında öne çıkıntılı bloklar izlenir (Resim
4,5). Bunlardan doğu kenarın en üstünde görülen ve tek parçadan olu
şan iki faszieli örnek, öne doğru dik açılı bir uzantı içerir (Resim: 5).
Bunun altında ve iki sıra aşağısında, yine yüzeyleri tıraşlanmamış iki
blok daha vardır. Cephenin diğer kenarında da benzer bir uygulama gö
rülür: Burada da en üstte öne doğru uzantılı silmeli blok ve onun altın

da birer atlayarak, üç çıkıntılı örnek daha vardır (Resim: 4).

Yapı anlacındaki öne doğru uzantılı blokların alt kesimlerinde,
plaster başlıklarının varlığı ilginçtir (Resim: 8,9). Bunlardan doğu ka
nattaki dikdörtgen kesimli öge, abakus, sık siImeliekinus ve astragal
profilli bir boyundan oluşur (Resim: 10). Benzer bir başlık da bu kez
diğer kanatta görülmektedir. Yıkıntı dolgusu altında kalması nedeniyle
az bir bölümünü izleyebildiğimizbu kalıntı da (Resim: 8) ilkiyle aynı

özellik ve işçiliktedir. Genellikle baştaban altında görmeye alışık olduğu

muz bu tür plaster başlıklarının,yapınınböylesine alt kesimlerinde kulla
nılması ilginçtir. Ancak, ayrıntısını izleyebildiğimiz doğu taraftaki başlı

ğın, çevresindeki bloklarla organik ilişkisi (Resim: 10,11) onun bir geç
devir değişikliğiyle ilgili olmadığını belgelemektedir. Bu başlığın altında

ki taşın altında, çıkıntılı bir blok daha gözlenir (Resim: 11). Bu iki öge
arasındaki taş yüzeyinin yarıya yakın kısmınınoyulduğukeski izlerinden
bellidir. Araya girecek blok için de, yüzeyde konturların belirlendiği iz
lerden anlaşılmaktadır. Böylece, özgün yapının bir parçası olduğu anla
şılan bu pasterlerin önünde herhangi bir duvar uzantısı düşünülemeye

ceğinden, yapının prostylos tasarlı olduğundankuşku duyulamaz. Bu ta
sardaki yapılarda önden gelen baştaban bloklarının yapı cephesindeki
plaster başlıkları üzerine oturtulduğu bilinir. Böyle bir başlığın burada,
doğu kanattaki silmeli blokun altında beklenmesine karşın, bunu göre
miyoruz. Ayrıca bukesimdeki çı'kıntı yapan blokların uygulanışında da
belirgin bir düzensizlik vardır. Bunun yanında batı kanatta, plasteri
oluşturan uzantılı blokların aralarında boşluklar olduğu gibi, bir örnek
dışında taş yüzeyleri de kabaca bırakılmıştır (Resim: 4). Sorun yaratıcı

olan bu durum iki nedene dayandırılabilir: Bunlardan ilk akla geleni, ya
pının geç dönemdeki değişikliklerlebu biçimi aldığı, ikincisi ise özellikle
batı kanattaki uygulamanın özgün olduğu, ancak yapının bitirilememesi
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nedeniyle taş yüzeylerinin kabaca bırakıldığıdır. ikinci olasılığın daha
güçlüce savunulabilirliği,doğu kanattaki plaster başlığı altında izlediği

miz ayrıntı (Resim: 11) yanında, yapının mimari bezemeleri ve genelde
saptanabilen diğer yarım kalmış unsurlarm çokluğuyla da desteklenmek
tedir. Kalıntının gözardı edilemeyecek bir özelliği de, iki yanında uzayan
kalın harçlı duvarlarla olan ilişkisidir. Yapı, yanlarda plasterlerin alt dü
zeylerinde bile düzenli bir şekilde sonlanmaz ve bloklar yer yer sağlam

bağlantılarla harçlı duvar içine sokulmuşlardır (Resim: 7,9). Bunun ya
IJL sıra yapıya arka taraftan bakıldığında, ön duvarm arkaya olduğu ka
dar, harçlı duvarlara doğru da «L» biçimli bloklarla bağlantılı olduğu gö
rülür (Resim: 6). Harçlı duvarların ana yapıyla olan ilişkisinde ilginç
bir başka özellik de duvar içinde görülen kapı ve pencere donanımlarıdır

(Resim: 12-16). Yapının her iki tarafında da gözlenen bu uygulamada,
özellikle doğu taraftaki kapı .işçiliği ve profilleri yönünden silmeli blok
lar ve plaster başlıklarınabenzerlik gösterir. Bunu, harçlı duvarların ana
yapıyla ilişkisi de destekler.

Tüm bu veriler ışığında, yapının salt bir tapınak olarak değerlendi

rilmesini sağlayacak bulguların yetersizliğine ilgi çekerim. Kanımca bu
rada bir tapınaktan çok, içerik ve tasar yönünden yandaki harçlı duvar
larla ilişki içerisine sokulmuş -henüz türünü saptayamadığım-bir yapının

varlığından söz edilebilir.

Bir ön çalışmayla ortaya koyduğum, Hephaistion'daki «Hephaistos
Tapınağı» ve Olymyos'un bu anıtsal kalıntısıyla ilişkin sorunlara, ancak
gelecekteki ayrıntılı çalışmalarla açıklık getirilebileceği inancımda ol
duğumu belirtmek isterim.
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Resim : 1 - Yapı cephesi; güneyden

Resim: 2 - Yapı cephesi arka yüzü
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Resim i 3 - Hezemeli üst lento ve yarım bırakılmış yan sflmeler

ReSim i 4 - Ön duvar. batı kanadı

uzantıılı b!oklan
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Resim i 5 - Ön duvar. doğu ka
nadı uzantılı bloklan

Resim : 6 - Yapı doğu kanadının

y.anda harçlı dııvarla

bağlantısı
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Resim i 7 - Yapı batı kanadı ayrıntısı

Resim i B - Yapı batı kanadının plaster baŞlığı
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Resmi : 9 - Yapı doğu kanadı,

genel

Resim i 10 - Batı kanadın plaster
başlığı

117



Resim i 11 - Batı kanadın plaster başlığı

altındaki aynntı ve uzan
tılı blok

Resim i 12 - Doğu kanat, plaster başlığı ve harçlı duvar içindeki kapı
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Resim : 13 - Harçlı duvar içindeki kapı,

doğu taraf

Resim : 14 - Harçlı duvar ve kapı lentosu, doğu taraf
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Resim : 15 - Harçlı duvar içindeki pencere, doğu taraf

Resim : 16 - Harçlı duvar içindeki kapı, batı taraf
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BATI ANADOLU'DA BULUNAN DEMETER VE KHİTONİEN

TANRıLAR TAPıNAKLARı

Mükerrem (Usman) ANABOLU *

«Khtonios», «Yeraltı Dünyası ile İlişkili Olan» demektir. Aynı söz
cük, o nitelikteki bir tanrı için isim olarak da kullanılabilir. Sözcüğün

bir tanrıça için kullanılan şekli «Khtonia. dır. Khtonien varlıkların tümü
Gaia Khtonia'rıın soyundan gelmedirler.

Batı Anadolu'da Demeter kültü ile diğer khtonien tanrıların kültü
yaygındır.

Alışılagelen tapınak planlarından farklı bir plana malik olan Priene
deki Demeter Tapınağı, M. Ö. IV. yüzyıla ait olmalıdır. Dm düzenin
dedir. Temerıos'unun içerisinde, temenos duvarı ile arasında dar bir ko
ridor oluşturacak şekilde arkaya doğru çekilmiştir. Ön tarafında din
sel törenleri izleyecek olanların oturmaları için yapılmış 'bir oturma ka
demesi ile sunağı vardır. Ek olarak iki tarafa eğimli bir çatı ile üzeri ör
tülmüş olan bir kuriban çukuru vardır! (Resim: 1 ve 2).

Pergamon Krallığı'nın kurucusu olan Philetairos (M. Ö. 181- 263)
ile erkek kardeşi Eumenes i (M. Ö. 263 -24l)in inşa ettirip anneleri
Boa'nın adına Demeter ile Persephone'ye ithaf etmiş oldukları templum
in antis planlı Demeter ve Persephone Tapınağı, M. Ö. III. yüzyılın ilk
yarısına aittir. M. Ö. III. yüzyılın 2. yarısında, Kral Attalos i (M. Ö. 241 .
197) in karısı Apollonis binaya bir propylon eklettirmiştir. Tapınağın

önünde, anıtsal bir sunak vardır. Lakin bundan daha küçük başka su
naklar da bulunur. Tapınak ile sunakların önündeki alanın kuzey tara
fında, dinsel törenleri izleyecek olanların oturmaları için yapılmış otur
ma kademeleri saptanmıştır" (Resim: 3 ve 4). Demeter tapınaklarında

bu oturma kademeleri ögesi, önemli bir ögedir (Resim: 5).

(*) Prof. Dr. Mükerrem (Usman) ANABOLU, Ege Üniversitesi,EdebiyatFakül
tesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi, Bornova/İZMİR.

(l) Th. Wiegand ve H. Sehrader, Priene, Erçebnisse der Ausgrabungen in den
lahren 1895 - 1898 (Berlin, 1904), s. IS"' v. d.; M. Schede, Priene (Berlin 
Leipzig, 1934), s. 91 v.d.; G. E. Bean. Aegean Turkey (London, 1966), s. 206' v.d.

(2) W. Dörpfeld. Die Bauwerke des Bezirk-s des Demeter, Jahrbuch des Deutsc
hen Archdologischen Instituts, Archiiologische Anzeiger, e. 35 (1910), s. 1587

1590; C. H. Bohtz, Das Demeter Heiligtum, Altertümer von Perçamon, e. 13
(Berlin. 1981); W. Radt, Pergami:m. Geschichte und Bauten, Funde und Er:
iorschurıqeiner antiken Metropole (Köln. 1988), s. 206 - 214.
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Bu tapınak, M. S. II yüzyılda Korinthos düzenindeki bir prostylos
olarak yeniden inşaedilmiştir (Resim: 6). Bu son zamanlarında bina,
ölümden sonra yeni bir yaşam vadeden diğer tanrıların da ocağı olmuş

tur '.

Ek olarak Nikornedia i da ", Sardis'de 5, Iasos i da 6 Halikarnassos'da 7

ve Knidos'da 8 Demeter Tapınağı olmalıdır.

Nysa yakınındaki.Akharaka, ilkçağda kharoneion'u ve sağlık kuru
luşu 9 ile ünlüdür. Hellenistik Dönem krallarından Seleukos i (M. Ö.
312 - 280), Akharaka'yı krallığına vergi ödemekten muaf tutara:k ona
asylum (sığınak oluşturma) hakkı vermiştir. Roma proconsul'leri de, bu
haklara saygı göstermişlerdirLO.

(3) W. Radt, Adı Verilmiş Olan Eser, s. 2ı3.

(4) Cl. Bosch, Die Kleinasiatisehe Miinzen der Römisehen Kaiserzeit, c. 2/1
(Stuttgart, 1935), s. 245'de Nikomedia'nın baştannsının Demeter olduğu ka
nısında olduğunu belirtmektedir. Arıtık yazarlardan Simeon Metaphrastes
(Migrıe'nin çevirisi, 116, 1073), Nikomedia tiyatrosunun yanında büyük bir
Demeter tapınağı olduğundan söz eder. Nitekim PD. Pogodin ve D. Wulff.
denize bakan yamaçlardan birinde böyle bir kahntı ile bir ithaf yazıtına rast
lamışlardır(JzvestiaBusshaçe arkheolojiçeskago lnstitut v Konstantinoplie,
c. 2 (Odessa ve Sofia, 1897), s. ı48; M. Usman'ın İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Arkeoloji Kürsüsü'nce 1949'da kabul edilmiş lakin yayınlanmaksızın

kalmış olan doktora tezi olan Antik Devir Küçük Asya Sikkeleri Üzerindeki
Mimarlık Tasvirleri, s. 147/ı48'de bu konu, yeniden ele alınmıştır.

(5) Sardis'In quasi .- autonomous (yarı bağımsız) şehir sikkeleri ile Roma İm

paraterluk Dönemi sikkeleri, üzerlerinde Demeter. Persephone ve Tripto,
lemos figürleri gösterirler (B.V. Head, Historia Numorurn (Oxtcrd, 1911),
s. 657). Ek olarak Sardie'in Amerikan kazılarmda. Demeter Karpophoros'a
ithaf edilmiş olan bir sunak (M. (Usrnan) Anabolu) , Two Altars Dedicated
to Demeter, the Goddess of Fertility, Arehaeology and Fertility Cult in the
Aneient Mediterranean, The University of Malta, 2 - 5 September 1985 (Mal
ta, 1986), s. 268) bulunmuştur. Zaten bugün Manisa Müzesi'nin bahçesinde
bulunan 244 Env. No. lu Sardis kökenli sunak (M. (Usmarı) Anabolu) , Batı

Anadolu'da Bulunan Hellenistik çağ ve Roma Imparatorluk çağı Girland
(Askı) lı Sunakları, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji - Sanat
Tarihi Dergisi, c. 3 (1984) , S. 12, kat. no 25, res. 2 a ve 2 b) da, bir Demeter
rahibi tarafından Tanrıça'ya ithaf edilmiştir.

(6) Iasos. Studi di Iasos di Caria, Bolletino d'Arte, Ekcild aı - 32 (1987) , s. ; E.
Akurgal, Grieehisehe und Römisehe Kunst in der Türkei <Berlin, 1987), s.
428. resim 167.

(7) C.T. Newton ve R.P. Pullan, A History of Discoveries at Haliearnassus, Cnidus
and Branehidae, c. 2 (London, 1862), s. 325.

(8) C.T. Newton ve R.P. Pullan. Adı ı'erilrrdş Olan Bser, c. 2, s. 375 v.d.

(9) Strabon, Coğrafya, 14, 649.

(10) D. Magie, Roman Rule in Asia Minor, c. 1 (Princeton, 1950), s. 128
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Strabon, Akharaka'daki kharoneion'a ek olarak Maiandros üzerin
deki Magnesia ile Myus arasındaki kharoneiorı11 ile Karia Thymbria'
sındaki kharoneion 12 dan söz eder.

Akharaka kalıntıları, Roma imparatorluk Dönemi'ne aittirler.
Pringsheim, burada kısa taraflarında 6'şar sütun içeren bir peripteros
saptamıştır13. Hristiyanlık Dönemi'nde kiliseye de çevrilen 'bu yapının

Hellenistik Dönem'deki durumu bilinmemektedir (Resim: 7).

M.S. III. yüzyılda inşa edilmiş olan Hierapolis'deki Apollon Arkha
getes Tapınağı'nın zemin katı, yan taraftaki girişinden içerisine girilen
bir kharoneion'dur Bunun da Hellenistik Dönem'deki durumu, bilinme
mektedir " (Resim: 8).

Kyzikos'un M. Ö. 450 - 350 yıllarında darbettirmiş olduğu sikkeler
de, Demeter, Persephone, Triptolemos ve Ker'beros canlandırılmışlardır.

Aynı şehrin M. Ö. 200-100 yıllarında darbettirmiş olduğu sikkelerde, Ko
re (Persephone) başının yanında «Soteira (Kurtarıcı)» ünvanı yer alır.

Sikkelerin birinde Demeter, santorlar tarafından çekilenbir arabaya bin
miştir. Yanında bir menad ve Pan ile Eros yardırIS. Lampsakos'un M. Ö.
IV. yüzyıl sikkelerinde Demeter ve Persephone'nin yanında, Hekate ve
Hermes figürleri de vardır 16. Kalkhedorı'un, daha önceki adı Myrleia olan
Bithynia Aparneia'sının ve Perperene'nin M. Ö. III. yüzyılda, Parion'un
M. Ö. II. yüzyılda, Erythrai'ın ise M. Ö. i. yüzyılda darbettirmiş olduğu

sikkelerde Demeter figürü izlenir 17. Erythrai ile Smyrna sikkelerindeki
Demeter, Demeter Horia'dır. Sypilos Dağı eteklerindeki Magnesia'nınRo
ma imparatorluk Dönemi öncesi sikkelerinde de, Demeter figürü var
dır 18. Roma imparatorluk Dönemi sikkelerindeki Demeter figürüsayısı,

birdenb.ire artar. Kretia Flaviopolis, Maiandros üzerindeki Magnesia ve
Phrygia'daki Bruzus sikkelerindeki Demeter, yılanlar tarafından çekilen

(11) Strabon, Adı Verilmiş Olan Eser, 14. 1. 39-40.
(12) Strabon, Adı Verilmiş Olan Eser, 14. 1. ıı.

(13) H. Pringsheim, Nysa ad Maeand!"um. Nach Forschungen und Aufnahmen in
den lahren 1907 und 1909 (Berlin. 1913). s. 58-61. resim 29; G.E. Bean, Turkey
Beyond the Maeander (London. 1971). s, 217-220, resim 38; M. (Usman) Ana
bolu. Küçük Asya'da Bulunan Roma İmparatorluk çağı Tapınakları (İstanbul,

1970), s. 12. 16, 24. resim 30 ve 31.
(ı4) G. Carettoni, Scavo del Tempio di Apollon a Hierapolis, Annuario della Scuola

Archeologica di Atene, c. 41-42 (1963-1964). s. 411-433; G.E. Bean. Turkey
Beyond the Maeander, s. 236-238 lev. 75; M. (Usman) Anabolu, Küçük Asya'.
da Bulunan Roma İmparatorluh çağı Tapınakları, s. 14, 16, 44. 62. 76. 79.
98-99, 105. resim 23-26.

(15) B.V. Head, Historia Numorum (Oxford, 1911), s. 523.
(16) B.V. Head, Adı Verilmiş Olan Eser, s. 530.
(17) B.V. Head, Adı Verilmiş Olan Eser, s. sı ı, 510. 537, 531 ve 579.
(18) B.V. Head, Adı Verilmiş Olan Eser, s. 652.
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bir arabanın üzerindedir !9. Kyzikos ve Sardis sikkelerindeki Triptole
mos da, yılanlar tarafından çekilen bir arabanın üzerinde gösterilmiş

tir 20.

Amasia sikkeleri, Hades'i konu olarak alrmşlardır".

Kyzikos'un Roma İmparatorluk Dönemi sikkeleri, Persephone'nin
Hades tarafından kaçırılması sahnesini canlandırırlar22. Aynı sahne,
Elaia, Maiandros üzerindeki Magnesia, Aninetos, Iulia Gordus, Maionia,
Tomaris, Tralles ve Hierapolis'in Roma İmparatorluk Dönemi sikkele
rinde yinelenir 23, Bu dönem sikkelerindeki Persephone tasvirleri de, pek
çoktur. Hadrianus zamanı kistophoros'ları, Sardis Persephone'sini konu
olarak almışlardır24.

Bazen Artemis veya Persephone ile bir tutulan Hekate'nin Adonis'i
Persephone'nin elinden kurtarmak için Hades (Yeraltı Dünyası)'e inen
Aphrodite'nin ölülerin ruhlarını Hades'e götürmekle görevli olan Her
mes Psykhopompos'un ve Ölüler Dünyası'na egemen olan Dionyzos Ka
tegemorı'un khtonien tanrılardan sayıldığı bilinir.

Hekate'nin Karia kökenli olduğu, kesin gibidir. Stratonike toprak
ları içerisinde bulunan ve kutsal bir yol ile Stratonike'ye bağlı olan La
gina'da ünlü bir Hekate Tapınağı vardır. Bu, kısa taraflarında S'er, uzun
taraflarında l l 'er sütün içeren bir Korinthos pseude - dipteros'u olup
opisthodomos'suzdur. M. Ö. II. yüzyılın 2. yarısında inşa' edilmişse de
1I.1ithradates Savaşları sırasında tahrip olunmuş, M. Ö. 40'da Labienus
tarafından soyulmuştur", Arşitravındaki yazıttan öğrendiğimize göre,
onu onartan Augustus'dur (Resim: 9).

Stratonike'nin Hellenistik Dönem ve Roma İmparatorluk Dönemi
sikkelerinde, Hekate figürü bulunur 26. Ek olarak Lampsakos, Maiand
ros üzerindeki Antiokhia, Bruzus, Kibyra, Attaleia, Perge, Aspendos ve
Side sikkeleri, Hekate figürü içerirler " (Resim: 10). Aizanoi, Apameia

(19) B.V. Head, Adı Verilmiş Olan Eser, s. 514, 583 ve 668.
(20) B.V. Head, Adı Verilmiş Olan Eser, s. 523 ve 656.
(21) B.V. Head, Adı Verilmiş Olan Eser, s. 496.
(22) B.V. Head, Adı Verilmiş Olan Eser, s. 528.
(23) B.V. Head, Adı Verilmiş Olan Eser, s. [;55, 583, 647, 651, 652, 659, 661 ve 676.
(24) D. Magie, Adı Verilmiş Olan Eser, c. 1, s. 624.

(25) G.E. Bean, Turkey Beyond the Maeander, s. 94-96. Heykeltraşlık eserleri için
G. Mendel, Catalogue des Sculptures Grecques. Romaines et Byzantines,
c. 1, s. 428-541'e bakınız.

(26) B.V. Head, Adı Verilmiş Olan Eser, 625.

(27) B.V. Head, Adı Verilmiş Olan Eser, s. 520, 608, 670, 703, 701 ve M.M. Mansel.
1947-1966 Yılları Kazıları ve Araştırmaları Sonuçlerı (Ankara, 1978), s. 13.
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Kibyra ve Lykos üzerindeki Laodikeia sikkelerindeki Hekate, triformis
(3 vücutlu) olarak gösterilmiştir.

Knidos'daki Demeter Tapınağı'nın temenos'unda bulunmuş olan
Demeter heykeli 28 British Museum'u, gene Knidos açıklarında denizden
çıkarılmış olan Demeter heykeli 29 ile Smyrna Agerası'nda bulunmuş o
lan Demeter ve Poseidon heykelleri 30 ise İzmir Arkeoloji Müzesi'ni süs
lerler. Bergama Müzesi'nde bulunan Hellenistik Dönem kabartması",
Demeter'in kendisini veya tapınakta görevli olan rahibelerden birini kur
ban sunma işini denetlerken gösterir. Priene'deki Demeter Tapınağı'nın

temenos'unda, bir Demeter rahibesi heykeli 32 bulunmuştur. İstanbul

Arkeoloji Müzesi'ndeki üç ayaklı kazan (trepied) altlığı 33 ile adak kabart
ması", Demeter'i kızı Persephone ile beraber gösterir. 188D'de Kula'da
bulunup Louvre'a götürülmüş olan bir adak taşında35, Demeter'in adının

yanında Tanrıça Artemis ile Tanrıça Nike'nin de adı vardır.

Knidos'daki Demeter Tapınağı'nın temenos'unda, bir Persephone
heykeli 36 bulunmuştur. Bunun başında, bir modius vardır. Ellerinin bi
rinde nar tutar. Kuzey Afrika'da Korba'daki Demeter Tapınağı'nda bu
lunmuş olan Demeter, Persephone ve Hades heykelleri, Roma İnıpara

torluk Dönemi'ne ait olmalarına 'karşın Hellenistik Dönem orijinalleri
nin kopyeleridir. Bu kültün buraya, deniz yolu ile Sicilia'dan veya kara
yolu ile Aleksandreia'dan gelmiş olduğu düşiinülebilir"

Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait Smyrna, Sardis ve Maionia
sikkelerinde, Persephone ile Demeter yanyanadırlar". Eleusis'deki Kla-

(28) C.T. Newton ve RP. Pullan. Adı Verilmiş Olan Eser. c. 2. s. 175, 177; A.H.
Smith, A. Catalogue of Sculpture in the Department of Greek and Roman
Antiquities. British Museum. c. 2 (London. 1900) s. 203-204, no. 1300, lev. 24;
E. Akurgal. Ağı Verilmiş Olan Eser. s. 83, 429, lev. 130 ve 131.

(29) E. Akurgal, Adı Verilmiş Olan Eser. lev, 133.
(30) R Naumann ve S. Kantar, Die Agora von Smyma. İstanbuler Forschungen.

c. 17 (1950), s. 69-115; E. Akurgal, Adı Verilmiş Olan Eser, s. 146, Iev. 236 ve
237.

(31) M. (Usman) Anabolu, Batı Anadolu'da Bulunan Hellenistik çağ ve Roma
İmparatorluk çağı Girland (Askı) lı Sunakları. Ege Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Arheoloii - Sana~ Tarihi Dergisi. c. 3 (1984), s. 4. lev. lA, resim 17;
W. Radt. Adı Verilmiş Olan Eser. s. 213, resim 86.

(32) M. Schede, Die Ruinen von Priene, s. 91-92, resim 102.
(S3) G. Mendel. Cataıogue des Bcutotıires Grecques, Romaines et Romaines, c. 1

(Macön. 1912), s. 385, 590.
(34) G. Mendel"A.dı Verilmiş Olan Eser, c.•l. s. 566-568.
(35) P. Hermann, Tituli Asiae Minoris. c.5/1 (Wien, 1981>' ILP. 244
(36) C.T. Newton ve RP. Pullan, Adı Verilmiş Olan Eser c. ı. lev. 57; c. 2.s. 377.,

420; A.H. Smith, ,'ldı Ferilmiş Olan Eser. c. 2, s. 205. no. 1302.
(37) G. Picard, Le Monde de Carthage. (Paris, Buchet ve Chastel, 1956) s. 57-58

lev. 64-66.
(38) B. V. Head, Adı Verilmiş Olan Eser, s. 594, 656 ve 652.
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sik Dönem kabartma'Sında39, bunlara Triptolemos da eklenir. Attribut'
süz olarak gösterilmiş olan birtakım anne - kız heykellerinin büyük bir
çoğunluğu, Demeter- Persephone olmalıdırlar. Nitekim Myrina pişmiş

toprak heykelciklerinin arasında, bu türlü heykel grupları vardır4~.

Lydia bölgesinin mezar şiirlerinde, Persephone'den söz edilir 41.

Eleusis'deki Demeter Tapınağı'nın ön cephe alınlığı, Persephone'
nin Hades tarafından kaçırılması sahnesi ile bezenmiştir ", Bu sahne,
sikkeler tarafından yirıelerıdiği kadar vaz o resimleri tarafından da yine
lerıir". Ephesos'daki Artemis Tapınağı'nın M. Ö. LV. yüzyıl evresine ait
sütun altlığındaki Persephone figürü, Hades olması gereken orta yaşlı

erkek figürü ilc Thanatos olması gereken kanatlı erkek figürünün ara
sındadır44.

Kyzikos sikkelerinden bazıları, attribut'ler ile yetinmişlerdir. Bun
larda, üzerine yılan sarılmış olan meş'ale ile başak ve haşhaş kazası can
landırılmışlardır45. Maionia sikkelerindeki arttribut'ler tanrıçalar ile be
raberdirler. Pergamon'daki Demeter ve Persephone Tapınağı'nınüzerinde
yer almakta olduğu terasın korkuluk levhalarındanbazıları46, Tanrıça De
meter'in simgeleri olan başak ile ·haşhaş çiçeği ve haşhaş kazasını ve Per
sephone'nin simgesi olan narı gösterirler (Resim: 11 - 13). Ephesos Mü
zesi'ndeki 1728 env. no. lu sunak da, sepet, başak ve haşhaş kazası mo
tifi içerir 47.

(39) J. Charbonneaux, La Sculpture Classique. c. 1 (Lausanrıe. Basılış tarihi ve
rilmiş değil) , s. 46, lev. 41.

(40) E. Pottier ve S. Reinach, La Necropole de Myrina. c. 1 (Paris. 18'37), s. 547
v.d. no. 260 (35), 262 (64), 264 (221), 265 (443) ve 266 (285L

(41) W. Dittenberger, Syllogue Numorum Graecorum. Deutschland (Berlin. 1957),

no. 3010 ve 3018.
(42) R. Lindner, Die Giebelgruppe von Elemis mit dem Raub der Persephone.

Jahrbuch des Institute, c. 97 (1982), s. 307 v.d.
,(43) R. Lindner, bir önceki notta adı verilmiş olan makalesinde bu konuyu ele

almış olan vazo resimlerinden de örnek verir. Napoli Müzesi'nde sergilenen
3091 Env. No. lu Nola amphora'sında, Persephone'yi kovalayarı Hades'in res
mi vardır.

(44) R. Lullies ve H. Hirmer, Greek Sculpture (New.York, 1960), s. 93, lev. 223; E.
Akurgal, Adı Verilmiş Olan Eser, s. 82. lev. 117.

(45) B.V. Head, Adı Verilmiş Olan Eser, s. 523.
(46) C. H. Bohtz. Das Demeter Heiligtum. Altertümer von Pergamon. c. 13 (Ber

lin.. 1981), lev. 15 ve 16.

(47) M. (Usman) Anabolu, Batı Anadolu'da Bulunmuş Olan Hellenistik çağ ve
Roma İmparatorluk çağı Girland (Askırlı Sunakları. Ege Üniversitesi Ede
biyat Fakültesi Arkeoloji - Sanat Tarihi Derçisi., c. 3 (1984), s. 5, no. 4. lev.
8 ve 9. resim 14 a - 14 c;Two Altars Dedicated to Demeter. the Goddess of
Fertility. Archaeology and Fertility Cult in the Mediterranean, Paper Pre
sented at the First International Conierenoe on Archaeology of the Ancient
Mediterranean, The University of Maıta 2-5 September 1985 (Malta. 1978),
s. 267-268, lev. 348. resim 36 a ve 37 b.
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Knidos'daki Amerikan kazılarında, Hades başı olması gereken sa
kallı bir erkek başı bulunmuştur". Korba'da bulunmuş olan Hades hey
keli, başında kendisini «G Ö rün m e z» yapan başlığını taşır. Tanrı,

kısa etekli bir giysi ile bir manto giymiş ve mantosunun ucunu arkasına

atmıştır" (Resim: 14). Amasia, Lykos üzerindeki Laodikeia ve Midaeum
sikkeleri, Hades'i Kerberos ile beraber canlandırırlar50. Iasos ve Hiera
polis sikkeleri, Serapis ile bir tutulmuş olan Hades'i ele almışlardır.

Genellikle Hades tasvirleri, yazıtsız veya attribut'süz oldukları za
man diğer sakallı tanrı tasvirleri ile birbirlerine karıştırılırlar. çoğun

lukla Yeraltı Dünyası'nın bekçisi Kerberos, onları bu karıştırılmaktan

kurtarır. Pamphylia bölgesine özgü olan Iahitlerden bazıları, kısa taraf
larından birinde Yeraltı Dünyası'nın kapısından başını çıkarmış olup
dışarı bakan Kerberos'u gösterirler. Kerberos'un 3 başlı olduğuna dair
herhangi bir kayıt yoktur. Bununla beraber Bergama Müzesi'ndeki ka
bartma Kerberos'u 3 başlı olarak gösterir 51 (Resim: 15).

Herakleia Pontika sikkeleri, Kerberos'un Herakles tarafından Yer
altı Dünyası'ndan Yerüstü'ne kaçırılışını canlandırtrlar". Zira Herakleia
Pontika Hades'in kapılarından biri sayılırdı. Yani buna göre Herakles
de, Khtonien 'bir varlık olmuştur.

Hadesile Persephone, Avrupa sanatında da sanatçılara konu ol
muşlardır. Roma'da Villa Borghese'deki heykel grubu, G. Bemini'nin ese
ri olup çok ünlüdür.

Ephesos'daki krypto - portike'da bir Hekate başı ele geçirilmiştir ",

Tire Müzesi'ndeki 759 Env. No. lu Adak Steli'ndeki Hekate, 1 vü
vutlu 1 başlıdır ". Manisa Müzesi'ndeki 1232 Env. No. lu Adak Steli'nde
vücut sayısının 1 olmasına karşın baş sayısı 3'dür 55

• Bergama Sunağı'nın

esas frizlndekı Hekate figürü, tek vücutlu gibi görünmesine karşın 5 el
lidir. Yani buradaki birinci vücudun arkasında ikinci ve üçüncü vücuda-

(48) i. C. Love, A Brief Sumınary of Excavations at Knidos 1967-1973, The Pr':J
ceedings of the International Congress of Classical Archaeology Ankara 
İzmir 1973 (Ankara, 1978), c. 2, s. 1122, lev. 358, resim 10.

(49) G. Picard, Adı Verilmiş Olan Eser, s. 57 lev. 66.
(50) B.V. Head, Adı Verilmiş Olan Eser, s. 496, 679, 691

(51) W. Radt, Adı Verilmiş Olan Eser, s. 21:>, resim 86.
(52) B.V. Head, Adı Verilmiş Olan Eser, s. S16.
(S3) S. Türkoğlu ve R. Meriç, Domitiarı Krypto Portiği Kazısı Ön Raporu, Efes

Harebeleri ve Müzeleri Yıllığı, c. 1 (1973), s. 9-11.
(54) M. (Usrnan) , Anabolu, Tire'de Bulunmuş Olan Bir Adak Steli'nin Düşün

dürdükleri, Kldsik çağ Düşüncesi veÇo,ğdaş KüıtürSimpozyumu, c. ı (An
kara, 1977), s. 93_99.

(SS) P. Hermann, Tituli Asiae Minoris, c. 5/1 No. 523.
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rm bulunmakta olduğu ima edilmiştir. Ellerde, tümü de Tanrıça'nın

attribut'sü olan meş'ale, mızrak, kama, kalkan ve kama kını bulunmak
tadır".

Pausanias'dan öğrenmiş olduğumuza göre ilk defa heykeltraş Alka
menes, 3 vücudu 3 başlı Hekate (Hekate Triformis) heykelini yapmış

tır", Bu, çok sevilip çok kopye edilmiştir. Halen Manisa Müzesi'nde bu
lunan bir adak steli'nde, Hekate Enodia (Yol Kenarında Heykeli Bulu
nan Hekate)'dan söz edilmektedir 58.

Bergama'da. Stratonike'de ve Knidos'da bulunmuş olan hekataion'
lar (hekataia) da, bu türlüdürler ", İzmir Arkeoloji Müzesi'nin deposun
da, bunlardan 7 tane vardır60. Eskişehir Müzesi'ndeki A. 4. 71 Env. No. lu
hekataion, sözü edilmeğe değer. Aizanoi'da bir 'hekataion bulunmuştur61.

Kütahya'nın Aslanapa mevkiinde, zaman zaman hekataion'lar (hekataia)
çıkmaktadırlar. Nitekim ben, Kütahya Müzesi'nde bunlardan bir tane
gördüm (Resim: 16).

Aphrodisias sikkeleri, yaban domuzunun hücumuna uğrayan Ado
nis'i canlandırtrlar". Napoli'nin Sant'Angelo Müzesi'ndeki kırmızı figür
lü vazo, Adonis'e malik olmak için birbirleri ile çekişen Tanrıça Aphrodite
ile Tanrıça Persephone'yi ele alır. Vazoda'ki esas sahnenin üst kısmının

ortasında, tahtında oturan Baştanrı Zeus görülür. Tanrıçalar, Zeus'e el
açmışlardır. Esas sahnenin üst kısmının ortasında, Adonis yatakta yat
maktadır. Mantosuna sarınmış duran Aphrodite ile bir elinde mersin dalı

tutan Persephone, Adonis'in başındadırlar. Sol tarafta, Adonis'in ölü-

(56) R. Lullies ve M. Hirmer, Adı Verilmiş Olan Eser, s. 101, lev. 254; E. Akurgal,
Adı Verilmiş Olan Eser, s. 94, 111, lev. ı72.

(57) Pausanias, 2, 22, 8.
(58)
(59) Stratonike'de bulunmuş olan hekataion'lar, halen Bodrum Müzesi'ndedirler.

154 Env. No.lusunun başları korunmuşlardır. 220 Env, No.lusunun başları

kınk ve noksandırlar. Pergamon buluntuları için Fr. Winter, Die Skulpturen
mit Ausnahme der Altarreliefs, Altertümer von Perçamon, c. 7/2 (Berlin, 1908),
s. 56 v.d. no. 35 ve 36'ya, Knidos buluntuları için C.T. Newton ve R.P. Pullan,
Adı Verilmiş Olan Eser, C. 2, no. 1343; i. C. Love, Excavations at Knidos,
Türk Arkeoloji Dergisi, c. 21/2 (1974), s. 87, resim 20; A Brief Summary of
Excavations at Knidos 1967-1973; The Proeeedings of the 10 th International
Congress of Classieal Arehaeology Ankara - İzmir 1973 (Ankara, 1978), c.
2, s. 1122.

(60) Bu parçalar t~rafımdan incelenmişler VE, yayına hazırlanmışlardır. Ord. Prof.
E. Akurgal'ın armağanında yayınlanac<.~klardır.

(61) R. Naumann ve F. Naumann, Aizanoi, Bericht über die Ausgrabungen und
Untersuchungen 1981 und 1982, Jahrbuct, des Instıtuts, Arehiiologisehe Anze
içer, c. 99 (1984), s. 472-473, resim 28.

(62) B.V. Head, Adı Verilmiş Olan Eser, s. 610
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münü gerçekleştirecekolan Hekate kılığındaki Artemis vardır" (Resim:
17). Adonis de, daha sonraki Avrupalı sanatçıları çok etkilemiştir. Co
penhagen'de Thorwaldsen Müzesi'ndeki Adonis ile Aphrodite heykel gru
bu ünlüdür.

İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan 185 Env, No. lu Mezar Steli
ile 223 Env. No. lu Mezar Steli, Hermes Psykhopompos figürünü içerir
ler " (Resim: 18). Bunlardan birincisi, Kyzikos'da bulunmuştur. Bildiği
miz üzere Kyzikos'da, Demeter ve Persephone kültü yaygındırve Persep
hone'nin şerefine «Kore Soteira Şerılikleri» düzenlenir". ikinci mezar
steli'nin Mihaliç'de bulunmuş olduğu, envanter defterinde yazılı değilse

de Le Bas'nın bir beyanındananlaşılmaktadır66. Her iki mezar stelinde de,
elinde 'bir skeptron tutan Hermes Psykhopornpos vardır. Sicilia'da Mor
gantina'daki Demetra Tapınağı'nın temenos'unda, Hermes Psykhopom
pos'a da tapıldığını gösteren bir yazıt bulunmuştur67. Bu kült yerindeki
dinsel törenler için hazırlanmış alan, etkileyicidir (Resim: 19). SiciIia'da
Akragas'da da, bu kült ön planda idi 68. Lakin kültün SiciIia'daki asıl mer
kezi, Enna idi 69. SeIinus'un dış kenarlarındaki Gaggera'da Demetra ve
Persephone Tapınağı vardı ve bunun temerıos'unun girişinde, Atina Ak
ropolis'indeki Propylaia'dan etkilenmiş olan bir propylon yükseliyordu.
Demeter'in SiciIia'daki adı, Demetra idi 70.

(63) C. Daremberg ve E. Saglio, Dictionnaire'des Anti4uites Grecques Romaines
et Byzantines, e. (Graz.), s. resim 114.

(64) G. Mendel. Catalogue des Sculptures Crecques, Romaines et Byzantines. e.3
(Constantinople, 1911), s. 310-311, no. 1075 (185) va s. 281-282, no. 1057 (223).

(65) G. Magie, Adı Verilmiş Olan Eser. e. 1, s. 946-947, e 2, s. 1473.
(66) Ph. Le Bas ve W. H. Waddington, Inscriptiones Grecques et Latirıes Recuelli

es en Grece etere Asie Mineure. Cinquieme Partie (Paris, 1970), no. 1105; E.
Sehwertheim, Die Inschriften von Kvziho« und Urnqebunq, e. 18/1 (Bonn,
1980), s. 82-83, no. 196, lev. 15.

(67) H. L. Allen, i. Luoghi Saeri di Morgarıtina., il Tempio Greeo in Sicilia, Arehitet
tura e Culti, Cronache di Archeologia. e. 16 (1977'" s. 138_139.

(68) P. Marconi, Agrigento (Roma, 1949), s. 14; E. De Mira m. Mereurio'nun çevi
risi) INovara, 1983), s. 22, 23 ve 33-35'deki resimler.

(69) Enna sikkeleri m. V. Head, Historia Numorum, s. 137), Demeter, Persephane
ve triptolemos figürlerini içerirler. Persephone'nia Hades tarafından kaçı

rılışını gösteren sikke, özellikle güzeldir.
(70) W. B. Dinsmoor, The Architecture of Ancient Greece (London, New - York,

Toronto, Sydney, 1950), s. 78, 83-84, 284-285, resim 30.
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Resim ı 1 - Priene'deki Demeter Tapınağı'nın planı

Resim: 2 - Priene'deki Demeter Tapınağı'mn restitüsyon resmi
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1 TI\mf!onos d'HI\ra Besileia
2 Prytaneion ?
3 Tllmllnos de Demeter
4 Propyl'e
5 Fontaine
6 Fos58 sac-tttcteue
7 Maison dionysieque
8 Temple d'Askll\pios
9 Gymnase

10 Gvmna58
11 Temple d-Hermes et du cutte impıhial

12 E ntree de rue en escalier

16

/
Resim i 3 - Pergamon'da bulunan Demeter ve Persephone

Tapınağı'nın planı

Resim 4 - Pergamon'da bulunan Demeter ve Persephone
Tapınağı'nın ve sunağının önden görünüşü 131



Resim: 5 - Pergamon'daki Demeter ve Persephone Tapınağı. Dinsel törenleri
izleyecekler için yapılmış oturma kademeleri

Resim i 6 - Pergamon'daki Demeter ve Persephone Tapınağı. M. S. II. yüzyıldaki

şekil -,
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Resim : 7 - Akharaka'daki Kharoneion planı
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Resim i 8 - Hierapolis'dekl Kharoneion'un girişi
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Resim i 9 - Lagin,a.'daki Hekate Tapınağı'nın planı

Resim : 10 - Tanrıça Hekate'yi
gösteren bir BruZDB
sikkesi



Resim: 11a -

Pergamon'daki Demeter
ve Persephone Tapınağı'na
ait başak motifli levha

Resim: llb -

Pergamon'daki Demeter
ve Persephone Tapınağı'na

ait haşhaş çiçeği motifli
levha
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Resim i 12 - Pergamon'daki Demeter ve Persephone
Tapınağı'na ait başak ve haşhaş kozası

motlfli levha

Resim,: 13 - Pergamon'daki Demeter ve Persephone Tapınağı'na alt nar motifli
levha
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Resim i 14 - Korba'daki tapınakta

bulunmuş ~anHades
heykeU

Resim i 15 - Bergama Müzesi'nde bulunan Keeberos
figürlü levha
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Resim ı 16 - Kütahya Müzesin'deki Hekatalon

PIc. ii•. Ado.lI. - Di.,.. .. d.. d..ı ........
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Resim : 17 - NapoU'de Sant'Angelo Müzesi'ndekl kırmızı fiırlirlü vazo



Resim : 18 - İstanbul Arkeolo]! Müzesi'ndeki
223 Env. No. lu mezar steli

Resim : 19 - SiciHa'da Morgantina'daki dinsel tören alanı ve
bunun iki tarafındaki oturma kademeleri
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DATÇA YARıMADASı ARKEOLOJİK YÜZEY
ARAŞTIRMALARI, 1987

Numan TUNA *

1987 yılı çalışma sezonunda Datça Yarımadası arkeolojik yüzey
araştırmaları Y.Doç. Dr. Numan Tuna başkanlığında,Bakanlık temsilcisi
Neşide Gencer, CNRS'ten Prof. Maurice Picon, Atina Fransız Arkeoloji
Okulundan Jean- Yves Empereur, İstanbul Fransız Anadolu Bilimleri
Enstitüsünden Dr. Dominique Kassab, Ege Üniversitesi, Arkeoloji Bölü
münden Dr. Ersin Doğer, Arkeolog Nergis Günsenin. Işık Şahin, Lale
İnak ile topoğrafya gurubunda şehir plancılan Ali Aktaş ve Hüseyin Ka
ragöz'den oluşan bir heyet He yürütülmüştür.

1987 yılı araştırmalarına Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü,
Fransız Milli Bilimsel Araştırma Kurumu (CNRS), İstanbul Fransız Ana
dolu Bilimleri Enstitüsü ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik -Mi
marlık Fakültesinden parasalıkaynaksağlanmıştır.

Datça Yarımadası, 1987 yılı çalışmaları Reşadiye/Kiliseyanı ve Te
kir olmak üzere iki ayrı alt - bölgede 'sürdürüldü. Reşadiye/Kiliseyanıalt
bölgesi araştırmalarındaamaç, 1980 yılından beri bildiğimiz ancak 1984
yılından itibaren sistematik olarak çalıştığımız Kiliseyanı mevkiindeki
son derece yaygın bir alanda karmaşıkbir yapı gösteren amphora atölye
leri hakkındaki bilgilerimizi genişletrneğe yönelik olmuştur.

1986 yılı çalışmalarının konusu sadece Hellenistik çağ mühürlü
amphora üreten atölyelerin yüzey toplaması üzerine yoğunlaşmış idi ı.

Bu amphoralar Akdeniz çevresinde bilinen antik merkezlerde en çok tü
ketilen tipler olduklarındanbunların üretildiği yerler olan bu atölyelerin
iç organizasyonu, zaman içerisinde üreticilerin değişimi ve üretimlerinin
önemini ortaya çıkarmak konuya 'azımsanmayacakkatkılar sağlayacaktı.

1986 yılında arazide yaptığımız sistematik toplamalar ve bunların bilgi-

(*) Doç; Dr. Numan TUNA, K.A.A. University, College of Engineering S.E.D.
P.O. Box : 9027 Jeddah/S. ARABİA.

(I) Karşılaştırma için hk : N. Tuna, -Ionia ve Datça Yarımadası Arkeolojik YÜ
zey Araştırmaları, 1985-1986,- V. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1 (Nisan,
1987 Ankara), sh. 313 ve devamı; N. Tuna, J. Y. Empereur, M. Picon ve E.
Değer, -Bapport preliminalre de la prospectiorı archeologique Turco - Fran
çalse des ateliers d'amphores de Reşadiye - Kiliseyanı, sur la Peninsule de
Datça,-Anatolia Antiqua i (1987), sh. 47 ve devamı
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sayarda değerlendirilmesi ile elektro - manyometre ölçümleri araştırma

sürecine yeni sorular getirmiş, '1988 yılı kazılarının 'konusu olabilecek 'Eı

rınlarmyerini saptamış idi.

1987 yılı Kiliseyanı mevkiindeki araştırmaların temel hedefi 1 km2

lik bir alanı kaplayan atölye alanlarında elde edilen ilk sonuçların geniş

letiImesiydi. Ayrıntılı yüzey toplaması için Iki bölge seçildi. Bunlardan 23
no'lu parsel geçen yıl sistematik çalışmaların konusu olan II. ile ıv. gu
rup atölyelerin arasında kalan bir bölge olarak dikkatimizi çekti. Diğer

çalışma alanı olan H ve W tarlalarında Roma İmparatorlukçağı ampho
raları ile Klasik çağ a:mphora parçalarının yoğunluk göstermekte olduk
ları saptanmıştır (Resim: 1).

1987 yılında sistematik çalışılan alanlardaki yüzey malzemesi yü
ğunluğu geçen yıl çalışılan alanlara göre daha seyrek olması ça
lışma biriminin değiştirilmesine neden oldu. Bu yıl sistematik yüzey
toplamaları 20 m. x 20 m. boyutlarındabirim kareler itibarryla toplandı.

Geçen yılın deneylerıine göre, malzemenin tiplere göre ayrımı arazi
de her kare içinde yapılarak sadece çok tipik olanların fotoğrafı çekile
cek, çizimi ve envanteri yapılacak etüdlük yüzey malzemesi toplandı; ge
risi, tipler itibarryla sayılarak, arazide bırakıldı.

Geçen yıl çalıştığımız Ila bölgesi bilgisayar sonuçlarına göre - yü
zeydeki serpintilerin dağılımı incelendiğinde- oldukça tahripedilmiş du
rumda olduğu ortaya çıkmıştır. Bitişikteki IIb batı bölümü kültür biri
kimi konisinin eteği ise insitu durumdadır.Burada. 'klasik - arkaik malze
melerde artış göze çarpmaktaydı. Ilc tarlası ise modern tarım faaliyetle
ri ile çok karıştırılmış durumdadır. Bu tarlada ise daha çok sayıda arka
ik· klasik malzeme görüldü. T tarlası Ifbdeki yamacırı daha üst seviyesi
durumunda olmalıydı. Burada yüzey malzemesi bollukla görülür. i no'lu
bölge (Skirtos atölyesi ) batısı değişik türde gemi pruvalı mühür örnek
lerinden, Erken Hellenistik, Geç Klasik arnphora dip ve ağız parçalarının

yüzeyde arttığı bir bölge olarak saptandı.Dr. Picorı'un gözlemlerine göre,
S2 tarlasında Kıbrıs tipi Geç Roma çağı,R tarlasında ise M.S. II. yüzyıl v:
M.Ö.III. -II. yüzyıl amphoralarına ait malzemeler yoğunluk kazanmakta
dır.

1987 yılı Reşadiye/Kiliseyanı mevkii sistematik yüzey araştırmala

rından elde edilen kazançları özetlersek:

i) Araştırma alanlarının batısında arkaik seramiğin tanımlanması

Datça'da M.Ö.6. -7. yüzyıllarda üretim çeşitlerinin tanınmasına yol açtı:

Burada arnphoralardan ayrı olarak ince seramik de imal edilmekteydi.
Reşadiye üretimi ince seramik çoğunlukla kırmızı, koyu 'kahve arasında

değişen renklerde perdah .kaphdrr. Bugüne 'kadar bu seriler bilinrnediği
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«,

yakın çevresinde antik tarım teraslarına Reşadiye'dekigibi sıkrastlanıl

maz. Çevrenin yeryapısı da farklıdır: pliosen konglomeraları yaygındır.

Arkeolojik dolgularınyer aldığı alanlar Antik Çağdan günümüze şid

detli erozyon etkisiyle parçalı bir topoğrafyaya dönüşmüştür.Bu arkeo
lojik merkezdeki dolgu ve bulurrtular sel yatakları dle bölünmüş üç' ah
bölgede görülür. Bunlardan batıdeki bölüm sel suları ile çok aşındırıl

mıştır.

1980, 1985 ve en son olarak 1987 yılı sezonlarında bu merkezde ya
pılan yüzey toplamalarmda 50 ye yakın mühür:lü amphora kulbu ele geç
miştir; amphoralara ait kulp, kaide gövde parçaları, aşın pişmiş ampho
ra parçaları ve fırın artıkları yüzeyde, 'özellikle arkeolojik dolguların ke
sitlerinde bollukla görülür. Amphora kulplarınınmühürlerinden ve arnp
hora parçalarının tanımladığı tiplerden bu arkeolojik merkezin M.Ö. IV.
yüzyıl.ile M.Ö.III. yüzyıl ilk yarısı arasında Ibir dönemde amphora üreti
mi yapan fırınlara sahip olduğu anlaşılmaktadır.Ayrıca bu fınnlar ince
seramik (olpeler, çanaklar, vb.), günlük seramik (lekaneler,oinochoeler
gibi) üretrnekteydi. Yüzeyde çok sayıda rastlanan ince seramiklerin ba
zılarındaastarboya oldukları görülmüştür.

Tipolojik gelişmelerininher seviyesindençok sayııda örnekler veren
bu amphoralar, çok defa Knidos amphoralarındakiımülh.ür ,si'S'teminin il
kel durumunu (M.Ö.III. yüzyıl dlk yarısı) gösteren mühürler taşımaktay

dılar. Mühürlü amphoraların 14 adedinde okunan tw kısaltmasınm

üretici Sophanes'e ait olduğu kanısındayız2. Dikkati çeken bir diğer mü
hür gurubu da monogramh olanlardır (Resim: 2).

Çevrede yaptığımız ikinci ıbuluntu alanı keşfi 'ise Ölgünboğazı mev
kiinde oldu. Yüzey buluntuları kuzeye eğimli, Körınen Limanı'nave Kara
köy düzlüklerine bakan bir sırtta 15 dönümlük alana yayılmıştır. Burada
yapılanyüzey toplaması sonuçlarınagöre, Geç Hellenistik Çağ'a tarihlenen
Ölgünboğazı çanak - çömlek fırınlarının sadece amphora üretimi ile sı

nırlı kalmadığı, çatı kiremidi ve ince seramik gibi malları da tirettikleri
anlaşılmıştır.

Knidos örenyeri Tekir çevresinde yer alan çanak -çömlek atölyele
rini kapsayan araşrırmalarırnız 1987 sezonunda da sürdürüldü J. Knidos

(2) Sophanes atölyesini tanımlayan bu mühürlerden 8 adedi 6 farklı antrepo
nim ile ilişkili bulunmaktadır. 'Z.w kısaltması olmayan bazı mühürlerdeki
antroponimlerde t:rr[ eki bunların eponym sorisi olabileceğini düşün

dürmektedir. J.-Y. Empereur ve N. Tuna, -Zenon de Caunos et l'epave de
Serçe Limanı,» BCH 112 (1988), sh. 344 "e devamı.

(3) 1986 yılında Tekil' mevkiindeki rı., ve a. atölyelerinde yapılan jıraştırmalar

için bk : N. Tuna, a.g.m.. sh. 316-317; D. Kassab ve N. Tuna, -Bapport prelımi,

naire de la prospection archeologique dateliers de ceramique dans la region
de Tekir/Yazıköy,» Anatolia Antiqua i (1987) , sh. 53 ve devamı.
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doğu savunma duvarlarınınhemen 400 metre güneydoğusunda,Yerikku
yu mevkiinde 1'985 yılında Prof. M. Picon ve J.- Y~ Empereur tarafından

yapılan ıbir ön araştırmada a, olarak isirnlendirdiğimiz çanak -, çömlek
atölye merkezi saptanmış idi.

A4 atölyelerinin yer aldığı 'küçük plato ve denize oldukça dik inen
falez kıyısı Knidos'a giden antik karayolu ve suyolunun güneybatısında

dır (Resim: 3). 'f\.<1ölyelerin hemen kuzeydoğusundabaşlayan nekropolis
genellikle kalker yapı üzerindedir. Daha güneybatıda Kıyrap burmı çev
resindeki eğimli alanlarda moloz taş örgülü duvarlar ile yapılmış antik
teras düzenlemeleri görülür. İnce - uzun, derinliğine 5 - 6 m.şerit parsel
lere bölünmüş bu alanlar, Hellenistik Knidos'un çok sınırlı olan tarım

arazilerinin genişletilmesi amacıyla düzenlenmiş olmalıdır. Kıyrap.çev

resi antik tarım terasları yeryapısının ise şist olduğu gözlenmiştir.Atöl
yeler de böyle bir yer yapısına konumlandırılmıştır.Atölyeler gerekli kil
malzemeyi şistli yeryapısmdantemin etmiş olmalıdır.

~ atölyelerine ait yüzey malzemesi denizden 20 m. yükselete küçük
bir platoda başlar (Resim: 3). Batı yönünde denize oldukça dik inen
erozyona uğramış yamaç üzerinde atölyeye ait arkeolojik dolgular görü
lür (Resim: 4). Bu kesimde antik atölye-yerleşmeyeait !basit -duvar ve
fırın izlerine rastlanmıştır.

A, atölyelerinde yapılan çalışmalarda fırın yerlerinin saptanması

için manyetik araştırınalarve yüzey malzemesinin yöntemli toplanması

gerçekleştirilmiştir. Prof. M. Picon tarafından yönlendirilen manyetik
araştırmalar fırınlann bir çoğunun erozyon nedeniyle yok olduğunu or
taya çıkarmıştır. Fırınlardan sadece Ikisine ait bulgular platonun güney
batısında saptariabilmiştir.

Yüzey malzemelerinin yöntemli toplanmasına temelolacak topoğ

rafikharita çalışmaları, yaklaşık 5000 m? ye yayılan antik atölyenin yü
zey .buluntularım ve yakın çevredeki Temenos tipli mezar anıtlarını kap
sayacak şekilde yapılmıştır.

Yüzey malzemesi toplanması için platonun bitimine yakın bir yerde
olan datum noktasına ıgöre 'haritası yapılan alan arazi üzerinde çivi ve
iplerle bölümlerıdirildi (Resim: 5). Topoğrafyanınözel durumu göz önü
ne alınarak, plato çevresi 5 m. x 5 m. lik karelere bölünürken. şiddetli

erozyona uğramış batıdaki yamaç eğim doğrultusunda şerit bölümlere
ayrıldı. Bu şeritlerdekendi içinde homojen bölümlere -erozyonun şekil

lendirdiği üç terasa göre ayrıldı. Buna göre, üzerinde yüzey toplaması

yapılacak 30 homojen bölüm elde edildi.

5 m. x 5 m. lik karelere göre yüzey malzemesi toplanan en üst plat
form (datum noktasının olduğu düzlük) altında yer alan 'kısmen maki
lerle örtülü sekiüzerinde önemli sayıda yüzey malzemesine rastlanma-
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mıştır. Ancak, en üst platformun Ihemen altında'ki yamacın dikleştiği 'şev

lerde insitu dolgulardan bol malzeme gelmekte olduğu görüldü. Aynı şe

kilde, B platformunun denize inen bölümde - özellikle 23 rıo'lu bölüm
yüzey sularının aşındırması ile dolgu malzemenin açığa çıktığı kesitlerde
bollukla arttığı görülmüştür (Resim: 6). 15 rıo'lu bölümde fırına ait
dolgular ilginçtir (Resim: 7). Buna göre, antik atölye - iskan kullanışları

topoğrafyanın elverdiği ölçüdedeniz kıyısına inen yamaç bölümünde da
ha batıya uzanıyor olması gerekir.

Yüzey malzemelerini toplama yönteminde 1986 yılında gerçekleştir

diğimiz aı ve aı atölyeleri araştırmasındakiilkelere bağlı kalındı: Arnpho
ra ve çanak . çömlekler için ağız,kaide, kulp ve biçimiaçıklayıcı gövde
parçaları, bezemeli parçalar, tüm kandil parçaları, künk, !fırın tuğlası ve
çatı kiremidi gibi parçalar bulundukları bölümde toplandı. Bu par
çalar önce sayıldı: özgün olan parçalar - her bölüm ayrı torbada
toplanarak - ayrıldı. Diğerleri toplandıkları alanda, arazide bırakıldı. Bu
na göre toplanan yüzey malzemesi 30 torbadır. Seçilen parçaların herbiri
biçimine, hamuruna ve tipine göreenvanter amacıyla kodlandı. Seçkin
olanlar hemen çizildi ve fotoğraflandı.

Bölümlerıdirilen yüzey malzemesinde amphoraların42 sinden 1 i,
günlükseramik gurubunun 107 sinden 4 ü, ince seramik gurubunun 1340
ından 408'i fazla pişmiş parça oldukları görülmüştür.

A4 atölyelerinderı 'toplanan çanak -çömlek malzemesinin tipoloji ça
lışması Dr. D. Kassab tarafından yapılmıştır. Bu tipoloji çalışması

na göre, birinci gurubu büyük lekaneler (uçandaire tipi dediğimiz

açık, yayvankaplar) ve ateşe dayanıklı, çok pişmiş kaba hamurlu göveç
tencereler oluşturmaktadır.Lekanelerin profili a, ve aı atölyelerindeki
tiplere yakındır. Ancak, tencerelerin dudak şekli, a., aı örneklerinden bü
tünüyledeğişik olduğu görülür; hepsi aynı tiptedir. alt guruplaşmayok
tur (Resim: 8). Bu terıcerelerin atölye üretiminin 'küçük bir bölümü
olup, özel bir sipariş olduğu söylenebilir.

A4 atölyelerinin üretimi a, ve a- atölyelerinde olmayan bir kaç tip ile
sınırlı kaldığı belirlenmiştir. Ancak, a, atölyesinde bulunan yandan kulp
lu, gövdealtı omurgalı karın ile belirginleşen çanaklar bu genel1emenin
dışındadır. Bu çanaklar yüzey toplamalarında 283 parça ve J 13 fazla piş

miş parça ile en yaygın tip olarak tanımlanmışlardır (Resim: 9).

Bu atölyeye özgün üretilen kantharoslara ait - düğüm motifli, sonra
dan yapıştırılma :kulplu - 37 parça ele geçmiştir; fazla pişmiş parçaya
rastlanılrnarnıştır. Diğer tiplerin sayısal dağılımı şöyledir : Karın kısmı

ornurgalı küçük çanaklar 17 parça ve 3 fazla pişrriş parça (Rcsırn : 10),
dışbükey çanaklar 12 parça ve 2 fazla pişmiş parça, amphora ve lekythos
lar 13 parça ve 7 fazla pişmiş parça, sürahiler i 1 parça ve 4 fazla pişmiş
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parça, ıtestiler 11 parça ve 5 fazla pişmiş parça (Resim: ll). Testilerin
ağız kısmı a, ve ,aı atölyeleri örneklerinden farklıdır; bunların üç parçası

barbotin bezemelidir.

A4 atölyelerindeki mallar içinde a, ve aı deki bazı tipler çok az veya
hiç rast1anılmamıştır.Bunlar genel bir tipoloji itibarıyla şunlardır: Ağız

kenar-kısmı içbükey tipli çanaklar, ağızkenar kısmı şişkin çanaklar, gi
ynş desenli kaseler. megara kaseleri ve batı yamacı bezemeli çanaklar.

Çanaklanda kaidelerin 'Verdiği tipler ilk belirlemelerden daha 'Çok
sayıda çanak tipinin olması gerektiğiniortaya çıkarmıştır. Tiplere göre
çanak kaide parçalarının dağılımı şöyledir: Yassı - halkalı kaide tipine
ait 421 kaide parçası (142 si fazla pişmiş), düz kaide tipine ait 93 kaide
parçası (16sı fazla pişmiş). nişan çember lkaideli '8 'kaide parçası (1 i faz
la pişmiş),kaderneH tipli 6 kaide parçası (2 si fazla pişmiş), 'kadeıheli

kaidede nişan çemberi bulunan tipten 3 kaide parçası.

Ele geçen tam profiliere göre şişkin ağız kenarlı çanaklar, karınkıs
mı omurgalı küçük çanaklar ve kantharoslar halka 'kaideli: dışbükey

ağız 'kenarlı çanaklar ve bardaklar düz veya kademeli kaidelidirler. Ya
tay saplı çanaklar ise, paralellerine göre halka ayakh olmaları gerekir.
Gövde ile dip kısmın yaptığı açıya göre belirlenen yassı-halkalı kaideler
amphora, testi veya sürahi tiplerine ait olmalıdırlar. Yassı - halkalı 'kaide
ve kademeli kaidede nişan çemberi bulunan kaidelerirı ait oldukları ça
nak - çömlek tipini şimdilik'belirleyememiş durumdayız. Bu parçaları

bütünleyen yeni profiller bulunduğunda tipleri belirlememiz kolaylaşa

caktır.

A4 atölyeleri üretiminin önemli bir bölümünü de ıkandiller oluştur

maktaydı: 32 kandil parçası ve 3 fazla pişmiş 'kandil parçası - bunlardan
ö'sı 1986 önaraştırmasından -. Bu 'kandiller aı ve aı atölyelerinde bulu
nan ve Knidos tipi olarak bilinenkandillerin dışında tiplerden oluşmak

tadır. A4 kandilleri bezerne veya ağız biçimine göre iki değişik ölçütte sı

mflandırılmıştır: Kandil tipleri bezerne ölçütüne göre madalyonlu, de
kodu ve dekorsuz olarak; ağız tipine göre de ağız kısmının uzun ve vo
lütlü veya kısa - topan olmak üzere guruplandırılmıştır (Resim: 12 ve
13). Tanımlanan tek motif gül şeklidir; diğer madalyonlar fazla pişmiş

olduğundan tanımlanamamıştır. Sadece üç parçada kaide altında atölye
simgesi veya imza olabilecek belirsiz izler görülmüştür. Romenesis atöl
ycsini kanıtlayabilecekbu izler Lig - zag motifi olarak ta yorumlanabilir.

A4 atölyesine ait yüzey malzemesi yöntemli olarak, seçilerek toplan
dığından dikkatlibir istatistik analiz ile burada sunduğumuz ilk gözlem
lerimizden çok daha ayrıntılı değerlendirme olanağına sahibiz. Tiplerirı

a tolye alanındaki bölümlere göre dağılımlarının sayısal analizi bize il
ginç bulgular verecektir, kuşkusuz.

147



Sonuç olarak .Cl4 atölyelerinin bezemesiz ince seramikve kandil üre
timinde uzmarılaştığı,profil tiplerinin sınırlı oluşu ile de atölyelerin kısa

bir süre için faaliyet gösterıdiğini söyleyebiliriz. Çanak - çömlek parçaları

nın şekli, Knidoskandillerinin yokluğu, buna ,karşılık rnadalyonlu kan
dillerinçokluğu He batı yamacı tipi malların bulunmayışmadayalı ola
rak bu atölyelerin M.S.I. yüzyıl sonu ile M.S.ıI. yüzyıl arasında çalışmış

olmaları gerekir.

Tekir alt bölgesinde ayrıca Knidos örenyerine denizden iki saat me
safede olan Mersincik mevkiine kısa süreli bir araştırma düzenlendi. Mer
sincik mevkiinde, kıyı şeridinin ortasındayer aları 15 m. yükseklikte kal
ker yapılı küçüktepe üzerinde savunma duyarlı antik çiftlik yerleşmesini

1981 yılında yaptığımız araştırmalarda saptamıştık (Resim : 14). Bu yıl

yaptığımız incelemelerde bu antik 'kahntıların üzerine yapılan modern
bir çiftlik ile kısmen tahrip edilmiş olduğunu gördük. Kıyıdaki çiftlikten
150- 200 m. doğuda, deniz kıyısı boyunca görülmeğe başlayan çanak 
çömlek döküntülerinin Çamdibi mevkiindeki küçük burun üzerinde 3 dö
nümlük bir alanda yoğunlaştığı 'saptandı (Resim: 15). Bu döküntülerin
M.Ö.I. -M.S.U. yüzyıl arasında faaliyet göstermiş bir çanak - çömlek atöl
yesine ait olduğu yüzey malzemeleri içinde rastladığımız çok sayıda cü
ruf ve aşırı pişmiş, özellikle Dressel- 4 tipi amphora parçalarından anla
şılmaktadır (Resim: 16).
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Resim: 2 - Muhaı!tepe'den monogramh amphora mühürü örneği
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Resim, 5 ~ A4 atölyesi, en üst platformda karelemeye güre yapılAn yüzey
toplamesr

Resim: 6 -" A4 atölyest, yasaı tip kalde parçalarının tnsuu oldugu arkeolojlk
dolgular
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Resim: 8 - Tencere profili IKN. a", 87, 23, 121

Resim 9 - Yatay saplı çanak profili ,IKN, a.l' 86, 1, 2)

Resim 10 - Kann kısmı omurgalı küçük çanak profili IKN, [14' 87. 22. 11
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Resim: 11 - Testi parçası profili (KN, !l4' 87. 25. 9)

Resim: 12 - Kandil parçası profili IKN. a.,. 87. 15, 6)

Resim: 13 - Kandil purçusı profili (KN, Uıı' 87. ı. 8)
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Resim : 15 - Merslnclk. atölvelerın bulurıdugu çamdlbl mevkü

Resim 16 - Mersincik atölyelertnde üretilen tipik amphora
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PRODUCTEURS D'AMPHORES DANS LES
ATELIERS DE REŞADİYE

(PENİNSULEDE DATÇA)

Jean Yves EMPEREUR'~

La decouverte d'ateliers de production ceramique sur le s'ite de Re
şadiye Peninsule de Datça, a permis de faire des progres considerables
dans la connaissance des amphores cnidiennes (d. ci -dessus. le Rapport
sur la prospection par le Dz. Numan Tuna).

Jusqu'a present, ces amphores etaient connues uniquement par les
trouvaiIles sur les sites de consommation et l'interôt des savants portai]
principalement sur les arnphores hellerıistiques qui sont frappees d'uı.ı

au de deux timbres, nornmarıt d'une part le fabricant et de l'autre J~
damiurge, I'eponyrne de la cire de Crıide. La decouverte des sites de pro
duetion a permisd'identifier comme cnidiens plusieurs types d'amphores
non timbrees aussi bi en que tirnbrees, considerees jusqu'alors comrne
non cnidiennes. Elle a aussi procure un nouvel eclairage sur la pro
duction des amphores 'hellenistiques timbrees.

ı. Les nouveaux groupes cnidiens d'amphores non tlmbrees.

Contrairement a ce que l'on a ecrit ça et la dans la Iitteraturc
archeologique, l'histoire des amphores du Cnide ne eommence pas en 240
avant notre ere. En fait elleest beaucoup plus ancierıneet !beaueoup plus
longuequ'on ne l'avait cm jusqu'a preserıt. En effet, on a Tepere de nom
breux fragınents d'amphores a Ievre en amande qui remontent au Ve
siecle ainsi qu'urıcertainnembre de petits tessons - mais en quantite suf
fisarıte pour nous assurer que nous avons affaire a une productiorı locale
-d'amphores peintes d'epoque archaıque. A l'autre bout de la chaine,
l'on avait date les plus recerıtes des Knidia du IVe siecle de notre ere:
elles preserıtent eneore une sorte de petit bouton, derrıier avatar du pied
annele ıdes amphores hellenistiques. Nombreuses sur le site de Reşadiye,

elles ontete visiblemerıt suivies d'une production plus tardive eneore

(*) Jean - Yv -s EMPERl.UR, Ecole França.se D'Archeologie le Secretaire Ge
neral 6, Rue Didotou GR - 106 80 Athenes - YUNANİsTAN.
(Jean - Yves EMPEREUR, Laboratoire de Ceramologie de Lyon, C.N.P.S.•
FRANCE)
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(sans doute jusqu'au VIIe siecle) sous la forme d'une petite amphore
ovoıde a ıbourrelets, a anses lde seetion circulaire et ala cuve depourvue
de pied, en ooquille d'oeuf.

2. Les nouveaux groupes cnidiens d'amphores tlmbrees,

Plusieurs groupes que l'on attribuait a d'autres cites grecques
peuvent maintenant ôtre considerees eomme enidiens en toute certitude,
vu leur frequerıcesur le site de Reşadiye ainsi que la presence de sureuits
et de deformes de euisson.

il s'agit :

1. D'un groupe a levre champignon (vmushroom lip») (Fig.: 1) por
tant des timbres eomme AP (Fig. 2) et n AO, traditionnel1ement attri
bue a Rhodes (fin du IVe siecle) 1;

2. Du groupe a la Proue (Fig. : 3). avee une Ievre tantôt ehampignon,
tantôt en bourrelet, que les eomparaisons stylistiques avee les monnaies
avaient recemment permis d'attribuer a Cnide (fin du IVe siecle.premier
quart du IIIe siecle avant notre ere) 2;

3. Du groupe B de Zenon date 'de la Iin du IIIe - debut du IIe siecle
avant rıotre ere (Fig.: 4) 3; enfin, l'analyse par fluorescerıce X a permis
de eomparer des tessons du groupe A de Zenon (vers 285 - 270 avant rıotre

ere) de I'epave de Serçe Limam avec des tessons de la peninsule de
Datça et d'affirrner l'origine cnidienne de ce groupe 4. C'est done au total

(1) Voir N. TUNA, -Ionia ve Datça Yarımadası Arkeolojik Yüzey, Araştırmaları

1984» Araştırma Sonuçları Toplantısı III (1985), p. 216-217 et p. 225 fig. 10.
J.Y. EMPEREUR et M. PICON, «A la recherche des fours d'arrıphores-, BCH
Supplemerıt XIII (1986) p, 103-126.

(2) Voir Ch. BÖRKER, «Die Herkunft der Schiffsbug-Sternpel». BCH Supple
ment XII (1986) p. 473-478.

(3) Voir N. TUNA, J.-Y. EMPEREUR, M. rıCON et E. DOGER, -Bapport preli
minaire de hı, prospectiorı archeologique tureo-française des ateliers d'am
prores de Reşadiye - Kiliseyanı, sur la peninsule de Datça (15 iuillet - 3 aoüt

1986)", Anatolia Antiqua i (1987), p. 47-52.
(4) Voir J.-Y. EMPEREUR et M. PICON, «The Produetion of Aegean Amphorae:

Field and Laboratory Studies», New Aspects of Archaeological Science in
Greece, British School at Athens, Occasianal Paper 3 of the Fitch Laboretor)'
(1988), p. 33-38.

Sur le groupe A de Zenon, voir V. GTi.ACE. -Some amphoras from a Helle
nistie Wreck», BCH Supplernent XIII (1P86) , p. 551··565.

Nous remereions particulierement le Dr. Cemal PULAK de nous avoir fourni
les echantillons de l'epave de Seree Limani qui ont servi aux analyses sur
eette epave : voir C. PULAK et Rh. F. TOWNSEND «The Hellenistie Ship,
wreek at Serçe Limanı, Turkey: Preliminary Report», AJA 9 (1987) p. 31-49

et l'appendiee consacre aux aınphores par C.C. KOEHLER et M.A. WALLACE
ibidem, p. 49-57.
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4 groupes d'arnphores timbrees que l'on peut attribuer en toute certitude

a la peninsule dont 3 sont anterieurs a la plus ancienne amphore crıidienne

reconnue jusqu'a preserit que 1'0n datait de 240 avant notre ere et

font ainsi remonter la production enidienne timbree de presque un siecle,
vers la fin en IVe siecle.

3. Lesaınphores cnfdiennes timbrees d'epoque heııenistique.

La prospection systematique du site de Reşadiye a apporte des ren
seignements nombreux et divers sur la production des arnphores timbrees
d'epoque hellerıistique.Au moins six ateliers fonetionnent en meme temps
au Ile siceledans ce eomplexe ceramique, separes les uns des autres
par quelques dizaines de metres seulement. Dans chacun d'entre
eux, on peut suivre, grace a la grande abondance desarrses timbrees
(plusieurscentairıessur ohaque depotoir), la succession des potiers sur
parfois six generatıons : c'est Ie cas notammerıtde 1'Atelier au bucrane
sur timbre rectangulaire (fabricants Astragalos, Asclepiodôros, Hieroc
les, Hippogenes, Mormis et Skirtos), Ces ateliers se differencient par le
symbole qui figure sur le timbre. sorte de marque attachee a1'entreprise:
buerane sur un timbre cireulaire dans 1'atelier de Damocrates, .abeille
chez Apollonios, trident chez Eırboulos et lason, arıere chez Hippolochos
et Theudosios. Ces deux 'derniers fabricants ont travaille ensemble, en
se partageant le meme atelier mais en sigrıant chaeun leurs propres
amphores pendant au moins six ans, avant de ceder la place a Demetrios
Cette fidelite au symbole sur les tirnbres desamphores deReşadiye ne
saurait ôtre generalisee a I'ensemble de Ia production de la peninsule de
Cnide s. Enfin ehaeun de ces fabricants produisaitaussi une largepalette
de ceramique eommune non aınphorique dont l'etude comrnence, avec
pour bui ultime de J auger 'Son dmportance : est - ellea desfination locale
ou bien sert-elle de cargaison d'appoint aux chargements des amphores
vinaires pour I'exportatiorıvers les rnarohes de consommation ?

La fouille prevue pour l'ete 1988 devrait pouvoir nous renseigner

plus precisemerıt sur tous ees points : plusieurs sites ont ete reterıus pour

essayer de eroiser les informations pour les differentes epoques de la
production cerarnique de ce site de la chôra cnidienrie, productiorı dont

on sait maintenantqu'elle s'est maintenue pendant quatorze siecles sur

le site de Reşadiye, du VIIe siecle avant notre he jusqu'au VII siecle de

notre ere.

(5) cr. contra, l'exemple du fabricant Charmocrates, voir raf. note 2, p. 120.
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Fig. : 1 - Reşadiye: 2 types d'arnphores a' -Ievre - champignon-. Fin du IVe
debut du Ille siecle avant notre ere
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Fig, 2 - Reşadiye. anse d'amphore avec le timbre retrograde r Ap (.' FinIVe -dö
but· Ille siecle avant notre ere

Flg. : 3 - Reşadiye. anse d'ampho
re avec un timbre figu
rant une proue de bateau
cnidien entoure de I'ınsc

ription •AK€O i ı:.wp. De
butdu Ille siecle avant
notre ere

Fig, : 4 - Reşadiye. anse d'amp
hore avec le timbre
Zr] (vwvoç j du groupe
B de Zenon . Fin Ille - de
but Ile slecle avarıt rıotre

ere
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GöREME. KARANLıK KİLİsE DUVAR RESİMLERİNDE
1986· 1987 YILLARI .KORl.!MA VE ONARıM ÇALIŞMALARI

Revza OZiL '"

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ICCROM uzmanlarının i işbirliği ile
sürdürülmekte olan Görerne Kaya Kiliseleri Duvar Resimlerini Koruma
ve Onarım Projesi, yapıların iç ve dış bölümlerinde çeşitli amaç ve uy-
gulamaları içermektedir. .

İçte sürdürülen koruma işlemleri ~

Taşıyıcıyı (tüfkaya) sağlamlaştırına

Sıva tabakası ile taşıyıcı arasındaki uyumsuzluk nedeniyle di
ğeririden ayrılan sıva tabakalarını yeniden taşıyıcıya bağlama

Sıva tabakasını sağlamlaştırma

Boya tabakasını sağlamlaştırma

a. Tozumayı önleme
b. Kavlayan boya tabakasını yeniden sıva tabakasına bağ-

lama
Yüzey üzerinde yer alan çeşitli kirlilik ve birikimleri mekanik veya
kimyasal temizleme yöntemleriyle kaldırma.

Taşıyıcı ve sıva tabakasında yer alan derin çatlak ve çukurlan
çevreye uygun harçla belirli düzeye kadaryeniden doldurma.
Yeniden renklendirme:

Dışta sürdürülen koruma işlemleri :

Görerne Açık Hava Müzesi sınırları içinde ve yakın çevrede yer
alan diğer kilisderin üst bölümlerinde ve kapı girişlerinde, ön
ceki yıllarda uygulanan korunıa işlemlerinin halen. ne durumda
olduklarının denetlenmesi ve ayrıcayağan yağmur sularının

yapı içlerine sızmalarinı önlemek için gerekli görüldüğünde,

dış bölümlerdeki derin yarıkların uygun harçla doldurulmala
rını veya kapı girişlerinin üstbölümlerine geçici saçaklıkların

yapılmasını içermektedir.

(*) Revza aZİL, Restorasyon ve Konservasyon Merkez labaratuvan, Sultarıah

met/ISTANBUL.
(1) Uzmanlar: (1986) Isabelle Dangas, AIfco Michieletto,Fazll Açikgöz, Nur

hayat Duran, Rıdvan İşler, Mustafa Kulkul, NihaI Müftüoğlu, Beeza azil
Kazım Tosun..
(1987) Isabelle Dangas, Fazıl Açıkgöz. Nurhayat Duran, Mustafa Kulkul.
Revza azil, Kazım Tosun.
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Karanlık Kilise'nin üst bölümlerindeki koruma ve onarım çalışma

ları, 1985 yılı çalışma evresinde tamamlanmışolduğundan (Resim: 1,2),
1986 yılında bu kez alt bölümlerde ve narteksin kuzey yarısında gerek
li işlemlere devam edilmiştir.

Uygulamalara başlanmadan önce, üzerinde çalışılacak alanlardaki
taşıyıcı, sıva tabakası ve boya tabakasında saptanan bozulmalarınbelge
lenmeleri yapılmış ve yapı içinde alt bölümlerde yer alan bozulmaların,

kubbe, tonoz ve üst sahnelerde görülen bozulmalardan daha farklı olduk
ları görülmüştür.

. Örneğin taşıyıcı ile sıva tabakası masındaki uyum, üst bölümlere
kıyasla daha iyi durumda olup, sıva tabakası ile taşıyıcı arasındaki boş

luklar üst sahnelerde olduğu gibi yoğun değildirler.

Ancak yapının içinde, kuzeydoğu bölümündeki taşıyıcıda (tüf ka
ya), çok derin yarık ve çatlaklaryer ulmaktadır. Bu yörede D3 apsidi
ve K3 (alt bölüm) bulunmaktadır (Plan: 1, Resim: 5, 6, 7). Yine D3
apsidindeki derin yarığın çevresi boyunca taşıyıcı kayada düşeyolarak

yapraklanma ve tabakalanma gözlenmiştir (Resim: 5, 6).

Ayrıca yapının dinsel işlev gördüğü evrelerde, insanların 'kolaylık

la ulaşabilecekleri alt sahnelerin alt bölümlerinde, boyalı yüzey üzerine
koruyucu bir' tabaka sürülmüş olduğundan, bu yörelerde zaman içinde
renklerde bir değişim ve koyulaşma olmuştur (Resim: 7).

Yine alt bölümlerde, hem tozuma hem de insanların ulaşabildik

leri yörelerde yapılan aşınmalar çok yoğundur. Bunlar ucu sivri nesne
lerle yapılan yazı ve çizikleri (grafitti), kazıma w oyma yoluyla yapılan

çeşitli boyda ve derinlikteki yarık ve çukurları içermektedir (Resim :
3,4). Ayrıca yanan mum alevleri yakın oldukları boyalı yüzeylerde renk
değişimi (sarının kırmızıya dönüşümü gibi) veya koyulaşma, taşıyıcı

tüf kaya üzerinde ise koyu renkli yanık izi oluşturmuştur (Resim: 6).

Yüzeydeki kirlilikler toz, is, insanların boyalı yüzeylere sürdükleri
çamur taibakası, uzaktan atılan kil topakları, yanan kandillerin patla
ması nedeniyle boyalı yüzeyde görülen yağ lekeleri veyanan mumların

akması nedeniyle, yüzeyde oluşan mum tabakalarını içermektedir (Re
sim: 5).

Temizleme işlemlerinden önce, çalışılacak alanlardaki tüm boyalı

yüzey kontrol edilmiş, gerekli yörelerde tiner içinde % 3-5 Paraloid B
72 çözeltisi ile sağlamlaştırma yapılmış, kavlamış boya tabakaları tıemli

fırça ile üzerlerine yerleştirilen Japon kağıdı ve spatül yardımlarıyla ye
niden sıva yüzeyine bağlanmıştır.

Temizlik yöntemlerinde, önce yüzeydeki toz yumuşak fırça ile kal.
dırılmış, silgi yardımı ile uygulama sürdürülmüştür.
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İsli yüzeyler su içinde amonyum bikarbonat çözeltisi, kandil yağı

lekeleri su içinde Butylamine çözeltisi, mum kalıntıları karborıtetraklo

rürle yokedilmiş. tiner, aseton, alkol-aseton gibi karışımlar diğer kirli
liklerin kaldırılmasındauygulanmıştır.

1986 yılı çalışma evresinde, D3 apsidi ve KI alt bölümünde (Plan: 1) '
taşıyıcı tüf kayada yer alan derin çatlak ve yarıkların içlerine plas
tik enjektör veya pirirıç pompaların yardımı ile hidrolik kireç (Lafar
ge), pozzolana, dövülmüş tüf, Primal AC 33, Baryum Hidroksit ve su
karışımı Roma harcı.', duruma göre katı veya sulu olarak uygulanmış

ve taşıyıcı kayanın kısmen sağlamlaştırılması elde edilmiştir (Resim: 8).

Sıva tabakası ile taşıyıcı arasındaki büyük boşluklara kireç-kazein
polivinilasetat karışımı, küçük boşluklara ise derişik veya sulandırılmış

Primal AC 33 enjeksiyonları yapılmış, sıva tabakası taşıyıcıya bağlanın

caya dek bu bölümler presli olarak bırakılmışlardır.

Taşıyıcı kayada yer alan derin çatlak ve yarıklar.Roma harcı en
jeksiyonlarının tamamlanmasındansonra belirli düzeye'i kadar iri kum,
iri tüf ve kireç karışımı harçla doldurulmuş, ayrıca sıvayüzeyindekide
rin çukur ve çatlaklar belirli düzeye kadar çevreye uygun harçla doldu
rularak kopan sıva kenarları gerektiğinde yine benzer türde harçla ka
patılmıştır.

Temizliği ve sağlamlaştırılması tamamlanan yörelerde, boyalı yü
zeydeki bazı boşluklar kirli su ile, diğer bazı bölümler ise ince çizgiler
le 'tratteggio' türünde renklendirilmiştir.

Yukardaki işlemlerin bitiminde, üzerinde çalışılan bölümlerdeki
(Plan : 1) boyalı yüzeyler, koruyucu olarak tiner içinde % 3 Paraloid
B 72 çözeltisi ile sağlamlaştırılmıştır (Resim: 7, 8, 9, 10).

1987 yılı çalışma evresinde, Karanlık Kilise'nin içinde, üzerinde bir
yıl önce uygulamalara başlanmış olan alt sahnelerde, narteks kuzeyin
deki nişlerde (Plan : 2), dışta, giriş sağ yanında yer alan duvar resmi
üzerinde koruma işlemleri sürdürülmüş, ayrıca El Nazar Kilisesi'ndeki
bazı duvar resimlerinde de çeşitli uygulamalar yapılmıştır.

Karanlık Kilise'nin içinde, üzerinde çalışılacak alanlardaki taşıyı

cı; sıva tabakası ve boya tabakasında görülen çeşitli tür bozulmaların

önce belgelenmeleri yapılmış, (taşıyıcıda yer alan derin yarık ve çatlak
lar, sıva tabakası ile taşıyıcı arasında'ki boşluklar, sıva tabakasında

yer alan çatlak ve çukurlar sürtme sonucu olu5anderin yazı ve çizik-

(2) Bu tür sağlamlaştırma ilk kez ICCROM uzmanları (Home Center) tarafın

dan uygulandığındanbu şekilde adlandırılmıştır.
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ler, boya tabakasında görülen tozuma, kavlama, aşınma gibi), yine bo
yalı yüzey üzerinde toz, is, kandil yağı lekeleri ve mum kalıntılarıgibi
kirlilikler de saptanmıştır.

Temizleme işlemlerinden önce, tozuyan boyaların dayanma güç
lerini arttırmak amacıyla tüm renkler kontrol edilmiş, gerekli bölümle
re bir veya birkaç kez tiner içinde % 3 Paraloid B 72 çözeltisi ile sağ

lamlaştırma uygulanmıştır.

1987 yılı çalışma evresinde kavlamış boya tabakaları yeniden sıva

yüzeyine bağlanmış, temizlik işlemlerinde yüzeydeki toz yumuşak fırça

ile kaldirıldıktan sonra, silgi 'ile uygulama sürdürülmüş, ayrıca alkollü
su, aseton, alkol - aseton, aseton - tiner, su - aseton - Butylarnine karışımı,

su içinde amonyum bikarbonat, su içinde Butylamine ve karbontetra
klorür gibi çözeltiler çeşitli kirliliklerin kaldırılmasında uygulanmıştır.

Sıva tabakası ile taşıyıcı arasındaki boşluklara sulandırılmış Pri
. mal AC 33 enjeksiyonları uygulanarak, bu alanlar yeniden taşıyıcıya bağ

lanmıştır (Resim : 11).

Taşıyıcı kayada yer alan derin yarık ve çatlaklar kireç, iri kum ve
iri taneli tüf karışımı harçla ve sıva tabakasındaki çukur ve çatlaklar
belirli düzeye kadar kireç, tüf ve bir miktar kıyılmış saman karışımı

harçla doldurulmuş, kopan sıva kenarları yine uygun harçla kapatıl

mıştır.

Temizlik işlemleri tamamlanmış ve sağlamlaştırılmış alanlarda,
boyalı yüzey üzerindeki bazı boşluklara yeniden renklendirme uygulan
mış, çalışmaların bitiminde boyalı yüzeylerin üzerine koruyucu olarak
tiner içinde % 3 Paraloid B 72 çözeltisi ile son kez sağlamlaştırma ya
pılmıştır (Resim: 12, 13, 14, 15).

Karanlık Kilise girişinin sağ yanında, yapının dış yüzünde açık ha
vada yer alan duvar resmi üzerinde tozumayı önlemek için, tiner içinde
.% 3 Paraloid B 72 çözeltisi ile sağlamlaştırma uygulanmış, ayrıca taşı

yıcı tüf kayadan ayrılarak düşmek Üzere olan sıva tabakası sulandırıl

mış Primal AC ~3 enjeksiyonları ile yeniden taşıvıcıya bağlanmış ve bazı

çukurlar belirli düzeye kadar saman katkilı tüf, kireç karışımı harçla
doldurulmuştur (Resim: 16).

Görerne Açık Hava .Müzesi'nin yakınında yer alan ve bölgenin en
ünlü kiliselerinden ole n El Nazar Kilisesi'nde (Resim: 17) kurulan bir
iskelenin varlığından faydalanılarak, gelecek yıllardaki çalışmalarda ya
rarlanmak üzere bazı duvar resmi sahnelerirideki taşıyıcı (tüf kaya) ,.
sıva ve boya tabakalarındaki bozulmaların belgeleme çalışmaları yapıl-
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mış (Plan: 3, Resim: 18, 19), ulaşılabilen yörelerde yumuşak fırçalar

la yüzeydeki toz kısmen kaldırılmıştır. Boya tabakasında, tozumayı ön
lemek için tiner içinde % 4 Paraloid B 72 çözeltisi uygulanmış,taşıyı

cıdan ayrılarak düşme tehlikesi gösteren sıva tabakasma sulandırılmış

Primal A:C 33 enjeksiyonları yapılarak, bu tabakaların yeniden taşıyı

cıya bağlanması sağlanmıştır. Sıva tabakasındaki bazı çukurlar belirli
düzeye kadar kireç, kum ve tüf tozu karışımı harçla doldurulmuştur.

1988 yılı çalışma evresinde, Karanlık Kilise içinde üzerinde çalışı

lan sahnelerde sürdürülecek uygulamaların yanı sıra diğer kiliselerde
de ivedi kurtarma işlemlerine devam edilecektir.
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Plan 1: KARANlıK K'IL'ISE

~ Çalıştan alanlar (1986 evresj)

Plb.n : 1



Resim 1 - Batı yan, orta apsid: Koruma ve onarım işlemleri bitiminde

Resim 2 - Doğu yan. üst bölüm Koruma ve onarım işlemleri hltimirıde
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Resim 3 ~ İnsanlarca yapılan aşınmalar

Resim 4 - İnsanlarca yapıımı aşınmalar
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Resim: 5 - D 3 apsldi . Temizlik öncesi, ıuşıyıcıda derin çatlak

Resim : 6 - D 3 apsidı (alt bölüm):
Temizlik öncesi. taşıyıcı

da derin çatlak
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Resim i 7 - K 3 (alt bölüm) i Temizlik öncesi, taşıvıcıda derın çatlak

Resim: 8 - K 3 (alt bölüm) üst ya
nda orta ve sol ngürler
de konıma ve onarım

işlemleri sonrası
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Resim: 9 - K 1 (alt bölüm) : Sağ yanda temfzllkIslemlert öııçesi

Resim ı 10 - K 1 (alt böılüml" : Tüm sahnede koruma ve onarım işlemleri sonrası

175



176

Plan 2: KARANlıK K'IL'ls~

~ Çalışılan atartar (1987 evresil

Plan: 2



Resim i 11 - D 3 apsidi i Sıva taba
kasımn yeniden taşıyıcı

ya bağ1lanması

Resim i 12 - G 3 (alt bölüm] i Temizlik Işlemleri öncesi
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Resim: 13 - G 3 (alt bölüm) : Sol yan ve orta bölümde koruma ve onarım işlem

leri sonrası

Resim i 14 - G 1 (alt bölüm) :. Temizlik işlemleri öncesi
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Resim : 16 - Karanlık Kilise giri
şinin sağ yanında

koruma ve onarım

uygulamaları

Resim 15 - G 1 laltkbölüml : Üst
yarıda;Vlkonıma ve
onarımişlendert son
rası
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K
"IL"I SEsi (1987 evresi)NAZAR

lan alanlar,yJplaPlan 3 : EL uygulelma
lerne ve.~ Belge

Plan ı 3 -
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Resim i 17 - El Nazar Kilisesi i Dış

görünüm

Resim: 18 - El Nazar Kilisesi rBatı bölüm. giriş üstü
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TEICHIUSSA ı987

Walter VOIGTL-A.NDER *

Die vierte von der Generaldirektion der Antiken und Museen der
Türkei genehmigte Kampagne wahrte vom 23.7. -10.10.1988.. Metin
Türktüzün hatte als Vertreter der Regierung und als Archaologe grofsen
Antcil am Erfolg der Arbeiten. die auf vier Themenbereiche konzentriert
blieben (Abb. 1) :

1. Bauaufnahme und Datierung 'Von Altteichiussa auf Kömüradası.

2. i. Zeichnerische Aufrıahmen einzelner durch Raubgrabungen

beeintrachtigter Graber. <y,
3.. Bauaufna'hme neu entdeckter Hofanlagen au~'iarchaischerZeit.
4. Vermessung mehrerer SteinwaIlanlagen.,,'
AIle Kleinfunde kamen in das Museulnvon Mihis. Eine Auswahl

der Fundstücke aus Teichiussa seit 1984 ist nunmehr in'zwei wandvitrinen
des Museums ausgestellt.

L Altteichiussa
Da ein Schutz der archaologischen Zeugnisse vor mutwilliger

Zerstörung auf Kömüradası bisher nicht gewalırleistet war, wurde die
1984 auf dem Ost - und auf dem Südufer der Halbinsel begonnene
Bauaufnahme fortgesetzt. Nunmehr sind auf einem 120 m langen und
4 bis 5,5 ın breiten Streifen alle freiliegende architektonişchenBefunde
steingerecht im MaEstab 1:50 aufgenommen.

Grofse Teile der Bauwerke liegen in der heute vom Meer überspülterı
Randzone und unter dem Acker, der die Mitte der Halbinsel einnimmt.
Auch wenn ihre Grundrisse vorerst unvollstandig bleiben müssen, ist

. nunmehr deutlich zu erkennen, daf hier eine abwechslungsreiche und
qualitativ ansprechende Architektur stand, der neben gedeckten Raumen
und dichter besetzten Hofbereichen aucheine Halle zuzuordnen ist.

Die Erosion hat an mehreren Stellen Einzelfunde freigelegt, die
eine genatıereDatierungder Bauwerke erlauben.

Eine light-on-dark- bernalte Kanne lag verdrückt in einer mit Lehm
gemiseliten hellerı Ascherıschicht. Ihre Wandungen tragen Schmauchspu-

l*) Priv.-Doz. Dr. Walter VOİGTLA.NDER, Technische Hochschule Darmstadt,
Fachgebıet Klassische Archaologie, PetersenstraBe 15, D 6100 Darmstadt.
ALMANYA.
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ren. Es gelang die weitgehende Wiederherstellung dieser minoisehen Gefa
.Ben der SMI-phasen nahestehende Vase (Abb. 2). Andere Funde, darunter
ein Krug mit AusguB und drei niedrigen Volutenbeinen sowie eine tönerne
Grifflampe weisen erneut auf die ersten spatminoischen J ahrzehnte.
Böden dickwandiger Pithoi in situ neben einem kleinen Ofen mit
lehmiger Wandung sind die ersten Hinweise 'auf eine Werkstatt am
Südufer der HalbinseL. Die minoischen Vorbildern nachempfundene
Keramik sichert, daf Siedler' in Altteichiussa um die Mitte des zweiten
Jahrtausends in engem Kontah und 'kulturellem Austauseh mit der
minoisehen Welt starıden.

WeiBe Asche blieb in kleinen Nisehen, Mulden und Eeken unmittelbar
unter den durch Meereserosion abgetragenen Schichtungen erhalten.
Diese Asehe kann jener Tephra entspreehen, die dem Vulkan auf Santorin
zugeordnet wird und jüngst aueh bei Sardis zutage kam. Vieles deuter
daraufhin, daf Altteichiussa ei ne vehemente Zerstörung erlebt hatte, der
noch eine kurze 'N'aehbesiedlung gefolgt sein kann, bis der Platz als
Siedlungsstatte noch im IS. Jahrhundert aufigegeben wurde. Diese
Hinweise führen dieht an die Zeit der Santorinkatastrophen heran ,um
für Altteichiussas Zerstörung ein Naturereignis zu erwagen, das seinen
Ursprung auf Santorin hatte.

2. Grabanlagen

Datierbare Fundstücke aus den Jahrhunderten mykeniseher
Dominanz in der Agiiis bleiben bisher selten. Dichter ist das Fundmaterial
dagegen wieder aus der Zeit konzentrischer Kreismuster. Seit dem ıo.

Jahrhundert war eine ;kleine Nekropole in den bronzezeitIiehen Ruinen
entstanden. Bisher konnten keine Grabformen erkannt werden, da durch
die Erosion, aber aueh duroh Raubgrabungen die oberen Zonen der
Graber verloren sind; nur kleine Erdmulden neben Steinhaufen
bezeichnen die Stellen dieser geometrischen Graber, Die verstreuten
Reste der Grabinventare gehören zu Vasen mit bekannten, traditionellen
Dekorationen aus konzentrischen Kreisgruppen, aber auch zu Vasen mit
besonders in Zentralkarien beliebten Gittermustern. Nicht nur die
befestigte Stadt auf der nahen Saphadası,sondern auch grolie TumuIi mit
einst reichem spatgeometrischem Inventar zeugen vom Ansprueh und
von Wohlhabenheit maneher Siedler in Teichiussa. Die Statte hatte im
Laufe der geometrischen Epoehe wieder an Bedeutung gewonnen.
Schatzsucher hatten in der archaisehen, seit 1984 bekannten Nekropole
A eine Grabanlage geöffnet und mit groliem Gerat die Osthalfte einer
Pithosbestattung abgetragen sowie das westliehe Drittel einer unbemalten
Larnax zerstört. Der Sarkopbag besteht aus einem 194x61 x43 cm
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grolsen Kasten mit zwei aufgewölbten, zu . den Larnaxenden hin
abgeflachten und getrennt gearbeiteten Halbdeckeln, Ein korinthisches
Alabastron aus dem Abraum der Schatzsucher sowie eine Ionische
Lekythos aus der Larnax selbst helfen, die Grabanlage in die zweite
Halfte des 6. Jh. zu datieren. Eine Grabstele aus unbearbeitetem Konglo
merat standeinst über dem Sarkophag.:

3 Hofanlagen

Zahlreiche grau eingefarbte Steinhügel und Sturzfelder gliedern die
mit flacher Macchia überwachsene Landschaft westlich Teichiussa an der
nunmehr ausgebauten Strafse naeh Didyma. Drei dieser bislang unbeach
teten Ruinen ıkonnten indiesem J alır genauer' studiert werden. Das
aufgelesene Fundmaterial besteht his auf ein Fragmenteines römischen
Kochgeschirrs ausschlieElich aus Scherben spatarchaischer Amphoren

, , Kannen, Skyphoi und Schalen.

Bau 91 (Abb, 3) überliefert einen einpragsamen., Grundrils. Seine
überwiegend zweischaligen Steinsockel bilden elin orthogonales, 60" aus
Nord gedrehtes System. Das Baumaterial besteht al!-s unbearbeitetem
Kalkstein der Gegend. Die starkeren AuBenmauern erreichen eine Breite
von 70 bis 100 cm.

Ein Durchgang führt auf derSüdseite in den Bereich J,dessen
hofseitige Begrenzung weder als Barrkett rroch als Sockel einer aufgeheıı

den Wand erstellt wurde, sondern nur als Begrenzung einer Steinpackung
'entstand, die in J unter einer flachen Splittschicht liegt. Bine

abschlielsende Erklarııng dieses merkwürdigen Befundes kann noch nicht
gegeben werden.

Scherben und Fragmente spatarchaischer Gefalie steckten auf einer
Flache von 50 x 60 cm in der Bruchsteinpackung, die den Abschnitt H
vollstandig ausfül1te. Ein analogerBefuI1'd konnte in einem Sturzfeld
östlich der Anlage 91 beobachtet wel'den. Die Scherben und auch die
Splittschicht bezeichnenantike Oberflachen. Die Bereiche H und J waren
eirıst kaum als langzeitig begehbare Nutzraume geplant, obwohl zumindest
J einen Zugang aufweist.

Spatarchaische Silbermünzen lagen neben dem unteren Teil eines
kleinen Kanrıcherıs in derrı.korridorschmalen Abschnitt des Bereiches G.

"Diese Funde waren vermutlich hier abgelegt worden, als ein spater
zugesetzter Eingang in der Nordostecke von G noch passierbar war.
Auch ein Zugang İn der nördlichen AuBerimauet bei B scheint in antiker
Zeit verschlossen worden zu sein, wahrend der 50 cm schmale Zugang in
den kleinen Bereich F nur verstürzt angetroffen wurde. F İst an die
Südwand des Bereiches E angebaut; seine Ostwand beachtet nicht die
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dureh E und K vorgegebene AuBenflueht. Der kleine Absehnitt F sichert,
daf die Gesamtanlage 91 nicht in einer Bauphase errichtet sein karın,

obwohl der seehseekige GrundriB des Bauwerkes ausgewogen wirkt
und nur einer Planvorgabe zu folgen seheint.

136 mı des 250 m2 grofserı Grundrisses bestehen aus den beiden
gleich groBen,wcnn auch verschieden proportionierten Höfen A und l)

mit den Arınexen E und K. Das Fragment eines Rinnerısteins aus belge
Iarbcncrn Kalk, cin groüer Felsklotz sowie Reste eines flaehen Postamen
tes gliedern die Mitte des Zentralhofes und darnit aueh die Mitte der
Gcsamtanlage. Das Postament ist gegen das Mauersystem verdreht
errichtet worden; seine AuBenfluehten weisen nach Norden und Osten.

Wenige Meter ostwarts durchzieht cine Felsspalte den Zentralhof,
die in antiker Zeit durehaus als Kanal genutzt worden sein kann.

Für eine abschliejierıde Deutung des Bauwerkes 91 und der in
marıchem sehr vergleichbaren beiden anderen Hofanlagen ist es noch zu
früh: die Untersuchungen werden weitergehen rnüssen, um diese neu
entdeckte Architektur aus vorklassiseher Zeit vollstandiger zu versteherı

und auszuwerten, als dies heute schon möglich ist.

4. Steinwallanlagen

Für das Verstandnis über die einstige Nutzbarkeit der Milesia
östlieh der StraBe von Milet nach Didyma wird die Ausdeutung
weitraumiger Anlagen wichtig werden. GI'OBe Steinwalle liegen am
Nordrand der Stephania, in einem breiten Streifen an der alten
Landverbindung vom Panormos-Hafen nach Ioniapolis und Herakleia arn
Latmos sowie nahe der Nordküste derBueht von Akbük. Oft bilden
Steinwalle ein Geviert, dem sieh kleiriere zuordnen körmen (Abb. 4).
Nicht selten liegen in den Geviertecken Steintumuli (bis zu 20 M
Durohmesser). Der gröBte vermessene Steinwall ist 450 m lang, über
10 m breit und erreicht eine Höhe von knapp 3 m. Vereinzelt sind
verzahnte Randbefestigungen und doppelzeilige Mittelmauern gesichert.
Innerhalb der Gevierte oder in rnittelbarer Naehbarsehaft blieben Tumuli
erhalten, Manche ruhen auf einem ovalen GrundriB, andere zeigen eine
kompliziertere Form, als seien die Konturen von zwei benaehbarten
Hügeln dureh Erosion verschliffen worden. Nahe solcher Anlagen trifft
man immer wieder auf Spuren einer Stein - oder Abbruchtatigkeit, Ein
Zusammenhang zwisehen dem Abbau des hier anstehenden Kalksteins
oder aueh Marmors von maüiger Güte und dem Entstehen dieser
Steinwall - und Tumulusanlagen ist denkbar. wenn nicht zwei Groôstruk
turen versehiedener Epoehen einander überlagert haben. Das selten
datierbare Fundmaterial aus den weithin sichtbaren Groüraumanlagen
reicht von der arehaisehen Zeit his in die byzantinische Epoche hinein.
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DOGU PHRYGİA'DA AMORİuM (HİSARKÖY)
YÜZEY ARAşTıRMASı

Martin HARRİsON *
GİRış

Amorium (Hisarköy) Doğu Phrygia'da bulunur. Ankara'nın 170 km.
güneybatısında.Afyon'un 70 km. kuzeydoğusunda, Emirdağ ilçesinin 12
km. doğusunda ve Sakarya (Sangarius) nehri kaynağı yakınında yer
alır (Resim: 1). Tarih öncesine ait bir büyüğü de içeren antik kent ı Stra
bo'da zikredilir ", nitekim daha İ.Ö. 2. yada 1. yüzyıl sikkelerinde Amo
rium ismlne rastlarur '. W.i. Hamilton 1836'da kenti yeniden bulmuş

tur".
Roma İmparatorluk döneminde Amorium, 3. yüzyıl başlarına ka

dar sikke basmıştır. Bu sikkclcrin arka yüzlerinde, içinden su akan bir
kap tutan nehir tanrısı tasvir-i, bir kadykeus üzerinde tokalaşan iki sağ

el (birlik sikkesi) ve bir kartal bulunur". Caligula döneminden itibaren
sikkelerdekl magistrat isimlerinin hemen hepsi Romalıydı ve burası bir
Roma kolonisi olmamakla birlikte önemli bir kent idi 6. Diğer belgeler
arasında yazıtlar ve heykeltraşlyi savabiliriz 7.

Amorium, Asia eyalerinin doğu kenarında, Galatia sınırında yer al.
maktaydı". 4. YÜZY1l sonlarında yeni kurulmuş olan Galatia Salutaris
eyaletine geçirilen Amorium, önce Pessinus'un idaresi altma girmiş, son
radan bağımsız olmuş ve nihayet metrupol merkezi haline gelmiştir9 •

(*) Martin HARRİsON, University of Oxrord 36 Beaumont Street Oxford OX
I, 2PG, İNGİLTERE.

(l) Klasik çağlardaki Amorium'un Hitit kenti Avra üzerine kurulmuş Ilduğ'ıı

teklif edilmiştir r.J. Garstang ve D.R. Gı.rney. The Geography of the Htuue
Empire üzındon. 1959, sı. 84 ve 100L

(21 Strabo, 12.8.13.
(3) BMC Phrygia xxvn-xxrx. 47-57, Lev. vnvnr.
(4) W.J. Hamilton, Asia Minor (1842), 44'3-55.
(sı Bk. not 3.
(6) T.RS, Broughtoo. Asia Minor (Yay. T. Frank. An Economic Survey of Anci·

ent Rome, cilt IV, Baltimom 1838) 703, 772.
(7) MAMA VU <ı954) 64-68, M. waelkens. Die Kleirıasiatischen Türsteine

(L8S6L 205-14, L. Tuğrul, -vonve Steles round at Emirdağ- IAMY 13-14 {l967)
175-185, Iev. viII-XIII (Krş. N. Asgari ve diğerleri, The AnataUan Cıvıusosions

II : Greek/Romao/ByzanUne (İst, 1003) No. 334-38)
(81 D. Magie, Roman Rule in Asia Minor (1950) s. 1616 karşısındaki harita.
(9} W.M. Ramsay, Histarical G'eography dr Asta Minor (1890) 221-41, J. Dar

rouzes, Notitiae Episcopatuum zccteercc connanunoroıuonae (Paris 1981)
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yapılmış

takriben

Kent surları Zeno (474 -491) tarafından tekrar yaptırılmıştırL0.

Bir Arap metninde ise yüksek bir sur bedeni, 44 kule ve geniş bir hen
dekten söz edilir ii. Kentin önemi 6. ve 7. yüzyıllarda hem yerleşim yeri,
hem de stratejik açıdan artmıştır ve burası Anatolica therna'sinın askeri
merkezi haline gelmiştirıı. Byzantium'dan Suriye'ye giden anayollardan.
biri üzerinde bulunan Amorium'un Ancyra ve İconiurrı'a düzgün yol bağ

lantıları vardı.

Amorium 646, 666,708, 716 ve 779'da Arapların hücumuna uğramış

.tır la. 838'.de Halife El-Mutassım bu kenti zaptedip yıkmaya karar verir 14.

Samarra'dan nisan ayında hareket eder, bütün bayraklarında Amori
um'un ismi yazılıdır. Üç ayrı kol halinde yol alan ordu Ancyra'ya doğru

ilerleyerek burasını temmuzda ele geçirirler. Üç ordu bundan sonra güney
batıya, Amorium'a yönelirler. 1 Ağustosta kent kuşatılmıştır. Kentin en
zayıf noktası bir hain tarafından işgalcilere ihbar edilince, hücumlar bu
noktaya yönlendirilmişve Amorium 13 Ağustos 838'de yakılıp yıkılmıştır.

Kent yeniden onarılmış,·fakat 931'de Araplar tarafından yeniden
yakılmıştır15. Artık önemini yitirmiş olmasına rağmen. Ll. ve 12. yüzyıl
larda bazı kaynaklarda yine de adı geçer. Bundan sonra 1880'lere kadar
herhangi bir iskana rastlanmaz ve nihayet bu tarihte, .burada kerpiç ev
lerden oluşan küçük bir köy kurulur.

YÜZEY ARAŞTIRMASI

Amoritim'da 1987 Ağustos ayında bir yüzeyaraştırması

tır 16. Oval biçimde olan bu sit, kuzeydoğudan güneybatıya

(10) George Cedrenus I. 615, 763, 787. II, 4.
(11) Ibn-Khordadnbek.
(12) A. Pertus, Constanino Porfirogeniıto dt? Thematibus (1952) 60-63.
1.13) 'l'IB 4 (1984) 122-25.Canard, «Ammuriye-, Encyclopaedia of İslam s2. Baskı)

1 (1960) 46;a
(14) J.B. Bury, A. History of the Eastem R:)man EmpirıJ (1912) 259-72.
(LS) TIB 4 (1984) 122-25.
(16) Ekipte bulunanlar: Dr. H. Dodge (Arkeolog), Bn. KA. Harrison (Fotoğrafçı),

Prof. R.M. Harrison (Başkan), Bay G.R.J. Lawson (Mımar), Bay TahsinSe
zer (Temsilci. İstanbul Arkeoloji Müzeleri) ve Bay RG. Welfere (Yüzey
araştırması uzmanı), Çalışma süresi: 11-31 Ağustos 1987. Amorium'da köy
de kalınmıştır. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Dr. Nurettin Yardım

cı'nın desteği büyük olmuştur. Ayrtca Afyon Muzesi Müdürü Sn. Ahmet
Topbaş, Emirdağ Kaymakamı Sn. Ali Çağlar ve Hisarköy Muhtarı Sn. İsmail

Özcan'ın. Dr. N. Asgari, Dr. M. BaHance ve Prof. C. Mango'nun yardımla

nnı da belirtmek gerekir.. Çalışmalarımıza mali desteği Oxford üniversitesi
Craven Komitesi, Londra Eski Eserler Kurumu ve Ankara İngiliz Arkeoloii
Enstitüsü sağlamıştır.
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1400 m., kuzeybatıdan güneydoğuya isetakriben 1100 m. boyundadır

(Resim: 2). Kuzey bölümünde yer alan Yukarı Şehir (<<A1kropol»ya da hö
yük) aşağı yukarı 300 m. eninde olup çevresinden 20 m. kadar daha
yüksektir (Resim: 3). Kısmen kesme taştan yapılmış olan sudarda fbf:'
lirli aralıklarla kuleler (dörtgen, beşgen ve bir yerde muhtemelen sekiz
gen ) bulunur (Resim : 4-5). Sayısı 44 ojarak tahmin edilen kulelerden
30 'kadarı saptanabilmiştir. Ayrıca surun önünde bir hendeğin bulun
duğu, batı, kuzey ve doğuda akan ve ileride birleşen iki derenin yatak
lannın hendek olarak kullanıldığı güneyde ise 'kuru 'bir hendeğin bulun
duğu anlaşılmıştır.Yukarı Şehir'de 'ÜçAşağı Şehir'de ise İkİ sur kapısı bu
lunmaktadır.Kentin dışında, doğu yönünde hendeğin içine akıtılan önem
lı bir kanalizasyorı vardı. Güneybatıda ise taş ocakları ve kaya mezarla
rı ile mezar odalarından oluşan bir nekropol bulunuyordu. Yukarı Şeh

rin güneybatı köşesinde, surların altında ayrıca bir çıkıntı ve bunun
içinde de derin bir yarık bulunuyordu. 838 yılında Araplar kente belki
de bu kesimden girebilmişlerdi. .

Kent tamamiyle tahrip olmuş ve görünebilen taşların büyük bir
kısmı da başka yörelere taşınmıştı. Fakat önemli sokaklar, teras ve bü
yük yapılara ait izler görülebilmekte, bugünkü köyün içinde ve çevre
sinde Roma çağı'na aitönemli kesme taş duvar kalıntılarınarastlanmak
tadır. Aşağı Şehrin güneyinde, temellerinde harç kullanılmış olan büyük

. bir yapı vardı. Ayrıca güneydoğu tarafında da trapezoidal bir çevre du
varı yer almaktaydı. Biri (daha erken?) Yukarı Şehir'de. 6. yüzyıla ait
olan, diğeri ise Aşağı Şehir'de 'Olmak üzere iki kilisenin yeri kesin olarak
saptanabilmiştir.Bunlardan birincisinde 8 m. çapındaki apsisi dıştan

poligonal olup, büyük kesme taşlardan yapılmıştır. Apsisin içinde yeşil

ve mavi cam mozaiktanelerine rastlanmıştır. İkinci kilisenin ise in situ
kapı söveleri vardır: Gerek bunlar, gerekse aynı yapıya ait sütun ve kai
deler gri ve 'kırmızı damarılı 'bir mermerden yapılmıştır. Yapıda ayrıca

beyaz mermerden yapılmış bir sepet başlık bulunmuştur.

YAZITLAR
Hisarköy, Hamzahacılı (2 km. kuzeyde) ve Karayatak (9 km. ku

zeyde) köylerinde bazı yeni yaz' tlar da bulduk. Hepsi Roma ve Geç Ro
ma Çağlarııla ait olan bu yazıtlardanbir tanesi Latince olup gümrük ver
gisi ile ilgilidir. Diğerlerindenbiri 16 satırlık bir stel yazrtıdır. Üzerinde
bu stelin meclis ve halk tarafından Aelia Ammia'ya, Asiark M... Aquila'.
nın anasının onuruna diktirildiği yazılıdır. Diğerbir yazıt ise 10 satır

lık olup Geç Roma çağı'na ait nazım bir mezar yazıtıdır.

MİMARİ VE HEYKELTRAŞİ

Gerek Amorium'un içinde, gerekse buradan toplanıp taşınmış ol
duğunu tesbit ettiğimiz Hamzahacılı, Karayatak ve Pörnek (6 km. ku-
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zeydoğuda) köylerinde mermer, kireçtaşı ve konglomera eserler tesbit
ettik. Bazıları şunlardır :

1 - Beyaz Dokimeion mermerinden bir alınlığın orta kısmına ait
bi!' parça. Üzerinde bir kartal kabartması yer alır. Yük. 1.15 m., en 1.17
m., kaL. 0.50 m. Alınlığın tüm eni 6 m. kadar olmalıydı (Resim: 6). Bu
gün Hamzahacılı'da bulunmaktadır.

2 ...:.- .Beyaz Dokimeiorı merrnerinden sepet başlık. Üzeri bereket
boynuzları ve kuşlarla süslü. Yük. 0.51 nı., dip çap DAl m. (Resim: 7).
Jüstinyen çağı veya daha geç. Bu eser, Afyon Müzesi'ne Amorium'dan
(Aşağı Şehir'deki kiliseden ) getirilen ve birbirinin eşi olan iki başlıktan

biridir (Env. No. 1433, 1434). Aym kilisenin yakınındabu başlıklara ben
zer üçüncü bir başlık parçası da bulduk.

Hisarköy'de bunlardan başka Roma çağı'na (örneğin, mermer bir
aslan başı parçası ve birkaç ufak İon başlık), Geç Roma çağı'na (örne
ğin, gri mermerden çifte yarım sütun, haç kabartmalı kireçtaşı levha)
ve Bizans çağı'na ait {örneğin bezemeli bir mermer 'silme ve 1ı. yüzyıla

ait bir başlık) çeşitli eserler tesbit edildi.

SON ZAMANLARDAKİ TAHRİBAT

Son yirmi yıl içinde ören yerindeki tahribat çok hızlanmıştır. Bu
nun başlıca nedenlerinden biri tarım faaliyetlerinin artmasıdır (özellik
le Yukarı Şehir yamaçlarında ve Aşağı Şehrin güneyi iledoğusunda).

Ayrıca yeni inşaatlarda antik taşların Kullanılması ve define arayıciları

nin faaliyeti de tahribata sebep olmuştur 17. Ali adında bir kişinin 20 yıl

kadar önce Aşağı Şehir'de yer alan kiliseninçevresinde 360 adet altın

Bizans sikkesi ve bazı gümüş sikkeler bulduğu söylenir. 1964 yılında Sn;
Lütfi TuğrullSD adet adak steli tesbit etmiştir. Hisarköy'lü bir antikacı

tarafından getirilen bu steller Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ta
rafından satın alınmıştır IS. Bunların çoğu Emirdağ dağları üzerinde yer
alan çoğu (Apolla) yakınındaki Kurudere köyünde bulunmuştur.

TARTIŞMA

Burası büyük bir yerleşme yeridir. Höyükteki yerleşmeTarih Öncesi
Çağlardan başlar, Tarih Çağları ve Klasik Çağ'da devam eder. Roma Çe.-

(17) Merhum Dr. Nezih Fıratlı Amorium'u çeşitli zamanlarda ziyaret etmiş ve fo
toğraflarla arkeolojik tesbitler yapmıştı. Kızı i. Fıratlı tarafından ba~a ödünç
verilen ve 1949-69 arasında çekilmiş olan bu fotograflara bakıldığında. son
yıllarda çeşitli tahribatm yapılmış olduğu anlaşılmaktadır.

(18) Bk. not 7.
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ğı'nda çeşitli yönlerden önemlidir. Asia eyaletinin doğusundaki yüksek
kesimde yer alan bu bölgede Hellenistikve Roma ilişkileri Ibulunan ama
esasında Phryg kökenli olan bir nüfus yaşamaktaydı. Bunu insan adları

ve tanrılar ile mezar taşları doğrulamaktadır. Roma İmparatorluk Ça
ğı'nda burası büyümüş ve gelişmiştir. Bunu Roma çağı yapılarında, hey
keltraşide ve mermerin kullanılmasında izlemek mümkündür. Geç Ro
ma Çağı'nda şehir daha da fazla önem kazanmış ve nihayet burası Kons
tantinopolis'i İç Anadolu'da Araplara karşı koruyan bir üs haline gel
miştir.

Amorium uzaktan göze çarpmaz. Batısında ve güneydoğusunda te
peler yükselir. Fakat kentin kuvvetli sur duvarları, zengin su kaynakları,

önemli yol bağlantıları vardı. Çevresinde yüksek tepeler, yayla ve nehir ,
ile batakların yer aldığı ovalık bir alan bulunuyordu. Amorium, birle
şen iki dere tarafından sınırlanan bir yarımadaya benziyordu. Büyük
kesme taşlardan yapılmış olan Yukarı Şehrin duvarlarındaRomaÇağı'na

. ait devşirme malzeme (heykeltraşive mimari parçalar) da kullanılmıştır.
.Bu duvarların 5. yüzyılda Zeno devrine ait olmaları muhtemeldir. Bu
günkü köyün içinde ve çevresinde rastlanan ve Erken Roma Çağı'na ait
olan kesme. taş duvarlar ve derin temeller buralarda önemli yapıların

bulunmuş olduğuna işaret ederler. Aşağı Şehri çevreleyen sur duvarları

belki de Roma İmparatorluk çağı'na aittir ve Ortaçağ başlarında bun
lara bazı ilavelerin yapılmış olması muhtemeldir.

Amorium çalışmalarının önemli sonuçlar vereceği anlaşılmaktadır.

Bu bakımdan gerek kent içi, gerekse kent çevresinde çalışmalarımızın

devamını kuvvetle ümit etmekteyiz.
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Resim 1 - Amorium ve diğer kentleri gösteren doğu Phrygia harltası
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Resim: 3 - Amorium, yukan şehir planı (H. G. Welfare)
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Resim : 4 - Amorium : Yukarı Şehir sur duvarı (orta kesimde) ve kuleleri (solda) ..
Kuzeydoğuya doğru bakış

Resim: 5 -Amonum: Aşağı şehir sur duvarları. güneydoğuyadoğru bakış. Kent
solda kalıyor.
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-Resim : 6 - Amorium yakınında Hamzahaoılı, Beyaz mermerden alınlık, üzerinde
kartal kabartması. Mevcut yük i 1 - 15 m.

Resim: 7 - Afyon Arkeoloji Müzesi: Amortum'da bulunmuş, beyaz mermerden
sepet başlık. Üzeri bereket boynuzları ve kuşlarla süslü
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SAGALASSUS ı987

Marc WAELKENS *
Stephen MITCHELL *

The survey at Sagalassus in Pisidia was resumed on July 27th and
corıtinued until August 20th 1987. The work was funded by The British
Academy, The British Institute of Archaeology at Ankara, the Roma
Society, the Craven Cornmitteeof Oxford, and theNational Fund for
Scientific Research (Belgium). The participants were Dr. Marc Waelkens,
who replaced 'Dr. S. Mitchell, Dr. Greg Horsley, Saralı Cormack, William
Hargrove, Robin Fursdon, 'Duncan Mallace, Mark WiIly and Anthen
Cudworth. 'Our excellent representative to whom we art:;,much endebted
was Bay Sabri Aydal of the Antalya Museum. We ar~.':,also grateful to
Selçuk Başer and Ali Harmankaya of Burdur ArchaeoıogicalMuseum, to
Sabit Kaya, the 'kaymakam of Ağlasun, who provided ~s with lodgings,
and to the staff of, the Emniyet Müdürlüğü in Burdur and the personel
of the Jandarma at Ağlasun, all of whorn gaye support. As last year, the
well-being of the group at Ağlasunwas sustained by the excellerıt cooking
of Hüseyin Kantekinof the Saray Lokantası.We alsa wish to thank the
bekçi of the site, Mehmet Çetiner, for his help andhospitality.

The plan of the city-centre at 1/1000, begun Iast year, was expan
ded by this year's excellerıt surveying team both eastwards and south
wards. It now ineltıdes all public monuments in the central and easterrı

parts of the city, including the theatre area. it was possible to rnake se
veral improvements or corrections to the city plan published by K. Larıc

koronski in 1892. Major changes could be made regarding the street
pattern, which especially in the Upper, City, was far less regular than
Lanckoronski's publication seemed to suggest. The latter part of the
city, which to a large extent goes back to the Iate Hellenistic . period,
seems to apply the principles of Pergamenian city planning with streets
following the natural contours of the terrain, and with terrace walls
(Fig. : 1) emphasizing the irregularities of a hilly site ı. Only in the sout-

(*) Prof. Marc WAELKENS, Department of Archaeology Bliide Inkomststraat 21
3000, Leuven, BELÇİKA.

<Research Associate of the National Fund forScientific Besearch)
Dr. Stephen MITCHELL, 39 Sketty Road Uplands Swansea, İNGİLTERE.

<ıL Compare R. Martin, L'urbanisme dans la Grece antique, Paris 1983 (second
Revisioned editionl , 136-147, 156-159.
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hern, lower half of the city, whose development seems to have started
mainly from the reign of Augustus onwards, is there a greater regula
rity. Yet, even here, the main north-south axis is not as straight as indi- .
cated on Lanckoronski's plan, but consists of several sectıons, with
slightly shifting directions, at changing levels. During the surveying
activities it also became clear that the largest domestic area of the city
was not restricted to the slopes west and south of the theatre, but that
it extended another 600 m. further east, making Sagalassus the largest
metropolis of Pisidia, Another 500 m castwards a rock-cut aqueduct
was found in the steep cliffs. At same points its water chanel is gently
slopirıg and not so deep, elsewhere the slope is more pronounced and
the depth of the aqueduct far greater (up to 1 rn.). Rock-cut traces in
dicate that at least part of the channel was covercd with horizontal
slabs. On other pıaces however, it was protected by the overhanging
rock into which it had been c.ut (Fig. : 3). The aqueduct will be studied
in a future season.

At the easterrı edge of this domestic ar,ea potter's quarter has been
discovered. The area is littered with hundreds of sherds, many of them
misfired, as well as with slags from the ovens. There .seems to have been
an access to the city from this side, extending beyand the ridge which
dominates the actual road Icading to the site. 'I'his approach was guar
ded by a large HeJlenistic tower in polygorıal masonry, the lower part
of which can still be seen (Fig. : 2). Anather tower, which must have
served as a watch-tower overlooking the territory of the city, is situated
on the peak of the mountain (over 2000 m.) dominating the site from the
north 2. .Its Hellenistic date seems to be confirmed by potsherds. it con
sists of two adjoining parts, of which the easterrı one is made of nice
ashlar blocks, while the western part was built of smaller, more irregu
lar stones (Fig.: 5).

All fortification walls of the city proper are of Iate Roman or early
Byzantine date. Yet they never formed a real city wall, since theyare
made of stretches of walt connecting the public buildings in the central
part of the city, thus abandaning most domestic areas. Theyonly offered
a shelter for the population, not a realprotection for the city proper.

. One of these wall stretches was built with amongothers several
fragments of a small temple. They consıst mainly of the central part of
the pediment (originally 5.40 m. wide inside, or i .12 m. wide at the le
vel of the lower cornice) and of its raking and horizontal cornices. The

(2) The tower is briefly mentioned by R. Fleischer, Forschungen in Sagalassos
1972 und 1979 IstMitt 29, 1979, 307 n. 166.
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pediment contained the bust of a beardless youth with long curly hair
(Fig. : 6), whom K. Larıckoronski ' iderıtified as Helios. The architec
tural decoration suggests a construction date for the shrine during the
reign of Antoninus Pius 4.

This year we concentrated again on the UpperCity (Fig.: 7),
doubtless the oldest part of Sagalassus. Last yem we could identify a
large building on a steep slope overlook ing the west side of the Upper
Agora as a bouleuterion, most probably built towards the end of the se
cond century B.C. We then suggested that the upper part of its east
wall had contained atleast one loggia -like opening with Corinthian
half-columns inside,attached to plain piers at the outside 5. One of this
pier fragements was decorated with theIate Hellenistic relief represen
ıing a female goddess and a naked prisoner, published by K. Lancko
ronski 6. This year we found in the debris on the agora the correspon
ding column-pier of the southern half of the same loggia (Fig. : 4). it is
decorated with a relief of a naked rnale warrior (with shield and now
missing spear )' and a clad female prisoner.

The buildings at a lower Ievel, around the agora proper were ca
refullystudied. A rectarıgular construction of 17..50 m. by at least 6.04 m.
near the southwest corner of the agora, must have 'been a small official
building. Its north wall has collapsed,but the almost completely buried
south wall, isstill standing to aheightof over 3 m. The walls have a
kind of pseudo-isodornic arrangement of the ashlar, made of stones
wich large, .irregularly drafted edges. The easterrı side, facing the agora,
had a false façade of probably 4 Corinthiarı half - columns attached to
projecting pilasters (Fig.: 8), which snpported a false entablature.
At least one intercolumniation contained a window. The whole arrange
ment is reminiscent of the HellerıisticDoric façade of the «Magazinhalle»
at Miletus 7. The Corinthian half-capitals 8, as well as a nicely decorated .

(3) K. Lanckoronski, Stadte -Pamphyllens und Pisidiens, II. Pisidien, Wien-Prag
Leipzig 1892, 141. fig, 11ı.

(4) The palmette anthemion, the egg-and-darts and the Lesbian cyma are very
much related to the corresponding ornements of the Ternple of Antoninus
Pius at Sagalassus (Lanckoronski, op. cit., 146 fig. 118; 149 fg. 122).

un See S. Mitchell - M. Waelkerıs. Cremna and Sagalassus 1986, AnatSt 37,
1987, 40-42-

(6) Lanckororıski, op, cit., 136 f'ig. 105; Mitchell - Waelkens, op. dt. pl. III, b,

(7) H. Lauter, Die Architektur des Hellenismus, Darmstadt 1986, 155_156 fig. Sı.

(Si They appear to be somewhat later than the capitals of the bouleuteriorı's

courtyard, dated to the early first century B.C, See ,.Mitchell-Waelkens, op.,
cit., 42 pl. III, a.
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palmette moulding from the interior of the building (Fig.: 9) suggest
a date in the second half of the first century B. C. 9.

Somewhat Iater four talI Corinthian columns (the southwest
column from pedestal to statue base nearly 10 m. high) were placed
near the extremities of the Iong sides of the agora 10. The column near
the southwest corner is almost complete, and its position is certain.
The three others are in a more fragmentary state and their exact po
sition can no longer be established. Yet their shape and mouldings
suggests that all four eolumns were more or less contemporary, They
seem to have supported statues of Iocal benefactors, whose names were
inscribed on panels on the column shafts Il. The soutwest column thus
carried a statue of Krateros, son of Kalli'kles 12. The capitals 13 of ~bOtl1

west columns, as well as the palmette decoration of the moulded base
supporting Krateros' statute (Fig.: 10), suggest an early Imperial date
(Augustus).

Also during the Julio-Claudian period, two free standing arehes
were erected in the southern corners of the agora. Theyare almost iden
tical in shape and decoration, and were certainly contemporary struc
tures. Yet the southeastarch (at the level of the piers ca 0.90 x S.60 m.).
is sIightly larger than the southwest arch (ca O.90xS.20 m.). Both had
the same orientation, which is slightly oblique to the orientation of
the Iong sides of the agora proper. Theyare also placed behind the row
of steps which surrounded the square, most probably because of the
faot that the honorific columns had already been built near their edges.
Both arehes had 'small rectangular piers with sirnple upper and Tower mo
uldings, supporting an archivolt decorated with cornucopiae near it"
lower edges. Projecting pilasters with very fine sode and upper moul
dings at either side of the architrave, supported an entablature com-

rsı Its palmettes are certainly older than those of Epnesiarı anthemia dated to
the second half of the first century B.C. (Oktogon, «Akanthusfries-. mo
nument dedicated to Augustus and his grandsons, Mazaeus Gate) , See W.
Alzirıger, Augusteische Architektur in Ephesos, Wien 1974,· 114-115 figs. 10,
135-137, 145 a, 165. The double volutes springing from an acanthus bush find
good, though more recent parallels on the pre- or early Augustan Oktogon
at Ephesus. See Al.zinger, op, dt. 101 Irgs, 146, 170.

(LO) . The columns have been deseribed by Lanckoronski, op. cit., 136-137.
{l]) This certainly is true as far 8.S the southwest and. northeast column were

concerned
(12) Lanckororıski, op. cit., 135 no. 211.
(13) They seem to be slightly older than those of the Temple of Augustus at

Pisidian Antioch. dated to the Iate Auzustan - early Tiberian period. See
M. Waelkens, The İmperial Sanctuary at Pessinus, Epigraphica Anatolica 7,
1986, 48-58
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posed of an architrave, a frieze and a cornice with false lion spouts,
The friezes represented weaponry and also contained the dedicatory
inscription. The only fragment of the inscription belonging to the south
east arch is written in nicely carved, large Greek characters and re
fers to an unidentified emperor, most probably during his third con
sulate 14. The dedication of the southwest arch, both in Greek and in
Latin characters, is dedicated to Claudius during his second consulate in
A.D. 42 1

' . Yet the characters are very small andextremely rough, espe
cially when compared with those of the southeast arch, so that they may
not represent the original dedication of the archway. The frieze of the
southeast arch contained a. o. a cuirass, a Macedonian shield (Fig.: 11)
and a helmet, That of the southwest arch displayed between two gar
lands the representation of greaves and again a «Macedonian» shield. As
elsewhere in Asia Minor those shields most probably refer to the pre
sence of Macedonian setders on the territory of the city 16. At the time
of its construction the southwest arch was connected by a 4.84 m. long
mortared rubble wall to the so~rheast corner of the first century RG.
public building. This wall then probably formed the 'South wall of a newly
built portice in front of that same building. It consisted of fluted columns
on pedestals. At the west the portico must have given access to a small
courtyard between the officialbuilding in the southwest corner of the
agora and the bouleuterion above it. A Corinthian pilaster capital of
Julio-Claudian date may have decorated one of the corners of this square
or of this portico. Further north the west portico of the agora seem to
have consisted of unfluted columns, one of which is still in situ.

The date of a third arch in the northeast corner of the agora could
not 'be established. Its mouldings are less elaborate than those of its
southern counterparts, and the whole structure is also much Targer,
consisting of an ashlar vaulted passage, ca 2.50 m. long with a span
of ca 3.50 m. (Fig.: 12).

Towards the north a terrace wall over 6.50 m. high supported above
its upper moulding another wall seetion of near1y 3.25 m. high. Its upper
edges formed the ground level of a hall with small columns at its
northern side. Thesecolumns stood on pedestals with alternating wall see

tions and steps between them. This hall partly collapsed on the agora
below, where its remains are now mingled with those of later repairs
and of a Doric portico on the north side of the agora.

(L4) The inscription will be published by Dr. Greg Horsley (MacQuarrie, Sydney,
Australıa). .

(LS) Lanckoronski, op. cit., 229. no. 211 a.
(L6) Compare the remarks of L. Robert, Noms irıdigenes dans I'Asie Mineure

Greco-Bomaine, Paris 1963, 126, 218.
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East of the agora the. remains of a fairly large building (either rec-
. tangular or pi-shaped) with a rectangular courtyard (ca. 22.50 m. x at
least ca. 27 m.) surrounded by Doric porticoes, were discovered. The
building has been called the «Doric Courtyard», On the east side no
traces of a wall or a portico can be seen now. Large sections of the
west and south wings have disappeared as welL. Yet, the southwest
corner is visible at the level of the toichobate. Two drums of its heart
shaped unfluted corrıer column lay nearby (Fig.: 13). The north side
is covered by an immense heap of rubble and earth, from which an
entrance, standing at least 4.50 m. high, still emerges. Another entrance
may have been situated in the middle of the west wing. The width of
the porticoes,at least at the nortlı, may have been ca 6.50 m. All ele
ments of the entablature are preserved. There probably were 11 unfluted
Doric columns at the west and several more in the north and south
wings. In its ruined state the function of the building must remain
unclear, its date most probably is Iate Hellenistic or early Imperial at
the Iatest. Originally it may have had a plain back wall, even towards
the agora. Later On a Doric portico may have preceeded it.

To the north 'Of the «Doric courtyard», a street connected the north
est archway of the agora with a shrirıe or heroon, which is not only
aligned with, but which also may have been influenced in its overall
conception by the heroon above the bouleuterion, studied last year and
then dated to the later second century B. C. it was made of good quality,
white limestone, and stood on a plain podium with a heightof at least
3 m. Onlyone side of it is visible now. The ruins of the upper structure,
irıcluding two types of socle and of upper mouldings, suggest a building
with at least two superposed level-ı, lt is not certain whether a series of
blocks moulded as a heavy sirna vertical soffits on the outside, yet sha
ped as benches with lion feet at the inside, also belong to it or to a
sornewhat la ter monument nearby. Other fragments of the upper struc
turc include architraves and a nicely carved an tae capital with palmet
<es and an ovolo decoration (Fig.: 14) related to oorresponding oma
ments on the Temple of Augustus .at Pisidian Antioch 17. The most im
portant fragments however are four fragments of a frieze, two of which

(7) The tongues of the .ovolo are split in two, a motiv.ı which to my knowledge
only occurs in the oast pediment of the Ternple of Augustus at Antioch. See
D.M. Robinson. Roman Sculptures from Colonia Caesarea (Pisidian An tioch) ,
The Art Bulletin 9, 1926, 16 ·fig. 24. This correspondance, together with
strong similarities in the carving of the acanthus leaves on the capitals and
tendrils of the same temple, and on Iate Hellenistic capitals from Sagalassus,
even might suggest the existence of cı characteristic North Pisidian tradi
tion of architectural decoration.
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are well preserved and represent a battle scene betweenGreek soldiers
and Orientals (Figs.: 16 - 17). A third fragment appears to represent
something like the side of a tent (Fig.: 15). The carving of the stone
and especially the friezes are still reminiscent of the Hellenistic age,
yet the antae capital suggests already an early Roman date, most pro
bably towards the middle of the first century B. C. or inearlier part of
the reign of Agustus.

Near the southeast corner of the agora and 5.50 m. below
it, the' remains of a macellum dedicated to Commodus andCris
pina IS were studied by Sarah Cormack, The macellum is of a familiar
western type with a central tholos (diameter ca.q.35 m.) surrounded
by a colonnaded square (sides at least 21 m.) The width of the colon
nade was approximately 4.75 m. the depth of the shops behind it at the
west and east ca. 4.60 m.

Towards the south the macellum was approached 'by a flight of
steps, but there must have been arıother entrance at th~ north. The cent
ral building had plain columns supported by pedestals, Its erıtablature
with a «Preifenfries» was repeated in that of the colonnades around it.
A composite corner pilaster capital (with tongues and groovesbelow)
could suggest that the order of the macellum capitals was composite
as well.'

North of the macellum and east of the southeast arch of the Upper
Agora, a 14 m. wide street ran eastwards, Iramed between carefully
constructed walls. The southern wall ended in a tall pilaster with a cir
cular niche for holding a bust. The northern walls retreated at a right
angle towards the north. Where they joined the north-south street link
ing the Upper and the Lower City they were formed by a nice wall
with projecting pilasters and corresponding cornices,decorated with
vertical soffits above each pilaster. The north-south street mentioned
above was lined on its east side by several large terraced buildings witiı

a shifting orientation, part of which had columns along the street. There
are also traces of at least one arch. Origirıally this street joined the
main east-west axis of the city just north of the large Roman baths. Yet
at alater date, most probably during the first half of the third century
A. D., this intersection was completely blocked by the construction of an
enormous gateway, built over theeast-west 'axis. It was largely destro
yed by the old Ağlasun-Isparta road, but most elementsbelonging to
the northern of its two or rather three openings can stilI be seen. This
northern seetion (Iength ca 7 m.) contained in its west side a ca 2.10 m.

(18) Lanckoronski, op, cit. 135, no. 210.

207



wide door (height: 4.43 m.) with an elaborate doorframe. it was part
of a wall with projecting pilasters, corresponding with now lost co
lumns supported by pedestals in front of them. These columns were
part of an aediculated façade, the entablature, tendril frieze, cassettes
and cornices of which are well preserved. Towards the north however,
the gateway was formed by an apparently plain wall, blocking the most
obvious approach to east-west axis of the city. This wall supported asi
milar entablature as that on the north side, as well as a large triangular
pediment with top and corner acroteria, which now unfortunately lies
upside down. The urbanistic development of the menumental part of
the Upper City, started at the latest during the second century B. C., thus
came to an end nearly five centuries later, with the construction of this
large gateway, situated exactly at the edge of the mostly Imperial Loweç
City, whose remains we hope to study in future seasons.
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Fig. 1 - Hellenistic terrace wall in the Upper City

Fig. : 2 - Remains of the tower in polygonaI masonry, near the eastem approach
of the Cİty
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FIg. : 3 - Rock-cut aqueduct, to the
east of the Upper City

Fig. i 4 - Southem column - pıer of
the loggia in the upper
part of the bouleuterlon's

.east wall
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Fig. : 8 - Half - column pilaste·rs from the eastem side et
the official building in the southwest comer of
the agora

i ... ,.

{ .Ô: ,

Scale: 1/10
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Fig. : 8 - Antheriı1ôn from the interiorof the same building

Fig. : 10 - Palmette decoration on the statue base of Krateros (southwest column

of the Upper Agoral



Fig. i II - Frieze fragment with Macedonian shicld and culrass belonglng to the
southeast arch of the Upper Agora

Fig. i 12 - Partly coLlapsed vault of the northeast arch of the Upper Agora.
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Fig. i 13 - Drums of the heart - shaped eolumn in the soutfiwest ror.ııeı- of the
-Dortc Courtyard-

Fig. i 14 - Antae capital ırom UlU JlIIlwıy uıseoverad heroonor shrine
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CREMNA 1987

Stephen MITCHELL *

The third season of survey at the Pisidian city of Cremna toak place
in July 1987. We are grateful to the General Directorate of Antiquities
and Museums for granting permission for the research, to the staff of
Burdur Museurn for their interestand support, and to our representative,
Bay Sabri Aydal of Antalya Museum. The project is sponsored by the .
British Institute of Archaeology.. and financial support has alsa come
from the British Academy, the Roman Society, and the Craven Committee
of Oxford University.

We concentrated on four main areas of study: the public bui1dings
of the city, the streets and domestic buildings, the fortifications and
other features connected with the siege of Cremna which took place in
kD. 278, and on the aqueduct system which brought water to the city
bath house.

In 1986 we had examined the pi-shaped Doric agora which lies in
the east part of the central civic area. The layout is characteristic of
Hellenistic, not Roman Imperial architecture, and this is the only public
bui1ding of Cremna, apart from sections of the walls, which probably
predates the foundation of the Roman colony by Augustus. The Doric
capitals and other architectural detai1s are consistent with this date,
although the bui1ding was significantly modified during the Imperial
period. No public buildings can confidently be attributed to the early
years of the colony. The next certain development was the construction
of the Roman forum and basilica, on the same alignment but to the
south west of the Doric agora, during the reign of Hadrian .
Important changes can now be made to the plan published :by
Lanckoronski and reproduced by Ballarice in his 1958 study. The
projecting feature at the west end df the basilica, which was identified
with the exedra mentioned in the dedicatory inscription, is clearly alater
addition to the plan, since it obstructs the approach to the mid second
century propylon to the north. The exedra must have been some other
feature .ofthe complex which now ibe identified, The forum was

(*) Dr. Stephen MITCHELL, 39 Sketty Road, Uplands Swansea, İNGİLTERE.
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surrounded by a two-storey Doric eolonnade, with a triangular gable on
the exterior of the east facade, where a dedicatory inseription ran above
the comice on an attica. A:long the long north side of the forum, adjoining
the basilica and forming its south wall there were 22 not 24 closely
spaeed columns. The east and west sides almost certainly contained nine
eolumns, but those at the west end were substantially larger than in

.. the rest of the eolonnade, Implying a higher entablature here. The south
side probably eontained twelve columns, but none can be observed in
situ. The who.le eomplex is laid out to an exactly square plan, 57 metres
along the sides, and finds its best parallels in the Roman west, in North
Italy and southerrı Gaul. In Asia Minor the eonjunetion of basilica and
forum is also found at Smyrna and at Aspendus, and should be seen as c
clear example of Italian influnce on the arehitecture of the Greek East.
The forum and basilica at Cremna are appropriate .structures for a
Roman eolony. The use of the Doric order is also noteworthy at this Iate
date. Dorie building on this seale can only be paralleled in south west
Asia Minor by the triple arch built by Mettius Modestus at Patara in
Lyeia, which was ereeted not, as used to be thought, in A.D. 100, but to
coineide with Hadriarı's visit in A.D. 129.

At about the same time as the forum and basilica were eompleted ,I
prostyle temple İn a small temenos was built at the headof a fIight of
stairs facing its west end. The door mouldings of this probably Corinthian
building are apparently Hadrianic, and this modest sanetuary is part of
the first phase of a major period of public construetion which ran
throughout the second century.

The Bath House, Building Q exeavared by Professor İnan, mayaıso

be Hadrianic - its masonry style and aspeets of the layout are reminiscent
of the newly exeavated Bath House by the South Gate at Perge, and there
İs clear evidenee for at least two reeonstruetions before the second
quarter of the third century. it should be eontemporary with the complex
of sixteen cisterns which lay to the north of the propylon and were
certainly constructed to provide water for the bath, and with the
sophisticated aqueduct system which came from outside the city.

The building of the cisterns Ied to a remodelling of the central civic
area. A new pavement was laid above them, and a monumental stairway
was built to lead down to the paved level outside the Forum and Basilica.
At the top of this stairway a two-storey propylon, with three arched
entrances and an elaborate re-entrant facade, reminiseent on asmaller
seale of theLibrary of Celsus at Ephesus, was built to link the two lev.els.
The study made by Mustafa Büyükkolaneı and Marc Waelkens has
eonfirmed that this was indeed a propylon not a nymphaeum, and
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suggests that it was built around A.D. 150. After it was complete attention
moved to the colonnaded street, runuing WSW from heside the little
Hadrianic temp1e. In 1985 we suggested that the colonnaded street
belonged to the third century; it nowappears to have been completed
before the end of the second century. Severan building is only represented
by the peristyle lonic ternple set in a temenos to the NW propylon, which
we studied in 1986.

Outside the civic centre three other bui1dings are worth individual
mention. At the east end of the site, looking southwards over the valley
of the Cestrus, are the rock cut foundations of the cavea of a large semi
circular theatre which was never finished. it is impossible to be certain
whether this building dates before or after the much smaller theatre,
now badly ruined, whieh overlooks the Forum and Basi1ica from the
East. On the north edge of the site, close to the cliffedge, there are the
foundations and architectural members of a small temple with a Syrian
gable above the entrance. Finally, on the south eliff, outside the city wall,
there is a well-preserved tomb orheroon, partly rook cut and partly
free-standing, with a garland frieze perhaps of Iate first century date.'

In 1987 we made a detailed survey of the aqueduct system which
brought water to the city from a spring about two kilometres to the·
south west. Although the dictance involved is short the aqueduct was
technologically sophisticated. Water ran in a terracotta pipeline by
means of a series of arehes to the crest of a ridge which slopes gently
northwards to apoint overlocking the modern mahalle of Hacıbağ from
the south. Thepipe ran along the top of stone wall, about a metre wide.
From the brow of this hill it was carried to the slope opposite by anather
system of thirteen arthes supporting a pressure pipe. Three sections of
this pipe, made of heavily reinforced teracotta, were recovered from a
village garden along the line of the aqueduct.From here the aqueduct
turned east towards the city and Ied to a junction. One seetion ran up
hill north eastwards to apoint high enough to feed the cisterns in the
centre of the city, while a Iower branch continued eastwards and
perhaps ran to an indusrial or manufacturing area outside the city.
Unfortunately these parts of the aqueduct have 'been almost completely
destroyed by the Roman siege works of the Iate third century, but even
so it is elear that along the higher seetion the water must have been
raised mechanically for it to reach the necessary level.
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The mam teatures of the siege of A.D. 278 were deseribed in last
year's report. In 1987 the west wall of the city, with its twelve reetangular
towers of perhaps Augustan date, and the eurtain which had been
rebuilt in the middle of the third century in the faee of Persian or Gothic
threats, were mapped and studied in detaiL. So too were the siege mound,
twenty five metres high and 120 metres long from east to west, and the
two siege walls built by Roman troops, each between 800 and 1000 metres
long and running along the crests of the ridges which faced the city. Six
square towers with a central platform along the front wall probably
served as emplacements for ballistas or other Roman artillery; most ot
the heavy bombardment of Cremna was concentrated around the siege
mound, where two intact and the remains of five other .missiles have
been found. One of the former WqS cut from a seetion of decorated
architrave, and has the remains of ovolo and bead and reel mouldings on
either side. it was taken to Burdur Museum together with the Latin
dedication to the emperor Probus of A.D. 278 which was extracted from
its find spot in the headquarters building of the attacking force
immediately behind the second siege walL.

Anather important epigraphic discovery was made at the nearby
village of Kuşbaba, west of Bucak, namely the concluding seetion of a
copy of the emperor Maximinus' famous anti...Christian rescript of A.D.
312, hitherto only known from a tiny fragment found at Arycanda in
Lycia, and from the Greek translation preserved in book IX of Eusebius'
Church History. The Kuşbaba text, which has alsa been takerı to Burdur
Museum, has a concluding line shoving that the rescript was issued by
the emperor on 6 April 312 in Sardis, and was addressed to the Pisidian
city of Colbasa, to be identified with the large site next to Kuşbaba.

The final area of study in 1987 at Cremna was the domestic housing
complex between the Forum and Basilica and the north cliff. Although it
is much more damaged than the large domestic areas on the west side of
Cremna, this seetion was notable for two of the largest houses observed
to date, both built around large peristyle courtyards with 4 x 5 and 5 x 5
columns respectively. This area, close to the main public buildings of the
city, was eviderıtly favoured by the civic 'elite. Although the eondition of
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the houses at Cremna is poor - they have been much disturbed by illegal
exeavation as well as by the ravages of time - our plan now shows a
coherent pattern of streets and insulae, which incorporate large and
small houses, occasional shops, domestic cisterns, and, in Iate antiquity,
a number of churches. Our picture of theoccupation and development
of the city, therefore, is not confined to the public bui1dings but includes
important glimpses of the domestic settlement of this eastern Roman

colony.
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BALBOURA SURVEY 1987

John James COULTON'"

The investigation of the smaIl N. Lycian dty of Balboura eontinued
in 1987 with a season lasting from 13 July to 22 August. The team of ten
included an epigraphist, two pottery speeialists and four topographic
surveyors, with Mr. Haluk Yalçınkaya of Milas Museum representing the
Ministry of Culture and Tourism, The success of the season is due to
the energy and determination of the whole team. Our thanks are also due
to the Directorate General of Museums and Antiquities at Ankara for
permission to undertake the survey, to Bay Güven Güler and his staff at
Fethiye Museum, and to the loeal authorities of theprovince of Muğla

who helped our work to go forward smoothly. Financial help was
generously provided by the British Institute of Archaeology at Ankara, .
under whose auspices the survey is eondueted, by the British Acaıdemy,

the University of Oxford Craven Committee, Merton College, Oxford, and
the Society of Antiquaries of London. Surveying equipment was loaned
by the Department of Land Survey, Northeast London Polytechnic.

Our main efforts were devoted to completing the topographic
survey of the city, and to the systematic collection of surface pottery over
the area it occupied. Two teams of surveyors were active through most of
the season. Dr. L.. Bier of Brooklyn College, New York, extended his
survey-of the lower city, begun in 1986, to include the unfortified area to
the south of the main public bui1dings, which seems to have been occupied
under the Roman empire, and also the series of sarcophagi to the
southeast. At the same time a team from the Department of Land Survey
at Northeast London Polytechnic, led by Mr G. Hollinshead, undertook
the survey of the city hill and the western necropolis. Although some
details remain to be added, the topographic survey of the whole city and
the adjoining cemeteries is now effectively finished, and a plan at a scale
of 1 : 1000 is being prepared. Unfçrtunately, the illness of Mr Hollinshead
at a crucial period this spring has prevented the completion of the final
drawing, and this has also delayed WOI'k on other aspects of our research. .

The collection of surface sherds is intended both to provide a
substantial sample of the various types of pottery used at Balboura, and

(*) Dr. John James COULTON, Ashmolean Museum, Oxford OXl 2PH,
İNGİLTERE.
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also to record the frequency of pottery of different periods in different
;:ı~as of the city. On the city hill we concentrated on the first goal, since
systematic collection at predetermined intervals will become easier when
the detailed plan is available to control the process. A number of areas
were chosen either for their productivity or for their relation to various
fortification walls, and within these areas all rim and base sherds werc
collected, together with examples of any distinctive fabrics. More work
needs to be done on this material, but some useful results are emerging.

Most of the pottery from the city hill belongs either to the last two
centuries BC and the first AD, or to the fifth to seventh centuries AD
with only a little pottery of the intervening period from the terraces,
presumably domestie, to the west of the Upper Theatre. This corresponds
well with the picture gained from the structural remains - Hellenistic
walls, with the Upper Theatre perhaps early Roman, and then refortifica
tion at a Iate period, when re-use of sarcophagi was acceptable. However,
the discovery of several pieces of pottery dating from the second and first
centuries BC, but none belonging clearly to the third, confirms and
sharpens the view, based previously on the loosely dated grave stele of a
Balbouran mercenary at Sidon, that the city was foundedin the early
second century BC.

So too at the other end; the Iate st architectural activity was the
building of three churches, all of a type generally dated to the fifth
century AD. The pottery now provides positive evidence that settlement
on the city hill continued into the severith century AD. Indeed, it may
have continued much longer, for a Byzantine coin of Romanus IV, who
reigned from 1067- 1071, was found in the upper city. One coin does not

. necessarily imply a settlement, however, and so far there is no tenth or
eleventh century pottery to go with it.

Systematie sherding in the fortified lower city was generally
impossible because of the heavy rubble and bushes covering the site. But
one smaIl problem has been solved. We wondered in 1985 whether there
was a church within the lower city to serve as the cathedral of the bishops
of Balboura. In 1987 we notieed indieations of an apse at the east end of
the large building east of the agora, and (with the advantage of hindsight)
the traces of a division into nave and two aisles of a narthex at the west
end can also be seen. This church is similar in plan to the others
- particularly to the south church with its embedded apse - but is rather
longer, about 40 m. rather than 33 m. The recognition of this building as
a church rnay have some bearing on the date of the Late Antique
fortifieations, for their northeast corner, which does not occupy any
natural strong point, was probably set out so as to include the church.
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Since no bishop of Balboura is attested before the Council of Chalcedon
in AD 451, it is unlikely that the cathedral; and so alsa the fortification.
is earlier than the fifth century AD.

After the harvest in Iate July, it was possibleto earry out systematie
sherd eolleetion on the low ground outside the lower city walls, and on
both sides of the river bed. We used the existing field boundariesas a
basis for our collection, since these were to be recorded on the topograp
hic survey. Within each field we laid out Iines 15 m. apart and then at
10 m. intervals we counted the sherds visible within a measured area of
1 rrr', so as to gain measure of the changing density of sherd scatter. All
rims, bases and other distinctive sherds seen from the line were alsa
collected, so as to provide enough potential1y datable sherds to show
periods of occupation. This work took p.lace during the last part of our
season, so that it was not possible to study the pottery, and in the absence
of the finished site plan we can not set out the sherd density figures,
H.owever, there is apparently little or no Hellenistic material from this
area, and much that is Roman, which seems to confirmsthe view that in
Roman period the domestic area as well as the public buildings moved
from the hill to the plain

In addition to these main activities the epigraphic recording and
architectural study, begun in 1986, were continued. Dr Bier worked both
on both the theatres. Of the Lower Theatre only afew rows of seats were
put in place, and even those are interspersed with rock outcrops. The
scene building wasalso left unfinished, for the surviving platform has
not been completely smoothed, and there are no fragments of the
scenae frons in the nearby st one heaps. In spite of that, the lower storey
preserves some interestirıg features. The platform is in fact a wall about
5 m. thick to carry the scenae frons. lt is penetrated by five arehes. of
which the widest, to the south, was probabliy to provide an entrance
to the cavea, for there is no space between the end of the scene
building and adjacent cliff. An arcaded passage was planned,
but never built, behind the scenae frons, and in front of it, beneath tlhe

. stage, a similar passage, roofed with slabs carried on arches, ran the full
length of the building. At least two, and probably five, doorways led out
from it to the orchestra. Close to the central doorway the finished profile
of the proscerıion entablature can be seen, and an interesting featuıc

beside this doorway is a small pierced stone screen, providing Hght and
air to the passage when the doors were closed,

The epigraphic study, continued by Mr. Milner, located a number
of new funerary and votive inscriptions, the latter being related to votive
reliefs, of which several were found in and' near the city. On a rocx
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outcrop just inside the south wall of the Late Roman upper circuit is
a small relief with three figures in short tunics (Fig.: 1). The inscription
below is too weathered to read, but the relief is related to others showing
three similar figures, which are concentrated in the highland region
between Lycia and Phrygia. Some carry staffs or spears (as our figures
appear to do), some carry axes, and in one case theyare accompanied by
dogs. As Robert has pointed out, this should make us wary of supposing
that theyall represent one triad, and another small relief by a spring
a short distance to the east of Balboura shows three figures which are
rather different, perhaps female rather than. male, though their sex is
hard to determine.

Less problematic are the reliefs associated with the Dioskouroi,
which have the standard from of two riders facing a frantal female
figure who is never named. By a small spring just to the west of the city
a poorly preserved relief of this type was dedicated to the Dioskouroi by
Ermaios son of Magas, andbelow the Upper Theatre is arıother of the
same type with a elearer relief but aweathered inscription (Fig.: 2). In
this case there may have been an additional figure to the right of the
main group. Finally a dedication by Molesis son of Moles, higher up the
hill, shows only the elose-fitting hats of the Dioskouroi (Fig.: 3), a
representatiorr which also occurs among Dioskouroi reliefs at Kırkpınar

and Kızılbel, in the mountains to the east of Balboura, Again, although
the full range of these reliefs is quite wide, the heaviest concentration is
in the mountains between Lycia and Phrygia, much of which was, under
the Roman empire, the territory of Balboura, An analysis of the location
of these and other such reliefs may telI us more about this irnportant
aspect of the religious life of the district.

More work was also done on the funerary monuments beside the
city. A second built tomb was found to the south of the city. Though
sınaller than the East Tomb, it was of the same type, with a pedimented
main chamber and small hyposorion below, and like the East Tomb it
was placed to face the city across the valley bottoın. At the other end of
the social scale, several tile graves were revealed during road widening
near the Dirmil pass revealed; each was formed of six large tiles,
apparently without grave goods. An inventory was also begun of the
sarcophagi which make up the bulk of Balboura's funerary remains. About
80 monuments were listed, and the final number will probably be close
to 100. More than half the surviving lids are decorated with a reclining
lion, a type which .İ'S characteristic of the territories of Balboura, Oinoanda
and, to a lesser extent, Boubon. At Balboura they occur equally in an
three ceıneteries, but vary widely in their style from the flat and lifeless
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to the bold and roundly modelled (Fig.: 4). However, such burials were
not restricted to the city. Already two lion sareophagus Iids, and a built
tomb similar to the South Tomb at Balboura, have eome to our notice
at plaees from two to fivekilometres from the city.

it is indeed to the eountryside that we now wish to turn our
attention. Energetieal1y fol1owing up loeal information, Bay Yalçınkaya
last year loeated a number of sman sites in the neighbourhood of
Balboura which begin to suggest what we may find. Sörne have been
mentioned already - the rock relief by a spring, the built tomb and
sareophagi. But there were others too. Only two or three km to the east
of the 'city is a sman fortified enclosure, abcut 30 m. in diameter, with a
wal1 of large stones, without mortar. Presumably this antedates thecity of
Balboura, sinee it would serve no purpose so close to the walled city. if
it is typical, then earlier settlements may have been sman and scattered.
Higher up in the mountains, a Iate Roman village, with the ruins of a
ehureh, lay berıeath a small fortified aeropolis, with WillIs of smaller
stones, like the later cireuit at Balboura - an indication of the insecurity
of this later period.

Finally an indication of progress with the study of our finds. Work
on the exedras of Onesenios and Meleager, at the eentre of Balboura, is
eomplete, and a paper on this smalI but intriguing eomplex, which broughr
loeal aristocrat side by side with city slave, will appear in the next two
volumes of Anatolları Studies. Slightly less advarıced is the study of the
important Hel1enistic inscription. removed to Fethiye Museum in 1986.
The lettering suggests a date in the second or early first century Be, and
it apparently relates to a major land allotment at a date close to the
foundation of Balboura, with a rich harvest of loeal names, many of them
previously unknown.
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Fig. i 1 - Triad relıer near Law South Wal1

Fig. : 2 - Dioskouroi relief below Upper Theatre
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Fig. : 3 - Caps of the Dioskourof rolfet west of the Up~:r Theatre

Fig. : 4 - Sarcophagus lid with lion
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PROKONNESOS - 1987 ÇALIŞMALARI

Nuşin ASGARİ *

Marmara Adası, Saraylar Köyü 1987 dönemi çalışmaları iki yönlü
olmuştur .-Bir yandan köyün çevresi ve antik mermer ocaklarında yü
zey araştırmasına devam edilmiş, bu çalışma sonucunda Prokonnesos'
lularm ocak faaliyeti ve ölü gömme adetleriyle ilgili 40 adet belge daha
bulunmuş, bunlardan dokuzu Saraylar açıkhava müzesine taşıtılmıştır;

diğer yandan ise geçen yıllarda saptanan yan-işlenmiş eserler üzerinde
ayrıntılı çalışmaya başlanılmışı, birçoğunun çizim ve rölöveleri yaptı

rılmıştır. 1987 çalışmasına katkıda .bulunan Yük.. Mim. Müreri. Beykan,
Topograf Adnan Şakar ve örenyeri bekçisi Ramazan Karataş'a burada
içten teşekküretmek isterim.

ı - Antik Menner Ocaklan ve Ocak Malzemesi '87

Ocak araştırmalarındanbiri Saraylar'ın kuş uçumu 3 km. güneydo
ğusunda Silinte mevkiinde, denizden 200 m. yüksekte yer alan Harman
taş ocağında olmuştur. İçinde devasabir sütuntamburunun durduğu bu
önemli ocak 1987'de tekrar işletilmek istenmiş, ocak artıkları dozer ile
temizletilince, geçen yıllardan tanıdığımız antik ocak 2 daha fazla or
taya çıkmıştır (Resim: 3). Antik kalıntıları tahrip edecek olan bu faali
yet, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün yardımiyle tarafımız

dan durdurulmuştur. '

'.. 19 m. Eninde olan Harmantaşocağında beş çalışma yeri görülmekte
dir (Resim: 2, no. I-V). Ocaktaki kesim çalışması yalnız sütun tambum
nun olduğu yerde tamamlanmış (Resim: 2, no. II), fakat 4.45 m. çapın

daki tambur, yerinden oynatılırken çatladığı için, ocakta terkedilmiştİ.

Tamburun çevresinde ana kayada ortaya çıkan küp şeklinde, işlenmesi

yarım kalmış dev kütleler ise (Resim: 2, no.1, ılİ-V) bir şeref sütunu
anıtı için çeşitli elemanların kesilmeğe hazırlandığını göstermektedir.
Ocak yüzeyinde saptadığımız haç tasviri ve bazı Grekçe harflerden
(Resim: 4) burasının Geç Antik çağ'da işletilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

(*) Dr. Nuşin ASGARİ, İbriktar Sok. Mutlu Ap. 18/8 Küçükbebek İSTANBUL.

(ı> Saraylar'da yapılan çalışmalarla ilgili bibliyografya için bkz. N. Asgari, V
Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1987/1, s. 147, dn. ı.

(2) Bu ocağın 1986 durumu için bkz. Asgari, ay. yr. S. 149 ve resim 9.
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Doğu Roma İmparatorluğu'nunbaşkenti Konstantinopolis'de Geç
Antik Çağ'da. üzeri kabartmalarla süslü iki büyük şeref sütunun diktiril
diği bilinir. Bunlardan biri imparator Theodosius I'e, diğeri de oğlu Arka
dius'a aittir. Arkadius Sütunu'nun yüksek kaidesi ve sütun gövdesinin
başlangıcıhalen Cerrahpaşayolu üzerinde mevcuttur. Theodosius Sütunu
nun temelleri, yani kesin durduğu yer ise bulunamamıştır; fakat anıtın

bugünkü Beyazıt Meydanı'nda,belki de İstanbul Üniversitesi bahçesi için
de bir yerde durduğu antik kaynaklara göre anlaşılmaktadır. Bu sütuna
ait bazı kabartmalar II. Beyazıt Hama~ı'nda tekrar kullanılmıştır.Yap
mış olduğumuz ölçümlerne çalışmaları Saraylar'daki Harmantaş tambu
runun Arkadius Sütunu'na ait olamıyacağını göstermiştir. Dolayısıylabu
tamburun büyük bir olasılıkla Theodosius Sütunu için hazırlanmakta ol
duğu, fakat ocakta çatlayınca İstanbul'a sevkedilmediği anlaşılıyor.

\.

Theodosius Sütunu için hazırlık çalışmalarının386 yılında başlamış oldu-
ğunu yazılı kaynaklardan öğreniyoruz. Buna dayanarak Harmantaş oca
ğındaki faaliyeti 380 - 390 yılları arasına tarihlernek mümkün oluyor 3.

Harmantaş ocağı bize Geç Antik çağ'da Prokonnesos'da imparatorluk
ocaklarının çalışma tarzı hakkında bilgi vermesi açısından önemlidir.
Görüldüğü üzere, bazı anıtların çeşitli elemanları ocaklara ölçü verilmek
suretiyle ısmarlanıyorve bunlar ocakta biçimlendirildikten sonra sevke
diliyordu. Antik Çağ'da prefabrikasyona ait somut bir örnektir Harman
taş!

1987'de yapılan ocak araştırmalarında,her yılolduğu gibi, yine yarı

işlenmiş durumda çeşitli mimari elemanlar (sütun kaideleri, sütunlar,
başlıklar, vb.) bulunmuştur. Silinte, Mermercik, Yalancı Palatya, Çamlık
ve Mandıra mevkilerinde sürdürülen bu araştırmalardaortaya çıkan bu
luntuların arasında, silme yükseklikleri dahi tesbit edilmiş, yarı-işli bir
geison bloku (Resim: 5) ve akroteri tam eksene oturtulamadığı için iş

lenmesinin çok erken bir safhasında terkedilmiş olan bir alınlık tepesi
(Resim: 6) ilginçtir.

Prokonnesos ocak atölyelerinde ton ve Korint başlıkların yarı-işir
bir safhaya kadar yontulduklarınıve bunların bu şematik safhada ihraç
edilerek satın alındıkları merkezde tamam!andıklarınıgeçmiş yıllarda

yapılançeşitlibuluntulara dayanarak artık söyliyebiliyoruz 4. 1987'de Sa
raylar'da ilk defa olarak diğer bir başlık tipi daha saptanmıştır

(Resim: 8). Erken Bizans Çağı'na ait, yarı-işİenmiş ama sevke hazır olan

(3) Harmantaş mermer ocağı ayrı bir makalede yayınlarımaktadır : N. Asgari,
-Zwel Werkstücke für Konstantinopel aLJ~ den Prokonnesischen Steinbrüchen»,
lstanbuler Mitteilungen 39 (1989) 46 ydd. lev. 5 (baskıda).

(4) Korint başlıklar için bkz. aş. dn. 7. - lon başlıklar için bkz. M. Beykan, «The
marble architectural elements in export - form from the Şile shipwreck,»
Classicai Marble .. Geochemistrv, Technology, Trade, 1988, s. 127 ydd.
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bu eser satın alınacağı merkezde ya kompozit, ya da koç protonlu bir
başlık şeklinde tamamlanacaktı5. Diğer bir başlık ise Erken Bizans Ça
ğı'nda kullanılan sepet başlık tipinin yarı-işli (sevke hazır) durumuna bir
örnektir (Resim: 7).

2 - Roma, Bizans ve Osmanlı Çağları'na ait Memrlar '87

Geçmiş yıllarda kurtarma kazısı yapılmış olan batı nekropolünde
in situ duran Roma İmparatorluk çağı lahiderine bu yıl bir tane daha
eklenmiştir (Resim: L'de, UU lahti). Dar-uzun oranh teknesi ve ufak kö
şe akroterli semerdam kapağı ile 1.S. 2. yüzyıl başlarına işaret etmek o
lan bu bezernesiz lahit, nekropolün en erken örneklerinden biridir 6. Bu
lahtin, nekropoldeki diğer lahitler gibi, bir aile mezarı olduğu anlaşılı

yor, çünkü içine, başları doğu yöne gelecek şekilde yanyana üç ölü yatı

rılmıştı. İskeletlerin yanında bulunan ölü hediyelerinden bir kısmı

2. yüzyıla, diğerleri ise 3. yüzyıla aittir (Resim: IO): bu da lahtin uzun bir
süre aile mezarı olarak kullanıldığını kanıtlamaktadır.Roma çağı'na ait
iki yazıtlı lahit parçası ve köyün doğusunda Abri.ı:s mevkiinde duran be
zemesiz bir lahit de 1987 buluntuları arasındadır.

Saraylarıimanının güney yamacında,köy yolu açımısırasında dozer
tarafından üst tarafı tahrip edilen Erken Bizans çağı'na ait bir mezar
da temizlenerek ortaya çıkarıldı (Resim: L'de, no.8). İç kısmında baş

ve ayak ucunda haç kabartmalarıbulunan bu. levhalı mezarın üzeri kaba
mermer plakalar ile örtülmüştü (Resim: 11).

Saraylar'da geçmiş yınarda Osmanlı İmparatcrlukçağı'na ait 18.-19.
yüzyıl Rum mezar taşları bulunmuş, bunların ait oldukları mezarlığın

yeri ise saptanamamıştı.1987'de 19. yüzyıla ait bir Türk mezarlığı tesbit
edilmiştir. 'Mermercik koyunun doğu ucunda, Salih Sabri mermer fab
rikası alanında bulunan bu mezarlıktaki taşların bir uzman tarafından

incelenmesi gerekecektir (Resim: 12).

3 ......,... Su Yoluna ait Yeni Belgeler '87

Geç antik Çağ'a ait mermer oluklardan oluşan su yolunun Saray
lar'ın 3 km. güneyinden ve deniz seviyesinden takriben 350 m. yüksek bir
mevkiiden .limana indirildiği ve yer yer ufak haznelerde dinlendirildiği,

yeni buluntularla kesinleşmiştir.Ermeniköy mevkiinde suyun çıktığı kay
nağa yakınbir yerde iki su oluğu saptanmış (Resim: 9), su yolunun kö-

(5) Bu tarz başlıklar için bkz. E. Kitzinger «The horse and lion tapestry at
Dumbarton Oaks,» DOP 3 (1946) 61 vdd.

(6) Bu tip lahitlerin geniş tekneH ve iri köşe akroterli olanlardan daha önee
kullandıklan hususunda bkz. N. Asgari. N. Frratlı, «Die Nekropole von
Kalchedon.» Dömer Festschrift, 1978, 49 vdd. ve dn. 145.
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ye girdiği noktada, köy yolunun altında in situ bir kesimi bulunmuştur

(Resim: l'de, no. 15-16).

4 - Antik Liman ve Yükleme Yerleri '87

Prokonnesos ocak atölyelerinde hazırlanan mermer blokları ve bi
çimlendirilen yarı-işli eiemanları ihraç eden ana limanlardan birinin bu
günkü Saraylar koyunun içinde olduğu anlaşılıyor (Resim: 1). Diğer

önemli bir liman ise köyün doğusundaki Mermercik koyunun ucunda
bulunuyordu (Resim: 13).

Mermercik koyunun orta kesiminde, Zeytinburnu mevkiine yakın

bir yerden de eskiden gemilere yükleme yapıldığı anlaşılıyor. Denizin
içinde doğal bir kayalığın oluşturduğu ufak bir dalgakıran kıyı şeridini

kuzey rüzgarına karşı korumaktaydı. Kıyıya doğru meyilli bir rampa ha
linde traş edilmiş olan bu yükleme yolu (Resim : 14) üzerinde direk yu
vaları ve kayaya oyulmuş bazı denizci işaretleri saptanmıştır. Ağır mer
mer yükler bu rampanın ağzından herhalde büyük sallar üzerine alınarak

açıktademir atmış gemilere götürülüyordu. Bu rampadan gerek -Antik
Çağ'da. gerekse 19. yüzyılda yükleme yapılmış olduğu, çevrede görülen ih
raç malzemesinden anlaşılmaktadır. Örneğin, gemiye yüklenmek üzere
kıyıya indirilirken yolda kırılmış olan büyük bir sütun tamburu terkedil
miş olarak halen. burada durmaktadır (Resim: 15).

5 - Karint Başlığının İşleniş Safhalan
i

Saraylar'da 10 çalışma döneminde tedricen toplanan ve kısmen

açık hava müzesinde sergilenen yarı-işli merrner eserler üzerinde 1987'de
nihai yayın için çeşitli konular üzerinde ayrıntılı incelemelere başlanmış

tır. Prokorınesos'dabugüne dek saptanmış, çok 'büyük boyda, anıtsal yapı
elemanlarnun plan ve rölöveleri yaptmlmıştır (12 eser). İşlenmesi çeşit-

.Ii safhalarda yarım kalmış 31 adet Korint başlık toplu olarak incelenmiş,

adada işlenen Korint başlığının bir mermer bloktan başlıyarak geçirdiği

tüm işleniş safhaları, Saraylar buluntularına dayanılaraksaptanmıştır

(Resim: 16). Bu ko~udaki çalışmamız şimdi yayınlanmış olduğundan7,

burada sadece bir çizim göstermekle yetiniyorum (Resim: 16). Korint
başlığının 12 işleniş safhasında tamamlandığını, bu süreçte başlığın S de
fa pozisyon değiştirmesi, yani tepetaklak çevrilmesi gerektiğini, Prokon
nesos ocak atölyelerinde bu başlıklar son safhaya kadar işlenebilmesine

(7) N. Asgari, «The stages of workmanship of the Corinthian capital in Procon
nesus and its export form,» Classical Marble : Geochemistry. Technology,.
Trade. NATO Advanced Science Institutes, Series E. vol. 153, 1988, ı.ısvdd.

resim ı ydd.
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rağmen, bunların genelolarak yarı-işlenmiş biçimde (8. ve 9. işleniş saf
halarında) seri imalatı halinde ihraç edildiğinive satın almdık.ları mer
kezlerde tamamlandıklarınıyaptığımız inceleme sonucunda iddia edebi
liyoruz.

2. Yüzyıl ortalarından itibaren 3. yüzyıl içlerine kadar Roma İmpa
ratorluğu'nun çeşitli eyaletlerinde mermerden kentler kurmak modası
almış yürümüştü. Akdeniz havzası ve Karadeniz çevresinde bulunan bu
kentlerdeki mermer işçiliğini hızlandırmak için Prokonnesos atölyeleri
nin bu yarı-işli, prefabrike seri imalatınıyöntem olarak geliştirmiş olduk
'1arı anlaşılıyor.
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240

Resim : 3 - Harmantaş ocağının kuzeyden görünüşü (Silente'

Resim : 4 - Harmantaş ocağı cephesine kazılmış harfler



Resim i 5 - Yan - işll geison blokunun yandan
görünüşü (MllIIldıra)

Resim. i 6 - Yan - işU· alınlık tepesi (Yalaıicı

Palatya)

Resim : 7 -,.. Yan -!şIi sepet bqhk
(Merrnerdk)
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242

Resim i 8 - Yan - işli geç antik başlık

Resim ı 9 - Mermer su oluklan (Ermeniköy)



Resim : 10 - UU Iahtinde bulunan Roma çağı pt. kandil ve cam eserler
(Batı Nekropolül

Resim: 11 - Erken Bizans çağı'na aiit levhaıIı mezarın içi
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Resim i 12 - Osmanlı mezar taşı

(Mermerefkl
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Resim i 13 - Saraylar'ın doğusunda Meırmercik Limanı



Resim i 14 - Yükleme rampası {Zeytinburnu)

Resim = 15 - Antik Çağ'd-a. taşınırken kınldığından yükleme yolunde
kalınış sütun tambum (Zeytinburnu)
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F'osırıoN DRESSING.

FIXATlON
i .OF LOWER

DIAMETER

FORMATION
II OF ABACUS

PROFILE

III
ROUGHED OUT
LAYOUT OF
DECORATlVE
ELEMENTS

IV QUARRY-STATE
EXPORT FORM

V ·WORKSHOP
STAGE

VI FINISHED
STAGE

i
M.Be kan

Resim i 16 - Prokonnesos'da işlenen Korint başlığının çeşitli Işlenlş safhaları

(Saraylar koleksiyonundanı
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LYDtA. KARtA VE PHRYGtA'DA ARAŞTIRMALAR

Hasarı MALAY'"

1987 yılı yüzey araştırmalarmda. varlığını diğer bazı kaynaklardan
bildiğimiz bazı küçük yerel tapınaklar ve dinler hakkında bilgi ve belge
toplamayı amaçlamıştık. Bu nedenle, çalışmalarımızı özellikle dağlık

Katakelcaumene yöresinde yoğunlaştırdıki. Bu araştırmaya ilişkin ilk
bulgular özetle şöyledir:

a) Apollon Nisyreltes Tapınağı : Yayınlanmış birçok yazıt bize, Ku
la'nın Saraçlar Köyü'nde ApolIon Nlsyrettes isimli bir yerel tanrıya ait
bir tapınak ve Nlsyııa adında küçük bir yerleşim (katoikla) bulunduğunu
göstermekteydi l. Nitekim, Saraçlar köyünde yaptığımız kısa araştırma

da, bu tanı-ıya sunulmuş iki adet adak taşı ve bir onur yazrtı saptadık.

b) Apolion Azyros Tapıınağı: Biri Avrupa'da l, diğeri ülkemizde bu
lunan iki adet adak taşı bize, Lydia'da Apolion Azyros adında, henüz tanı

madığımız bir yerel tannnın adım vermektedir. Araştırmalanmızsonu
cunda, bu eserlerin, Demirel'ye bağlı Saraycık köyünde çıktığını öğren

dik. Eserlerin çıkarıldığı tarlada yaptığımız incelemede, bol miktarda
seramik ve yapı kahntısına rastladık. Hiç şüphe yok ki, burası, ı.s. II.
ve III. yüzyıllarda faaliyette olan ApolIon Azyros tapınağının bulunduğu
yerdi.

c) Hodeni Katoikla'sı: Yayınlanmış bazı yazıtlar bize, Lydia'da
Hodeni veya Hodenoi adında küçük bir katotkla'nın varlığını kanıtlamış

durumdadır".Ancak, bu yazıtların çıkış yerinin tam olarak bilinmemesi,
bu yerleşitnin nerede 'bulunduğunuöğrenmemiziengellemekteydi. Araştır
malanmız sırasında, bu halkın yaşamasının ihtimal dahilinde olduğunu

düşündüğümüzBorlu yöresindeki bazı köyleri ziyaret ettik. Nitekim, bi-

(~) Doç. Dr. Hasan MALAY, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve
Sanat Tarihi Bölümü, Bornova/İZMİR.

(H Bu araştırmanın yürütülmesi için gereken izni veren ve kolaylıklan sağla

yan Eski Eserler ve Müzaler Genel Müdürlüğü'nün ve ilgili rrıüzelertn sayın

yetkililerine teşekkür etmeyi görev sayarım. Araştırmanın Yerli Anadolu
Dinleri ve Tapınaklan ile ilgili kısmı Ege Üniversitesi Araştırma Fonu ta
rafından desteklenmiştir.

(2) TAM V. t no. 425-429, 441, 446-7 ve 52:~.

(3J B~ J. Nolle, -Eptgraphteohe und numismatisehe Notızen-, Epigraphica
Anatoliea 10 (1987), s. 102-104.

(4L TAM V, 1, no. 76 ve H. Malay, Epigmphica Anato/ka 1 (1983), s. 25·27.
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raz da şans eseri, Köprübaşı nahiyesi civarında, Hodeni halkından söz

eden iki adet yeni yazıt bulduk. Bunlardan birinde, Hodenikatoikia'sı,

Gaius Papinius Aemiliaraus adında birini onurlandırmaktadır.Diğer bu
luntu ise, aynı halkın, köyün selameti için Theos Megistos'a sunduğu

adak heykelinin kaide kısmıdır. Eserlerin çıktığı yeri saptamış olmamız,

bölgenin tarihi coğrafyası için önemli bir adımdır.

d) Salttat Şehrine ait Bir Miltaşı: Yüzeyaraştırmalarındasaptadı
ğımız, zikre değer diğer buluntu da, Saittai şehrine olan mesafeyi kayde
den bir miltaşıdır. Borlu'nun Karyağdı köyünde bulduğumuz bu milta
şıİ.S. 293-305 yıllarına aittir ve bu kentin adını kaydeden ilk miltaşıdır.

e) Aydın Müzesi Çalışmaları: Bu müzedeki çalışmalarımız sırasın

da, yakın zamanlarda bu müzeye taşınan ve muhtemelen Tralles şehrine

ait olan üç adet agonistik metin ve girlandlı bir mezar altarı üzerinde
incelemeler yaptık. Bu arada, müzeye çok eskiden getirilmiş olan diğer

önemli bir yazıttanda söz etmek isteriz: Mermer bir stele üzerine ya
zılmış bulunan bu yazıtın ilk satırlarında,Taurus cognomeni taşıyan, bu
güne kadar tanımadığımızbir valinin (proconsul) muhtemelen Tralles
şehrine yazdığı bir mektup yer almaktadır. Taurus burada, «Pylitai hal
kına verilmiş bazı. imtiyazları» onaylamaktadır. Mektuptan sonraki bö
lümde de, Tralles (?) şehri meclisinde vali Tanrus ve Pylitai halkı lehinde
yapılan tezahürat (Lat.:acclamatlones) kaydedilmektedir. Bu ilginç me
tin sayesinde, Taurus adındaki bir kişinin Asia Eyaleti'nde valilik yaptı

ğını ve bu civarda Pylitai adındaki bir yerleşirnin varlığını ilk kez öğren

mekteyiz. Yazı ıkarakteri ve onomastik verilerden hareketle, yazıtı t.s. III.
yüzyıla tarihlernek mümkün olduğuna göre, adını ilk kez duyduğumuz

bir Romalı bürokrat, bu yüzyılın bilmediğimiz bir yılında Asia eyaletini
yönetmişti. Eserin çıkış yerini bilmediğimiz için, bu yerleşimi lokalize
etmek mümkün değildir; ancak, adından hareketle, bu halkın Tralles
yakınlarındaki bir kapı, geçit vb. üzerinde yaşadığını söylemek müm
kündür",

f) Notton Çalışmaları: Notion kazılarındaortaya çıkan çok sayıdak

yazıt üzerinde çalışmalarımız sürerken, geçtiğimiz yılortaya çıkan uzun
bir metin burada zikre değer niteliktedir: Orijinalolarak Klaros'daki
Apollon Tapınağı'na yerleştirildiği, ancak sonradan Notion'a taşındığı an
laşılan bir mermer blok üzerindeki bu uzun metin, Kolophon halkı ve
meclisinin bit onurlandırmakararını kaydetmektedir. Onurlandırılanki-

. şi, Aponon Tapınağı'ndakahinlik yapan, Symrna'IıMenophilos adında hi.
ridir.

(s) Eser, Epigraphica AnatoUca'nın 11. sayısında yayinlanmak üzeredir.
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g) Korakoe Katoikia'sı: Burada zikre değer bulduğumuz diğer ö-:

nemli bir buluntu da, Sardis-Philadelphia arasında ele geçen, mermer bir
stele üzerine yazılmış bir mezar yazrtıdır. Burada, Sardis halkı ve mecli
si, Korakoe adını taşıyan bir katofkla ile ortaklaşa olarak, adı tam okuna
mayan Bir 'bireyi onurlandırmaktadır. Korakoe adını.taşıyanbir yerleşim

ilk kez ortaya çıkmaktadır.

lı) İmparaor P.H.Pertinax ve Proconsul A.Juncus'un Tabala'ya
Mektupları: Son olarak, Anadolu ve Roma tarihi açısından son derece
önemli diğer buluntu hakkında kısa bir bilgi vermek istiyoruz: Geçen yıl,

eski adı Davala, bugünkü adı Yurtbaşı olan, antik Tabala yakınındakibir
köyde, bir su deposu için yapılan hafriyat sırasında ortaya çıkarılan bir
yazıtı incelemek üzere bu yöreye gittik. Gerçekten, Hermos'un kıyısında

yer alap bir tepenin yamacında,biri Geç Hellenistik Devir'e ait bir dekret
fragmenti, diğeri de burada sözünü edeceğimiz yazith blok olmak üzere
iki adet yazıt kopya ettik. Eserler. halen aynı yerde bulunmaktadır.

Sağ yanı profilli, mermer blok üzerine yazılmışolan metnin ilk
satırları şöyle başlamaktadır:«Tanrı Pertinax'ınmektubundan : Madem
ki, anayolda sefer halinde bulunan askerlerin yoldan ayrılarak şehrinize

girdiklerini ve sizden para topladıklarını söylüyor ve yakınıyorsunuz, du
rumdan haberdar olan vali gereken önlemleri alacaktır».

Bu kuşkusuz, imparatorun Tabala'ya yazdığı mektubun sadece bir
kısmı idi. Demek ki Tabalalılar mektubun sadece güncel kısmını yazdır

makla yetinmişlerdi. YazItın bundan sonraki bölümünde ise, zamanın

Asia valisi (proconsul) olan Aemmus Juncus'un bu konuda Tabala'ya
yazdığı diğer bir mektup yer almaktadır. Vali burada, anayoldan ayrılıp

haraç toplayan askerlerin cezalandırılacaklarınıbelirtmektedir (Maale
sef, taşın sağ alt kısmı kırıktır ve bu mektubun tam metnini elde etmek
mümkün olamamaktadır). .

Özellikle t.s, III. yüzyılda, birçok Roma eyaleti, Romaaskerlerinin,
bürokratların, polis gücünün ve hatta yerel zenginlerin ağır baskıları al
tında hayli güç bir dönem yaşamıştı. Bazı şehirlere giren bu unsurlar,
kimi zaman haraç topluyor, kendilerinin ağırlanmasını istiyor, kimi za-.
man da bu şehirlerin yasal yükümlülüklerini aşan bir düzeyde zoraki
nakliyat (angarela) için zorluyorlardı6. Nitekim, bazı epigrafik buluntu
lar, bu baskılardan usanan bazı kentlerin Roma yetkililerine başvurarak

önlem alınmasını istediklerini göstermektedir. Örneğin, Karia'rıın Euk
hippe 7, Phrygia'nın Aragua 8 ve Trakya'nın Scaptopara 9 gibi bazı şehir-

(6) Bu konuda özellikle bk. C. Frend, .A Third-Century Inscription Relating
to Angareia in Phrygia». JR8 46 (1956), s. 44-56.

(7) L. Robert, CRAl 1952, s. 589 ve dev..
(8) OGlS, no. 519 (= lGRR IV, no. 598L.
(9) Syll'., no. 888 (=IGBulg. LV, no. 2236L.
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lerinin bizzat imparatorlara başvurdukları ve kendilerinin korunmaları

nı istedikleri bilinmektedir. Ancak, hiçbir vali ya da imparator bu gibi
sorunlara kalıcı çözüm bulamamıştı.

Antik kaynaklardan öğrendiğimize göre, imparator P.H. Pertinax,
askerleri tarafından öldürülmüş, ama sonradan Septimius Severus tara
fından tanrrlaştırılmıştır10. Yazıtımızda Pertinax'ın tanrı (Theos veya
Divus) olarak nitelendirilmesi, bu mektup Tabala'ya ulaştığında onun öl
dürülmüş ve tanrılaştırılmış olduğunu göstermektedir. Bu imparatorun
t.s: 193 yılının Mart ayı sonunda öldürüldüğünübildiğimize göre ii, ese·
rin aynı yılın ortalarına tarihlenmesi gerekmektedir. Yazıtın böyle kesin
tarihlenebilir olması, aynı eserde adı geçen Asia valisi Aemilius Juncus'un
görev yaptığı yılı da öğrenmemizi sağlamaktadır. Bu, gerek Anadolu ve
gerekse Roma tarihi açısında önemli bir bulgudur. Çünkü, uzun süre ön
ce yayınlanan bir Thyateira yazıtında Aemilius Juncus adında bir validen
söz edilmekte, ancak bu kişinin hangi tarihte valilik yaptığı bilinmemek
teydi 12. Öte yandan, Roma tarihinde önemli görevler üstlenmiş olan ve
aynı soyadını taşıyan birçok şahsiyet bilinmekte, ancak bu aile bireyleri
arasındaki akrabalık bağı hala tartışılmaktadır. Örneğin, Atina'da bu
lunmuş olan diğer bir yazıtta da Aemilius Juncus adındaki bir validen
söz edilmekte ve bu kişinin Asia'da görev yaptığı kabul edilmektedir 13.

Bunun yanısıra, Scriptores Histertae Augustae, Commodus tarafından

183 yılında sürgün edilen ve aynı adı taşıyan diğer bir kişiden söz etmek
tedir 14. Ancak mevcut bilgilerimiz, Juncus ailesinin bireyleri arasındaki

akrabalık bağını tam olarak saptamamız için yeterli değildir15,

(10) Cassius Dio, 73.17.4 ve SHA Severus, 7.0
(11) A. Birley, Septimius Severus (London 1971), Ch. Xi
(L2) IGRR LV. no. 1275.
(L3) J.H. Oliver, «Philosophers and Procurators, Belatives of the Aemilius of Vita

Commodi 4,11», Hesperia 36-1 (1967), s. 42-56.
(L4) Vita Commodi 4.11.
(Ls) Eser, Epigraphica Anatolica'nın 12. sayısında yayınlanacaktır.
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P-AMPHYLİA'DA EPİGRAFİ VE TARİHİ COGRAFYA
ARAŞTIRMALARI

Sencer ŞAHİN *

1987 yılında Dr. Johannes Nolle ile, Hükümet temsilcimiz İbrahim

Atalay gözetiminde sürdürdüğümüz epigrafi ve tarihi coğrafya araştır

maları antik Side çevresinde ve Perge ören yerinde yoğunlaşmıştır. Bu
çalışmalarımız sırasında Silifke Müzesi ve .Selge ören yeri de ziyaret
edilerek buradaki yazılı eserler üzerinde çalışılmıştır.Yaklaşık 30 kadar
yazıttan oluşan Silifke Müzesi yazılı eserlerini küçük bir müze kataloğu

halinde yayııınlamayı düşünmüştük.Ne var ki, G. Dagron ve D. Feissel'in
yeni çıkan «Inscriptions de Cilicie» başlıklı yazıt katalgğunda, Silifke:
Müzesi yazıtlarının da hemen tamamının yayımlandığmifşaşkınlrklagör
dük. Araştırma izni, yayın hakkı ve sorumluluğu konularında son yıllarda

ortaya çıkan karmaşık durum bu gibi nahoş sürprizlere sık sık yol aç
maktadır. Selge yazıtları ise Nolle tarafından yayıma hazırlanacaktır.

Bu konuda kendisi sunacağı raporda daha geniş bilgi verecektir.

Yine Johannes Nolle tarafından yayıma hazırlanan ve yakında ilk
cildinin çıkacağını umduğum Side yazıtları korpusu çerçevesinde Parn
phylia'nın doğu bölgelerinde sürdürdüğümüzçalışmalarınağırlık noktasi'
nı, bugüne kadar kesin yeri meçhul kalan antik Lyrbe kentinin aranması

oluşturmuştur.Antik devir literatüründe kah Pamphylia'da kah Pisidia'
da gösterilen, fakat Side yakınlarında aranması gereken bu kentin loka
lizesi için birden fazla yer söz konusu olabilir. Biz arama çalışmalarımızı

ilkin bugünkü Akseki ilçesinin güneyine düşen dağlık bölgede yoğunlaş

tırdık. Birkaç gün süren sistematik araştırmalar sonucunda, Akseki yö
resinin Lyrbe için söz konusu olamayacağı kanısına vardık. Çünkü, ol
dukça dik yamaçlı dar vadilerden oluşan bu yöre coğrafyası büyükçe
bir kentin ihtiyaçlarına cevap verecek yapıda değildir.

Lyrbe kenti için Side ile coğrafi ilişki içinde olan iki yer söz ko
nusu olabilir. Ya Gölcük Ören. ki burada küçük bir kente ait olması

gereken geniş bir sahaya yayılmış bir nekropol kalıntısı mevcuttur - ya
da modern literatürde genellikle Pamphylia Seleukeia'sınınyerleştirilmek

istendiği, Manavgat Çayı'nın batısına düşen bir kayalık üzerindeki antik
kalıntılar, bir kent manzarası gösteren bu kalıntılar için Seleukeia'nın

(*) Prof. Dr. Sencer ŞAHİN, Hermannstr. 35 D - 4400, Munster/BATI ALMANYA.'
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düşünülmesi fazla inandırıcı olmamaktadır. Çünkü, antik kaynaklara gö
re (Stadiasmos Maris Magni 216) Seleukeia'nın deniz kıyısında, Side ile
Eurymedon (bugünkü Köprü Çayı'nın) denize döküldüğü nokta arasında

aranması gerekmektedir. Şu halde, bugüne kadar Seleukeia olarak kabul
edilen söz konusu ören yerinin Lyrbe için de göz önünde tutulması ge
rektiği düşüncesindeyiz. ilerde ya burada ya da Gölcük Ören'de ele geçe
cek yazılı bir belgenin bu sorunu açıklığa kavuşturacağınıummaktayız.

Araştırmalarımız sırasında Karpuz Çayı'nın doğusuna düşen sarp
dağlık bölgede, Gündoğmuş ilçesinin biraz kuzeybatısındakiAsar Tepesi
diye bilinen ören yerini de ziyaret etme fırsatı elde ettik. Bu 'örenyeri,
ele geçen yazıtlardan anlaşıldığı kadarıyla antik Kasai kentini karşıla

maktadır. Burada günübirlik yaptığımız çalışmalar sırasında, 1963 yılın

da Aziz Albek (Mansel'e Armağan II s.709-711) ve 1964 yılında Georg
Bean tarafından görülen ve yayımlanan (Bean - Mitford, J ourneys in
Rough Cilicia [Wien 1970] s. 53 nr. 31) Erken Bizans Devri'ne ait
bir imparator karanamesi yerinde görülerek yeniden incelendi. Ya impa
rator Leon (457 - 474) ya da imparator Zenon (474 - 491) devrine ait olan
kararname, kent kilisesinin apsisinin dışa bakan yüzüne yazılmıştır. Ne
var ki, kilise bugün yıkık durumda olduğu ve apsis blokları sarp dağ ya·
macına birbiri üstüne yığılmış durumda bulunduğu için, yazıtın tamamı

nı okumak mümkün değildir. Erken Bizans Devri'ne ait bu önemli belge
nin ilerde, bloklar yerlerinden oynatılmak suretiyle tam olarak okunma
sında zorunluk görmekteyim. Biz ancak, Bearı'in görebildiklerini görüp
ıstampajlarını alabildik.

Perge yazıtları üzerindeki çalışmalarımızagelince, 1949 yılına kadar
Parnphylia'nın bu önemli kentinden toplam ancak 50 kadar yazıt bilin
mekteydi. 1946 yılında Arif Müfid Mansel yönetiminde başlayan kazılar

sonucunda ele geçen yazıtların yayımıyla (A.M. Mansel- A. Akarca, Per
ge'de kazılar ve araştırmalar, Ankara 1949) bu rakam aniden 150'ye çık

mıştır. 1950'li yıllardan başlayarak, Perge kazılarında yeni bulunan ya
zıtlar Georg Bean tarafından arşivlenmiştir.Mansel ve Bean'irı 1970'li yıl

larda ölümlerini takiben, Perge kazılarının yönetimini Jale İnan üstlen
miş, kazı yazıtlarını toplama ve yayıma hazırlama işiyle de İsmail Kay
gusuz'u görevlendirmiştir.Kaygusuz 1986 yılına kadar bu görevini sür
dürmüş, bu arada bazı önemli yazıtları da yayımlamıştır.

1986 yılındajale İnan Perge yazıtlarınınyayımınıbana teklif ettiğin

de bu kentten yayımlanmışolan yazıtlarınsayısı 160'a ancak ulaşabilmişti.

Demek oluyor ki, Mansel ve Akarca'nın yaptıkları yayımdan sonra fazla
bir değişiklik olmamıştı.Oysa bu arada kazılar sırasında200'e yakın yeni
yazıt bulunmuştu. Sayın İnan'ın bu teklifini memnuniyetle kabul ettiğimi
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ve kendisine bu hususta teşekkür borçlu olduğumu burada belirtmek is
terim.

Böylece, 1987 yılından başlayarak Perge yazıtları üzerinde çalışmala

ra başlamış oldum. ilkin, bugüne kadar dağınık vaziyette yayımlanmış

olanPerge yazıtlarımn biraraya toplanması gerekiyordu. Viyana Küçük
Asya Komisyonu arşivi bu çalışmayı büyük ölçüde kolaylaştırdı. Söz ko
nusu bu yayımlı yazıtlar yakında tanıtılacaktır. Yeni buluntular üzerin
deki çalışmalara gelince; 1987 yılı yazından başlayarak Perge ören yerin
de ve Antalya Müzesi'ndeki söz konusu kent yazıtları üzerinde sistematik
bir şekilde arşivlerne ve revizyon çalışmalarına başladım. Yazıtlarm bü
yük çoğunluğu bugün hala ören yerinde in situ durmaktadır. 1987 yılın

dakilO günlük yoğun çalışmalarımız sırasında ancak sütunlu cadde gü
zergahındaki yazıtlar kopya edilebilmiş, resim ve ıstampajları alınabil
miştir. Bunlar arasında örneğin Nymphaiorı, zafer takı, sütunlu caddc
üzerindeki arşitrav ve ana kapıdaki «ktlstes» yazıtlarını belirtebiliriz.

Müzedeki çalışmalarımızözellikle Erken Bizans De.yri'ne ait üç bü
yükmetinden oluşan monumental bir yazıt üzerinde y6~unlaştı' 1974 yı
lında Nymphaion yakınında yapılan bir sondaj kazısı sırasında ele geçen
800'e yakın yazılı parçanın, Antalya Müzesi'nde yapılanbirleştirmeçalış

maları sonucunda, birbiriyle ilişkili üç ayrı metne ait oldukları ortaya
çıkmıştır. Metinler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda ise, bu yazıt

ların İmparator Anastasios'un, ordudaki terfi ve ücretlere ilişkin yol
suzluklarıortadan kaldırmak için yürürlüğe koyduğu kararnameleri içer
diği anlaşılmıştır. Söz konusu metinler şu başlıkları taşımaktadırlar:

1. Ô 8cıos: atpWJ.lV 'to\) p(XcrVı.Cw~ )AvetO"tCXcrlW

(imparator Arıastasios'un kıraliyet fermanı)

2. 'to 1lp6O"t~cc. 'to\) O"tpcx'tl"j.:\«'tou

(ordu kumandamnının genelgesi)

, 3. ~ Y.ıOO~

otP\U.OVl

(Kıraliyet Fermanı uyarınca düzenlenen er ve bunlara ilişkin

retlerin listesi).
üc-

1 ve 2 numaralı metinlerin 'başlıkları, yani Arıastasios'unfermanı ve
ordu kumandanınıngenelgesi, orijinal metinlerin Latince yazıldığına işa

ret etmektedir. Çünkü, bu metinlerin en başında i:pı.ı.llvc1cx , yani «çeviri o)

sözcüğü yer almaktadır. Yazıtlarda oldukça güç anlaşılır bir Yunanca
kullanılmış olması da bunu doğrular niteliktedir.
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\
1 numaralı yazıtta, İmparator Anastasios, ordudaki terfi ve ücret

adaletsizlik ve yolsuzluğundan duyduğu üzüntüyü dile getirmekte, bu
nahoş durumu ortadan kaldırmak için bizzat kalıcı nitelikte kararlar ka
leme almaktadır. Söz konusu metinden anlaşıldığı kadarıyla; devrin Bi
zans ordusunda durum gerçekten de acıklı bir manzara göstermektedir.
Terfilerde yetenek, kıdem ve çalışkanlık değil, rüşvet ve ilişki ölçü olmak
ta, erlerin emeklilik hakları bile alınıp satılabilmektedir.Anastasios'un
fermanı dört ana bölümden oluşmaktadır :

a) Gerekçeler 'bölümü, b) alınan önlemlerin yasallığı

c) Önlemler, d) yasaklar ve cezai müeyyideler.

2 numaralı metin, ordu kumandanınındurumu, ordu mensuplarına

bir genelgeyle bildirmesinden ve Anastasios'un fermanda belirttiği hu
susların tekrarından ibarettir. Bu bakımdan, metinleri bazı eksik yerle
rinde karşılıklı olarak tamamlamak mümkün olmaktadır.

3 numaralı metinde tüm bir birliğin erleri sınıf ve sayılarına göre
sıralanmakta, alacakları ödenekler, para ve erzak değeri üzerinden be
lirtilmektedir.

Gerek bu liste, gerekse diğer iki metin, erken Bizans ordusu hak->
kında bize fevkalade önemli bilgiler vermektedir.. Bu metinleri ve Perge'~

ye ait diğer epigrafik malzemeyi yakın bir gelecekte yayımlayabileceğimi -_.
ummaktayım.
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FORSCHUNGEN IN SELGE UND OSTPAMHYLIEN

Johannes NOLLE *

Im September 1987 habe ich mit Genehmigung der Generaldirekti
on der türkisehen Antikenverwaltung in Selge und Ostpamphylien einen
mehr als zweiwöchigen Survey durchgeführt. Unterstützt wurde ich
dabei von Sencer Şahin; ihm und allen anderen, die mir bei der Arbeit
geholfen haben, sei herzlich gedankt.

1. Selge

Der Survey in Selge führte zur Entdeckung von ca. 20 his
her unbekannten Inschriften. Erwahnenswert ist die Ehreninschrift für
einen Gouverneur der Provinz Lycia-Pamphylia namensSeptimius Man
nus. Dieser war bisher nur als legatus iuridicus der Provinz Hispania
citerior bekannt. Er ist in die Zeit um die Mitte des 3. Jhdts n. Chr, zu
datieren und gehört darnit zu den letzten proconsularischen Goııverneu

ren der Provinz Lycia-Pamphylia, Neue agonistisohe Ins4hriften geben
Auskunft über das reiche Festspielwesen in Selge; neben Spielen lokaler
Bedeutung ist auch ein «Agorı pentaeterikos oikumenikos Kaisareios
Kesbelios ...» abgehalten worden, der nach dem Stadthügel Selges be
nannt ist. Dem Inschriftenbefund nach hieB der Stadthügel «Kesbelios»
und nicht wie bei Polybios überliefert «Kesbedios». Überraschend ist das
Auftauchen mehrerer keltischer Namen in den Inschriften von Selge.
Bellus, Occus und Bardaerdes sind eindeutig, Kendemaras und Koilogas
sis möglicherweise keltische Namen. Vielleicht handelt es sich um Gala
ter, die von ihrem König Amyntas als Besatzungssoldaten nach Selge ge
schickt worden sind.

2. Lyrbe

Nachdem ich in den vergangenen Jahren die Stadte Etenna
(Sırt Köy) und Karallia (Güney Kalesi) durch Inschriftenfunde habe
sicher lokalisieren können und Kolybrassos und Kasai bereits von G.E.
Bean und T.B. Mitford mit den Ruinenplatzen von Asar Kalesi und Aya
sofya identifiziert waren, steht nur noch die Lage von Lyrbe nicht fest.

(*) Dr. Johannes NOLLE. Kommission für Alte Geschichte und Epigraphık, des
Deutschen Archaeologtschen, Instituts Amaltenstrasee. 73b D.-8000, München
40. BATI ALMANYA.
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Da Lyrbe - wie wir von dem Geographen Ptolemaios wissen - in Ostpam
phylien gelegen hat, bleiben nur noch zwei Regionen, wo die .Stadt zu
suchen ist. Die eine ist die bisher kaum erforschte Gegend südlich von
Akseki. die andere die am mittleren Melas zwischen Manavgat (Manaua)
und Gödene (Kotenna). Bei den Surveyarbeiten im vergangenen Jahre
habe ich die Gegend südlich von Akseki gründlich erforscht. Ich fand
dort nur einzelne kleinere Festungen bzw. unbedeutende Siedlungen
aber keinen grolsen Ruinenplatz, der stadtischen Charakter hat. In die
ser Gegend kann also Lyrbe nicht gelegen haben. Im Melas-Gebiet nörd
lich Manavgat gibt es bekanntlich zwei Ruinenplatze, Gölcük Ören und
Şıhlar. Gölcük - Ören ist nach einer dort gefunden Inschrift mit Orokenda
zu identifizieren. Bei den noch aufragenden Ruinen handelt es sich gröBt
enteils um pompöse . Grabbauten: Siedlungsreste geringeren Umfangs
sind auf der Akropolis zu sehen. Orokenda ist eine Siedlung, die zu einer
der umliegenden Stadte gehörte. Die Ruinen bei Şıhlar, die durch die
verdienstvollen Ausgrabungen Jale İnans freigelegt worden sind, sind
zweifellos die Reste einer antiken 'Stadt, Ein groôeres stadtisches Zen
trum mit Marktplatz, Thermen und mehrere Heiligtümer sind vorhanden.
Das Stadtgebiet ist no ch umfangreicher als das von Kasai und Karal1ia.
Die sichtbaren Ruinen stammen gröfıtenteils aus der römischen und
byzantinischen Zeit. Es kann kein Zweifel bestehen, daf die Ruinen von
Şıhlar die Überreste der alten Stadt Lyrbe sind, Bisher wurde die Rui
nenstatte von Şıhlar mit Seleukeia in Pamphylien identifiziert. Diese Be
nennung ist jedoch irrig. Seleukeia ist namlich im Stadiasmos Maris
Magni erwahrıt, d.h. einem Handbuch für Seeleute, in dem anlaufbare
Hafen und Reeden mit Entfernungsangaben beschrieben sind. Şıhlar ist
aber nicht auf dem Wasserweg erreichbar; der Melas ist wegen einer
Stromschnelle nur bis Manavgat (Manaua) schiffbar. Folglich kann die
Stadt im Landesinnem vor den Taurusbergen bei Şıhlar nicht im Stadi
asmos Maris Magni erwahnt sein und kann nicht Seleukeia sein, Sele
ukeia ist am Meer zu suchen, auf halber Strecke zwischen Side und der
Eurymedon - Mündung. Meiner Meinung nach hat es an der Mündung des
kleinen Flusses Peri gelegen, wo es eine kleine Fruchtebene und einen
halbwegs brauchbaren Ankerplatz gibt, Dort stöBt man auch auf spate
Ruinen, die rnöglicherweise über die sparlichen Reste des alten Seleukeia
gebaut sind. Seleukeia ist wie Attaleia, Ptolemais und Arsinoe in helleni
stischer Zeit angelegt worden. Alle diese Gründungen dienten dazu, die
Interessen hel1enistischer Herrscher in der strategisch wichtigen Region
von Pampyhlien gegeneinander und gegenüber den alten pamphylischen
Stadten durchzusetzen. Die Neugründungen waren, da sie als maritime
Basen dienen sollten, an der Küste und nicht im pamphylischen Hinter
land angelegt. Die Platze, wo sie errichtet wurden, waren langst nicht
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so günstig wie die der alten Stadte. Es wundert nicht, daB sie nur in
der hellenistisehen Zeit geblüht haben, spater aber bedeutungslos wurden
und in die Stadtgebiete der alten Stadte aufgegangen sind. Weder Seleu
keia, noeh Ptolemais und Arsinoe haben in römiseher Zeit Münzen ge
pragt. In den offiziellerı Bistumsverzeichnissen und in der weltliehen
Stadteliste des Hierokles kômmen sie nicht vor, Im Jahre 1972 hat Jale
Inan in Şıhlar cine Inschrift mit sidetiseher Schrift gefunden. Dieser
Fund IaBt auf cine autoehthone Tradition schlielsen und spricht gegen
die Identifizierung des Platzes mit dem in hellenistischer Zeit gegründe
ten Seleukeia. Hingegen gab es in Lyrbe alte kleinasiatische Traditionen.
Au:f den kaiserzeitliehen Münzen der Stadt ist ein Kultbezirk abgebildet,
dessen Mittelpunkt ein heiliger Stein (Baitylos) und ein Baum bilderi.
Zeichen eines uralten Kultes, der weit in die vorgriechische Zeit zurück
reicht. Lyrbe hat wegen seiner Lage in engem Kontakt mit Side gestan
den. Side war die Hafenstadt für Lyrbe, umgekehrt kontrollierten die
Bewohner von Lyrbe die Passe der Straôerı, die naeh Norden durch das
Taurusgebirge führterı. Sides Wasserleitung ist anseheinend durch das
Territorium von Lyrbe geleitet worden. Sie führte an der Stadt vorbei
und versorgte sie - soweit Bedarf bestand - ebenfalls mit Wasser. Das
Verhalmis der Metropole Side zu den umliegenden kleineren ostpam
phylisehen Stadten zu klaren, wird cine Aufgabe der nachsterı Jahre sein.

3. Kasai und Syedra

Nur kurz erwahnt seien ein BesuclJ:ı in Kasai, bei dem eine neue
Inschrift mit Stadtnarnen entdeckt werden konnte und ein zweitagiger
Survey in Syedra, bei dem mehrere alte Insehriften revidiert und einige
neue gefunden werden konnten. Sie betreffen die Agonistik der Stadt.
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EPIGRAPHISCHE FORSCHUNGEN IN DER
REGION VON MYLASA

Wolfgang BLÜMEL *

Ich habe in den letzten drei lahren in der Stadt Milas, dem antiken
Mylasa, und ihrer Umgebung nach Inschriften geforscht. Ziel dieser
Unternehmungen war es, bekannte Inschriften, soweit sie erhalten sind,
wiederzufinden und möglicherweise hisher noch unbekannte Inschriften
zu entdecken, um sie in einem Corpus, das ich vorbereitete, zu publizieren.
Ich danke der Generaldirektion für Altertümer und Museen für die
Erteilung der Forschungserlauhnis,dem Reprasentanten der türkisehen
Regierung, der mich auf meinen Reisen begleitete, und in besonderem
MaBe Doç. Dr. Ender Varınhoğlufür die kollegiale Zusammenarbeit.

Der erste Band des Corpus, der die Insohriften der Stadt Mylasa
enthalt, ist im Frühjahr 1987 erschienen. Auf der Forschungsreise im
Sommer 1987 haben wir zunachst im Museum der Stadt Milas einige
kleine, neue Inschriften aufnehmen können. Ferner waren bei der
Restaurierung der Ulucami im Mauerwerk verbaute Inschriftsteine, die
hisher unter dem Putz verborgen waren, freigelegt worden. Wir haben
auch diese Inehı-iften fürein Addendum zu dem ersten Band des Corpus
erfassen können. Schwerpunkt unserer epigraphischen Forschungen
waren aber die kleinen Orte in der Umgebung von Milas, namlich

\

Olymos bei Kafaca, Chalketor bei Karakuyu. Passala bei Sakız, Hydai
bei Damlıboğaz, Kasossos bei Ulaş, Hydisos bei Karacahisar und Kildara
bei Kuzyaka. Auch die Ruinen von Euromos haben wir besichtigt; die
grlechischen Inschriften von Euromos sollen von anderer Seite
publiziert werden, Die meisten Ergebnisse dieser Forschungen sind in
dem zweiten Band des Corpus enthalten, der im Sommer 1988 erscheint.
An dieser Stelle möchte ich über Inschriftfunde berichten, die in dem
Corpus nicht enthalten sind.

In der Nahe der Rııinen von Euromos hat 1934 der französische
Epigraphiker Louis Robert an einer schwer auffindharen Stelle im
Gemnde einen antiken Stein entdeckt, der zur Ahdeckung eines Brunnens
dient. Auf dem Stein ist eine karische Inschrift eingemeisselt. Er hat
eine Photograp'hie seines Abklatschs und eine Photographie des Steins

(*) Prof. Dr. Wolfgang BLÜMEL, Leyboldstr. 68, D-5000 Köln eı, BATI ALMANYA.
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veröffentlicht; auf der Grundlage dieser Publikatiorı hat L. Deroy in
Antiquite Classique 24 (1955) 315-316 Nr. 6 folgende Lesung der Inschrift
ediert:

1 O N O~XX &-: ?HNA~~
ı (DAY ~/ CDO CD 'f~ AA706
3 A [ N o't' ®E[ ANY~060

W;: xl>
~ ... ~A'fO J

Auf Grund des Hinweises eines Einwohners haben wir die Inschrift
wiederfinden und durch Autopsie, Abklatsch und Photo die in der Lesung
von L. Deroy verbliebenen dunklen (schraffierten) Punkte aufhellen
können:

oNO A X Et":?~ N A() tl- V6C.t

.CD ~ Y 'v: CDOCDtEl-AAVOL
ACNO'}'0Ee!\ NY~O~O

N At ot
Korrigierte Lesungen ergeben sich in Z.1 : 4. und 12. Buchstabe, Z.2 :
Worttrennungszeiohen nach dem 4. Buchtaberı und 9. Buchstabe, Z.3 :
6. Buchstabe und Z.4: ı. Buchstabe.

Im Jahre 1968 hat der englische Forscher G.E. Bean bei dem Ort
Karakuyu, auf der Statte des antiken Chalketor, nur wenige Meter von
der Strafie entfernt ein Architekturbruchstück gefunden, auf dem eine
grolie, aus insgesamt 70 Zeichen bestehende karische Inschrift
elngemelfselt ist. Nach dem Abklatsch und dem Photo von G.E. Bean hat
G. Neumann in Kadmos 8 (1969 152-157 folgende Lesung veröffentlicht:

t~JJrı 9~/YIl\yl'tV~n~PIF\f?tll\'i?
lS0Ç/)Ar10ôÇ YI<Ş~c:qNHç0T9rı~

~,.tt._~9 1N~~H9S fı ~HOrN W~s 'f.~1\~ ~
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Der Stein liegt heute noch an der gleichen Stelle, an der G.E. Bean ihn
gefunden hatte. Nach einer Überprüfung der Inschrift und auf der
Grundlage von eigenen Abklatschen und Photos ergibt sich die folgende
neue Lesung :

Abweichungen von der Edition G. Neumanns bestehen in Z.l : 2., 9.
und 14. Buchstabe, Z.2: 9. und 14. Buchstabe, und Z.3: 2., 7., 17. und
21. Buchstabe. Insbesondere sind in L.1, Position 14, und in Z.3,
Positionen 2 und 7, nicht neue, den bisher bekannten karisehen Alphabereri
fremde Buchstaberı anzusetzen, sondem die gelaufigen Zeichen «5» und
«32» (nach O. Massons Zeichenliste).

Aus versehiedenen Orten Kariens sind bisher knapp drei Dutzend
Inschriften und Graffiti bekannt, die teilweise (wie die in Euromos) oder
fast ausschlieBlich (wie die in Chalketor ) grieohische Buchstaben
verwenden, aber nicht griechisch sind. Sie sind nicht entschlüsselt, d.h.
die Bedeutung der in der Regel gut lesbaren Buchstabenfolgen ist nicht
bekannt. Sie werden auf Grund ihrer Herkunft karisclı genannt, aberes
ist noch nicht klar, we1che Sprache -oder auch : we1che Spracherı - sich
in ihnen verbirgt. Ich möchte nicht mit diesern enttauscherıderı Ergebnis
schlielsen, sondern den Weg aufzeigen, der bei der Entschlüsselung
ratselhafter Schriftdenkmaler eingeschlagen werden muB.

1. Lesung: Die korrekte Lesung der Inschrift muf gesichert sein.
Ich habe oben gezeigt, daf für zwei karisehe Insehriften Korrekturen und
Erganzungen möglieh waren, und es ware wünsehenswert, daf auch die
Lesungen der übrigen karisehen Inschriften aus Karien überprüft würderı ,

2. Transkription: Jedem Sehriftzeichen muB ein Lautwert zuge
wiesen werden. Bei dem Versuch herauszufinden, we1chen Lautwert ein
bestimmtes Sehriftzeichen reprasentiert, kann man sich stützen auf: a)
Ahnliohkeiten mit Schriftzeichen anderer Alphabete (ein Alpha in einer
karisehen Inschrift kann, muB aber nicht, den gleichen Lautwert haben
wie ein griechisches Alpha) und b) Hypothesen über die Struktur der
Sprache. Wenn dieses Verfahren nicht zum Erfolg führt, bleibt nur freie
Spekulation. Der postulierte Lautwert eines Schriftzeichens muls konse
quenterweise für das gesamte Corpus gelten.

3. Deutung: Für die trarıskribierten Lautfolgen muf eine Bedeut
ung ersehlossen werden. Der nachstliegende und am ehesten zum Erfolg
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führende Weg besteht darirı, für einzelne Lautfolgen der zu erschlielsendcn
Sprache Xhnlichkeiten ader gar Übereinstimmungen mit bekannten
benachbarten Sprachen aufzuzeigen. Solche Xhnlichkeiten können auf
Zufall, Entlehnung ader Verwandtschaft beruhen. Im Falle von Zufall ist
die Aufdeckung einer .:\hnlichkeit wertlos, im Falle von Entlehnung
bestatigt sie die Transkription, tragt aber nur begrenzt zur Erschlielsung
der Sprache bei, aber im Falle von Verwandtschaft is ein Ansatzpunkt
gefunden, der es ermöglichen wird, Regelmafiigkeiten der )\hnlichkeıt

festzustel1en und schrittweise die unbekannte Sprache zu erıtschlüsseln.

Lassen sich keine Ahnlichkeiten mit bekannten Sprachen aufzeigen, ist
die Entschlüsselung auf auBersprachliche Argumente (Natur des Schrift
tragers) ader Übersetzungen angewiesen. In einigen Fallerı ist eine
karische Inschrift über ader zusammen mit einer griechischen Inschrift
in den Stein gegraberı, aber eine irrhaltliche Übereinstimmung zwischen
den beiden Texten hat sich noch nicht erweisen lassen.

Den Karerrı benachbart sind inhistorischer Zeit die Griechen, und
da die Karer ein dem griechischen ahnliches Alphabet benutzen, liegt die
Vermutung nahe, daf die in den karisehen Inschriften verborgene
Sprache dem Griechischen nahesteht. In diesem Sinne hat M. Çetin Şahin

(ZPE 39, 1980, 208f.) eine in zwei karisehen Inschriften (aus Kaunos und
Taşyaka) übereinstimmende Zeichenfolge auf Grund der XhnIichkeit der
Buchstaben mit griechisch MNHMA gleichgesetzt. Wenn aber Kariscb
dem Griechischen ahnlich ware ader gar ein griechischer Dialekt ware,
könnte man erwarterı, daf sich noch sehr viel mehr Buchstabenfolgen in
karisehen Inschriften durch Heranziehung des sehr gut bekannten
Griechischen deuten Iiefsen. Das ist bisher nicht gelungen. Es erscheint
auch sehr problematisch, in karisehen Inschriften, die aus 25 und 39
Buchstaben bestehen, S herauszutrennen und das so gewonnene Wort
mit einem griechischen gleichzusetzen, die übrigen aber unberücksichtigt
zu lassen.

Den Karern benachbart sind in historischer Zeit ferner die Lykier
und die Lyder, von denen wir sehr viel mehr Schriftzeugnisse besitzen als
von den Karern. Lykisch und Lydisch sind zwar erts teilweise
entschlüsselt., aber doch sehr viel besser untersucht als das Karische. So
versucht die Forschung schan seit langerer Zeit, var allem Grund von
vielfaltgen Übereinstimmungen zwischen dem (im Griechischen
überlieferten) karisehen Namenmaterial und den lykischen und Iydischeıı

Orts -und Persorıennamen das Karische an die vorgriechischen,
"einheimischen Sprachen Altkleinasiens anzuschliefierı. Eine Verwandt-

schaft mit den Lyderrı (und den Mysem) war den Karern selbst bewufst
(Herodotos I, 171).
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BÖLÜNMÜŞ YAZITLAR

Ender VARİNLİOGLU *

1940 yılmda Revue de Philologie sayı 14, sayfa 238-9"da Stratonikeia'·
dan (Eskihisar): yayımladığı üç parça yazıta epigrafist 1, 2, 3 nurnarala
rını verip birbirlerinden bağımsız yazıtlar olarak ele almış, bunların

eksik yanlarını tamamlamaya çalışmıştır. Bu işi çok başarılı biçimde
gerçekleştirmiştir.Ancak.Jbu üç yazıtın birbirinin devamı olduğunu, ne
dense, görememiştir. Göremeyişinin iki önemli nedeni vardır: 1) Yazrtı

okuyanla yayımlayanın ayrı ayrı kişiler olması; 2) Yazıtın özelliği.

Aynı parçaları değişik zamanlarda Stratonikeia'ya gittiğimde ben
de gördüm. Her üç parçanın da sol tarafı boydan boya kırıktı.

1984 yazında Eskihisar kazıları sırasında başka bir parça daha bu
lundu. Bu 1,7 m. boyunda, 0,62 m. eninde ve 0,67 m. derinliğinde büyük
bir bloktu. Yazıt, bloğun üst kısmında, yukarıdan aşağıya doğru birkaç
harfli 21 satırlık bir sütun oluşturuyordu.Bu sütunun solu ve sağıkırık

tl. Alt kısmında yazı yoktu. Bu sütun, 1940'ta yayımlanmış 2 ve 3 numa
ralı yazıtla karşılaştırıldığındaher iki taşın da sol yanını tamamlar du
rumdadır. Yeni blokla eskiden yayımlanmış olan 2 ve 3 numaralı yazıtlar

birbirini satır satır tamamlamaktadır.Bu da 2 ve 3 numaralı yazıtların

birbirinin devamı olduğunu göstermektedir.
Taşlar yeniden okunduğundabir nokta daha göze çarpmaktadır :

3 numaralı yazıtın bulunduğu taşta üç satır kalıntısı daha vardır. Yazıtı ilk
okuyan bunları görmemiştir. Bilindiği gibi, yazıtlar genellikle beklenme
dik durumlarda karşımıza çıkar. Burada da 3 numaralı yazıtın son satın

nı epigrafistin gözünden saklayan bir durum .söz konusu olmalıdır. Ne
olursa olsun, bu son üç satır 3 numaralı yazıtı 1 numaralı yazıta bağla

yan ipuçlarıdır: 1 numaralı yazıtın birinci ve ikinci satırlarının sonuyla
bu satır kalıntılarıbirbirini bütünlemektedir.

Bu noktada, yazıtın yukarıda sözünü etmiş olduğum özelliği en bü
yük rolü oynamaktadır.rÇünkü, yazı bittikten sonra (3 numara) boş bir
alan bulunmaktadır. Böylesine büyük bir boşluktan sonra, normal ola
rak başka yazı beklenmez. Ne var ki, burada ve az sonra göreceğimiz gi
bi, başka bir yazıtta, taş belirli bir konuda yeniden kullanılmak üzere

[*) Doç. Dr. Ender VARİNLİGGLV, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya
Fakültesi, Klasik Arkeoloii Anabilim Dalı, ANKARA.
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saklanmış, aradan belki bir kuşak, belki daha uzun bir süre geçtikten
sonra ikinci ve üçüncü kez kullanılmıştır. Her kullanımdansonra yazının

altında boşluk bırakılmıştır. İşte epigrafist, yazıtın son satınndan sonra
gelen boşluğu görünce, taşın bir kez kullanıldığını düşünüp altına bak
mamış olmalıdır. Ancak bir daha söyleyeyim, bunda taşın o sırada bulun
duğu elverişsiz durumun da etkisi olmuştur.

Özetleyecek olursak: 2, 3 ve 1 numaralı yazıtlar altalta gelmektedir.
Yeni bulunan bloktaki yazıt, 2 ve 3 numaralı yazıtların sol yanını tamam
lamaktadır. Yazıtın en solda kalankısmı. yukarıdan aşağıya doğru boy
dan boya eksiktir ve bunun parçaları'bulunamamıştır.Yine de, yazıt, bir
iki sözcük dışında nerdeyse tümüyle tamamlanabilmektedir.

Yazıtın içeriği başka yerde ele alınacağı için (Epigraphica Arıatolica)
burada yalnızca ilgileneceğinizi umduğum bir sözcük üzerinde duraca-

ğım. 13. satırdaT~v l'lcıc.ı..dw\f'dan önce gelen eksik sözcüğü Oc.ıJi~?V'
olarak tamamlamak için, elimizde" Stratonikeia dışından örnekler var
dır. Bu sözcükle Stratonikeia'da ilk kez karşılaşıyoruz. Girit'te, Isparta'da

kıi'M.(.~e~vardır. Bunlar, delikanlıların eğitim gördükleri
toplumsal kümeler, derneklerdir. Anadolu'da Likya'da görülüyor.
Paides'le (daha küçük yaş kümeleri) ilgili olarak Khios'ta, Miletos'ta gö
rülüyor. Burada toplumun öteki birimleriyle, dernekleriyle birlikte bay
ramlara katılmaya çağrılıyorlar.

Burada dikkati çeken, aynı taşın üç kez değişik zamanlarda aynı

amaçla kullanılmış olmasıdır. Taş, Prof. Yusuf Boysal'ın kazı alanı olan
Stratonikeia'nın gymnasion'undan çıkmıştır. Taştaki yazıtın içeriği de
kentte gymnaslarkhos'Iuk yapmış varlıklı kişilerin onurlandırılmasıyla

ilgilidir. Harf biçimlerinden anlaşılacağı gibi, en alttaki yazıyla -en son
yazılanla- ilk yazılan arasında zaman ayrımı vardır. Demek, bu iş için
büyük bir taş sağlanıyor, eli açık gymnaslarkhos'Iarın adı bu taşa kazını

yor. Her yazıdan sonra arada boşluk bırakılıyor. Nitekim, taşı ilk okuyan
epigrafistin yanılmasına neden olan da bu boşluk olmuştur. Bunun baş

ka bir örneğini gene Stratonikeia'daki aynı gymnasion'dan çıkan benzer
bir taş üzerinde görüyoruz. Burada da gymnaslarkhos'Iuk yapmış bir ba
bayla oğullarının yaptıkları işler taşa yazılmıştır. Sonra boşluk bırakılıp

daha geç dönemde gymnasiarkhos'luk etmiş başka kişilerin adı taşa ya
zılmıştır. Bu taşta öncekinden farklı olarak boşluk yıldız motifleriyle be
zenip yeni bir yazının başladığı belli edilmiştir. Her iki yazı arasında za
man ayınmı olduğu, belki bir kuşak sonra 'yazıldığı harf biçimlerinden
çok içeriğinden'belli olmaktadır. Birinci yazıtta adı geçen stephanephoros
Sosandros'un torunu Diomedes oğlu Diomedes'i, gene ikinci yazıdaki

Theomnestos'un torunu Hierokles oğlu Hierokles'i başka yazıtlardan

tanıyoruz.
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Taş, bir kez daha kullanılıyor.Bu kez, ön yüzde yer kalmadığı için,
sol yüze yazılıyor. Söz konusu kişi gene bir gymnaslarkhos'tur. Harf bi
çimlerinin yanı sıra yazırnn içeriğinin de yardımıyla aradan gene uzunca
bir süre geçtiğini görüyoruz. Bu yüzde sözü edilen kişi, Roma yurttaşı

olmuştur. Daha önceki yazılarda adı geçen kişilerin hiç biri Roma yurtta
şı değildi. Baba, dede admdan sonra Stratonikeia'nıntipik deme adı geli
yordu. Oysa sol yüzdeki tribus adından, Kyrina'dan, geçen zamaru kesti
rebiliyoruz.

Son yıllarda antik kentlerin eskiden yayımlanmış olan yazıtlarının

toplanıp bir kitapta yeniden yayımlandığına tanrk oluyoruz. Bunu, türlü
nedenlerle çocukları bir ülkede, ana-baba başka bir ülkede oturmak zo
ıunma kalmış olan bölünmüş aile bireylerinin bir araya gelmesine benze
tiyorum. Toplanan yazıtlarla birlikte antik kentin insanları, kurumları,

bayramları, öteki olayları yeniden bir arada yaşamaktadır.Bu işin elbet
te güçlükleri vardır. Örneğin tek yazıtın bile parçalarınıtanıyıp bir araya
getirmek özel bir çaba gerektirmektedir. Bir de yaynnlanmamış yazıtlar

vardır: uzun yıllar önce ülkeyi gezmiş, yazıtlarını çekip kendi yurduna
götürmüş bilim adamlarının daha yayımlamadığı çok sayıda yazıtın bu
gün yalnızca varlığını biliyoruz. Bu taşları yeniden bulup okumak artık

nerdeyse olanaksızdır. Çünkü ülkemizin özellilde son 30 yıl içinde geçir
mekte olduğu turizm sarsıntısı, çok sayıda taşı yerinden oynatmıştır, El
de bu yazıtların daha yayımlanmamışkopyeleri kalmıştır. Bildiğiniz gibi
bu işle Prof. Sencer Şahin ilgilenmektedir.

Stratonikeia yazıtlarını yayımlamama izin verdiği için Sayın Prof.
Dr. Yusuf Boysal'a, araştırma izni için Eski Eserler Genel Müdürlüğü'ne
teşekkür ederim. Kazaya uğrayan saydamlar yerine negatiflerden ve çi
zimlerden yeni saydamlar yapan sayın Tuğrul Çakar'a~teşekkürederim.
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ZWEI UNEDIERTE INSCHRIFTEN AUS DEM
MUSEUM VON SAMSUN

Eckart OLSHAUSEN *

ı. Inv, Nr. 14-1/1981: Grabstele aushellgelbem Marmor, Höhe des
Steins 120 cm, Breite 44 cm, bis 36,5 cm von unten bis oben unter die
Giebelleiste (40 cm breit) abnehmerrd, Das tief eingesenkte Relieffeld ist
30 cm hoch, 34,5 cm breit. Die Schriftzeilenhöhe schwankt zwischen 1,8
cm und 2.5 cm; das y und das zweite ~ messen 3,2 cm in der Höhe. Die
Buchstabenbreite variiert von B mit 1,1 cm bis y mit 3,8 cm.

Das Relief: Rechts auf dem Boden des Reliefrahmens sitzt auf
einem attischen Lehnstuhl (nach au-Ben geschwungeneStuhlbeine,
geflohtene Armlehne, hohe, am oberen Abschluf geschwungene Rücken
lehne) ein Mann, vermutlich der Verstorbene. Nach İinks orientier-t,
wendet er seinen blo-Ben Oberkörper dem Beschauer zu. Seine FüBe ruhen
auf einem flachen Schemel, der linke :Fu-B flach aufgesetzt, der rechte
dagegen zurückversetzt, stützt sich nur mit den Zehen ab. Der linke Arrn
ruht auf der Seitenlehne, der rechte Arm ist schrag nach tımtenausgestreckt,
sodaB dessen Hand (tröstend oder schützend?) über dem Kopf eines
Kindes schwebt, das links vor ihm steht, voll dem Betrachter zugewandt.
Fest eingehül1t in einen Mantel, hat es den rechten Arm vol' die Brust
gelegt (Trauerhaltung). Abgesetzt von dieser Hauptszene, lehnt am linken
Rand des Reliefs ein Diener, den sein rechts thronender Herr nur um
Kopflange überragt. Der Diener, nackt und die Reehte an der linken
SchuIter (Trauerhaltung), ist dem Beschauer zugewandt. Wahrend sein
linkes Bein gerade auf dem Boden aufsteht, ist sein rechtes Bein
abgewinkelt, kreuzt das linke und stützt sich nur mit den Zehen des
FuBes auf dem Boden auf. Sein linker Arm fallt schlaff an der Körperseite
herunter, in der Hand ein Tranentuch,

Die Inschrift : Sie ist in etwa 4 cm Abstand unter dem Reliefboden
angebracht und besteht aus einer einzigen Schriftzeile, die nicht gerıau

zentriert, sondern naclı rechts versetzt ist.

BArHEerOE B&Y'T/ç evoÇ (Bages, der Solın des Thys)
Bages ist ein theophorer iraniseher Name (vgl. F. JUSTI, Iranisehes

Namenbuch, Marburg 1895, 59), der nach Strabon (12, 553) zu den pa-

(*) Prof. Dr, Eckart OLSHAUSEN. Historisches Institut Ablellung Alte Geschichte
Universttat Stuttgart Keplerstraüe ı7, D. 7000, Stuttgart ı.
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phlagonischen Namen zu rechnen ist, die man östlich vom Halys in der
Babanomltls, der Pimolitis, der Gazelonitis, der Gazakene und den meisten
anderen Gegenden am Ostufer des Flusses hören konnte. Der Name war
auch im Bosporanischen Gebiet bekannt, vgl. L. Zgusta, Die Personerı

namen griechischer Stadte der nördlichen Schwarzmeerküste, Prag 1955,
8Of. § 76. - Auch Thys ist kein griechischer Name (Zweifel noch bei
W. Pape, G. Benseler, Wörterbuch der griechischen Eigennamen l ,
Braunschweig 3/1911, 524; vgl. aber L. Zgusta, Kleinasiatische
Personerınamen, Prag 1964, 188, der auf den gleichnamigen paphlagoni
schen Dynasten des 4. Jh. s vol' Chr. verweist. Desgleichen L. Robert,
Noms indigenes dans l'Asie - Mineure 1, Paris 1963, 453). Auch dieser
Name war im Bosporanischen Gebiet bekannt: L. Zgusta, Die
Personennamen 326 § 746.

Der Stil der Darstellung und die Schriftgestaltung verweisen die
Giebelstele in das 3. Jh. vol' Chr., also in die Frühzeit der Mithradatiden
herrschaft.

2. Inv. Nr. 12-1/1973: Portraitkopf aus grauem Kalkstein. Höhe
58 cm, Breite 41 cm, Tiefe 23 cm.

Die grob gearbeitete Büste hat lockiges, in der Mitte gescheiteltes
Haar, ausgepragte Ohrmuscheln, tief eingesenkte Augen, einen von den
Ohren um das Kinn herumlaufenden Bart sowie einen Oberlippenbarr

'(beschadigt), einen kurzen Hals mit dem Ansatz eines Kleidungsstücks
(Peplos). Auf der Brust drei auseinandergefacherte Ahren, un ter denen
eine zweizeilige Inschrift angebracht ist.

Die Inschrift ist unsorgfaltig eingekerbt, Schriftlinierıwerden nicht
eingehalterı, die Buchstaben sind unterschiedlich gro13; das O mifit 3 cm
im Durchmesser, das A 3 mal 3 cm.

HAlOY

EPMHCKATEXHN

'HAtov

<EIl/l/ijÇ sat" €{v)Xt7V

Das Verstandnis der Inschrift bereitet Schwierigkeiten: Ohne
wei teres Iielie sie sich folgenderrnafsen ü bersetzen: « (Büste) des Hellos.
Hermes in Erfüllung eines Gelübdes» doch der Kopf gehört nach allge
menier Einschatzung einem Zeus, aber nicht einem Helios. DaB hier
«Hermes, der Sohn des Helios» die Weihung vollzogen hat (Vorschlag
D. French), ist zu erwagen.

Der Stil der Darstellung und die Schriftgestaltung verweisen die
Büste in die spate Kaiserzeit.
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1987 YILI ROMA 'YOLLARI VE MiLTAŞLARı ÇALIŞMASI

David H.FRENCH *

1987 :yılı çalışması Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında sekiz hafta
lık bir süre içerisinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada öncelik yine
Anadolu'nun kuzeybölgelerine ve özellikle Amasya (Amaseia), Vezirköp
rü (Neoclaudiopolis ). Sinop (Sinope) ve Taşköprü (Pompeiopolis) üze
rinde yoğunlaştmlmıştır.

Bu çalışmada !hakanlık Temsilcisi Adıyaman Müzesi'nden Bay En
ver Sağır idi. Sayesinde çalışma çok hızlı 'Ve kolayolarak geçti. Kendisine
her konuda özellikle çalışmanın amacıyla ilgili olarak küçük kasaba ve
köylerde tekrar tekrar açıklamak zorunda olduğumuzve en sabırlı kişiyi

dahi yoracak rnonotonlukta olan açıklamalarıyaptığı için müteşekkirirn.

Aynı zamanda bu çalışma sırasında büyük yardımlarını gördüğü

müz çorum Müzesi Müdürü Bay Ahmet Ertekirı'e,Amasya Müzesi Müdürü
Bay Mehmet Tektaş'a, Sinop Müzesi Müdürü Bay Mehmet Akif Işırı'a,

Kastamonu Müzesi Müdürü Bay Zühtü Yaman'a Çankırı Müzesi Müdürü
Bay Tevfik Sipahi'ye ve Samsun Müzesi Müdürii Bay Mustafa Akkaya'ya
çok teşekkür 'ederim.

19 ÇORUM İLİ

Bu Ildeki çalışmalarımız07 Temmuz tarihinde 'başlamış ve 28 Tem
muz tarihinde son bulmuştur.

Çorum'un güneyindeki ovada ve civarında 'bulunan hemen hemen
tüm köyler ziyaret edilmiş, yalnız Ovasaray'da yeni bir miltaşı bulunmuş

tur. Bu miltaşı üzerinde !bulunan ve Gordianus III'e ait olan metin, daha
önce bulunmuş olan metinlerin (özellikle Sapa'da bulunmuş olanın) bir
kopyesidir. Bu aynı bölgede ibirkaç da dlgi çekici epigrafik bulunttı ele
geçmiştir. Bunlardan ilki Abdalata'da bulunan ve Agripios ayının ismini
veren, tarihli bir mezartaşıdır (Resim: 1). Diğerleri Büğdüz'de bulunan
ve C. Cincius C. ı. Halus'a ait Latince yazılmış bir mezartaşı ve Çalıca'da

bulunmuş Zeus Stratios'a yapılmış bir ithaf ve yine Çalıca'da bulunmuş

signifer veteranus'a ait Ibir mezartaşıdır.

(*) Dr. David, H. FRENCH, İngiliz Arkeoloii Enstitüsü, Tahran Cad. No 24
Kavaklıdere!ANKARA.
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Alaca'dandoğu istikametinde uzanan Roma Yolu araştırılmış ve
önemli sayıda köy ziyaret edilmiştir.Bu bölgede iki miltaşı bulunmuştur.
Bunlardan bir tanesi (Akören'de bulunmuştur). Traianus dönemine ta
rihlidir. Ayrıca bu bölgede çok sayıda Erken Hıristiyanlık dönemine ait;
mezartaşları da bulunmuştur (Resim: 2,3).

Dr. Peter Neve'ye çok teşekkür ederim. Sayesinde yeni bulunmuş

olan Nervan yazıtını, Yozgat - Zile (Tavium - Zela) yolu üzerinde bilinen
miltaşları listesine ekleme olanağı buldum. Bu taş Karakeçili yakınların

da bulunmuş ve Boğazköy Müzesi'ne teslim edilmiştir.

Sungurlu yakınlarındabulunan Körkil'de az sayıda yazrtı kayıtlara

geçirdirn. Bu yazıtlarBishop (sic) Kyrillos ve diğerlerinden bahis etmek
tedir.

çorum İli sınırları içerisinde birçok yerleşim ziyaret 'edilmiştir.

Özellikle ilgi çekici bir yer ise Alaca yakınlarındaki Örükaya yakınların

da bulunan Roma Dönemi'ne (?) ait bir su bendidir (Resim: 4).

05 AMASYA İLİ

Amasya ve Amasya ın sınırları içerisindeki çalışma 28 Temmuz - 12
Ağustos (Kurban Bayramı .hariç olmak üzere) tarihleri arasında gerçek
leştirilmiştir.

Bu 'süre zarfmda Amasya sınırları içerisinde bulunan (yayınlanmış

veya yayınlanmamış) yazıtlar üzerindeki çalışmamı sürdürdüm. Konuy
la ilgili olarak daha önce çalışarı kişiler tarafındanikayıtlara geçirilmiş

olan birçok miltaşını yeniden buldum.

Bugünkü çorum İlinden başlayıp batıya doğru uzanan Roma Yolu
nun Amasya İli sınırları içerisinde kalan bölümünde her köyü ziyaret
ederek miltaşı ve yazıt aradım.Pakat bu detaylı arıamabirkaç yazıt dışın

da maalesef çok verimli olmadı. Amasya'dan Niksar'a (Neocaesareia'ya)
uzanan Roma yolu üzerinde yapılmış olan çalışmadaha verimli olmuştur.
Bu yol üzerinde bir durak yeri 'bulunmuştur.Ayrıca yolun üst tarafında

bu durağa yakın küçük bir istihkam yeri ve Örükaya'da bulunan su ben
di ile ıbenzer büçük bir su bendi bulunmuştur.

Kaleköy'de Gregoire (st. Pont. 3, 1.l45) tarafından yayınlanmış bir
miltaşı bulunmuştur.Bulunan bu miltaşı Amasya Müzesi'ne getirilmiştir.

Bu taş yakınlarında benzer bir miltaşı daha bulunmuş ve Amasya Müze
si'ne teslim edilmiştir.

55 SAMSUN İLİ

Vezirköprü bölgesinde (13 - 17 Ağustos tarihleri arasında) birkaç
gün çalıştım.
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Çalışmanın büyük bir kısmı Vezirköprü'nün (Neoclaudiopolis'in)
batısında bulunan Roma Yolu üzerinde yoğunlaştırılmıştır.Fakat sonuç
lar tatminkar değildir. Yolun Kızılırmak (Halys) üzerindeki !kesişme

noktası bulunamadığıgibi yol da nehrirıdoğu tarafmda bulunan dağların

üstünde kaybedilmiştir.Bu bölgede eski yola yakın olabileceğini tahmin
ettiğim Kaleboyrıu'ndakiKale'yi ziyaret ettim (Resim: 5).

Vezirköprü yakınlarındabirkaç yeni miltaşı ile birlikte, Gregoireta
rafından yayınlanmış olan eski bir miltaşını da yeniden Arıca'da buldum
(Resim: 6). Yeni bulunmuş olan bu taşlardan Anca'da 'bulunmuş olan
Traianus Decius'dan (yönetici Valerius Nepotianus), Aşağı Narlr'da bu
lunmuş olan ras Traianus'dan, Gömlekhisar'da bulunmuş olan taş Dioc
Ietionus'darı (yönetici Aurelius Priscianus) bahsetmektedir. Aynı zaman
da Boruk'ta Meryem Ana Kilisesi'ne ait bir sınır taşı bulunmuş (Anasta
sius zamanında dikilmiş olan) ve kayıtlara geçirilmiştir.

18 ÇANKIRI İLİ

Çalışma 20 Ağustos tarihinde başlamış ve 23 Ağustos'ta son bulmuş-

tur.

Bu ildeki çalışmalar tki amaca yönelikti. Bu amaçlarıdan ilki Ilgaz
Dağları'nı aşarak Kastamonu'ya uzanan yolu keşif etmek, ikincisi ise
Çankırı'dan (Gangra) başlayarak batıya doğru uzanan yolun varlığını

tekrar 'kontrol etmektir. Bu iki amaca da ulaşılmıştır.

Çankırı'danbaşlayarak Kastamonu'ya doğru uzanan yol Ilgaz'ın gü
neyinde (Resim: 7) ve 'kuzeyinde gayet iyi bir şekilde korunmuştur.Dağ

ların üzerindeki geçiş yeri ise yeni yapılmış olan otel ve kayak merkezi
yakınlarındabir bel veya geçit üzerinde bulunmuştur (Resim: 8). Çan
kırı'dan batıya doğru uzanan yola Kurşunlu ve yine Çerkeş yakınlarmda

rastlanılmıştır.

Bu yollar üzerinde yeni bir miltaşına rastlanılmamıştırfakat Anka
ra- Çankırı yolu üzerinde, (Resim: 9) Çankrrı'nın güneyinde, Yukarı Ya
narlar köyünde bulunan çok güzel bir örnek 'bana Çankırı Müzesi Müdü
rü tarafından gösterilmiştir.Bu metin ilk olarak Hadrianus'un (yönetici
Larcius Macedo), daha sonra Diocletianus'un (yönetici Aurelius Prisci
anus, Pontus praeses i) ismini vermektedir. Bu iki taştan başka üç adet
de parça halinde bulunmuşmetin vardır. Bunlardan bir tanesi Iuliorıus'a

ait bir yazıt olabilir.

37 KASTAMONU İLİ

Bu bölgede 24 - 25 Ağustos tarihleri arasındaolmak üzere 2 gün ça
lışılmıştır.
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Çankırı'dan gelen ve İlgaz Dağları'nın 'kuzey yamaçlarından devam
eden Roma Yolu takip edilmiştir. Yol uzuncabir mesafede gayet iyi ko
runmuş durumdadır.

Yol boyunca yeni bir miltaşına rastlanılmamıştır.

57 SİNOP İLİ

Sinop İlinde ise 27 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında çalıştım.

Çalışmanınbüyük bir kısmı - maalesefçok 'başarılı olmamıştır- Ger-
ze bölgesindeki miltaşları ve yazıtlar üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Lala
yakınlarındabirkaç taş bulunmuştur.Bulunmuş olan üç miltaşındanyal
nızca birtanesi kırılmış ve yıpranmış değildir. Bu Kerim, çayağzı Mahal
lesi'nde bulunmuş olan Probus'a (yönetici Aelius Quintianus) ait bir me
tindir.

Gerze burnu üzerinde çeşitli kırık çanak - çömlek parçaları bulun
muştur. Bu parçalardan bazıları çift renkli Frig mallarına aittir. Diğer

bazıları ise siyah perdahlı, diğerleri ise Geç Helenistik Döneme ait kırmı

zı boyalı mallara aittir. Bundan başka Tmgıroğlu, Yukarı Mahallede (Bo
yabat yolu üzerinde) Erken Bronz Çağ'a ait kırmızı ve siyah perdahh
parçalar ile Tepe'de (Resim: l O) Helenistik Dönerrı'e ait parçalar bulun
muştur. Kerim, çayağzı Mahallesinde nehir kenarındabulunan modern
yapılar altında Roma ve Bizans dönemlerine ait bir yerleşim tespit edil
miştir.
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Resim i ı

Resim: 2
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Resim i 3

Resim: 4

278



Resim: 6
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Resim: 7

Resim: 8
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Resim: 9

Resim: 10
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EIN DEKRETFRAGMENT AUS DEM 5. JH. V. eHR. AUS
, HAMAXITUS

Elmar SCHWERTHE'JM *

Im Jahre 1987 habe ich mit Erlaubnis der türkisehen Antikendirek
tion zum ersten Mal den Südwesterıder Troas un ter historisch - topograph
isehen Gesichspunkten bereist. Nachdem in den 60 ger Jahren der engli
sche Historiker J.M.Cook mehrfach ein der gesamten Landschaft gereist
war und eingehende Urıtersuchungen darüber veröffentlicht hat, war
cine neue Bestandsaufrıahmedieser für die Alte Geschichte so wichtigerı

Landschaft dringend erwünscht. So, konnten denn auch eine Reihe von
Angaben, die Cook gemachthatte, überprüft und bestatigt werden. Darü
berhinaus waren aber seit der Bereisung durch diesen englischen Gelehr
ten eine Reihe vonrıeuenZeugnissen gefunden worden, die eine neuerliche
Untersuchung notwendig machten.

Ohne alle Neufunde hier im Einzelnen aufzahlen zu können, möchte
ich doch vol' allem auf eine Fragment hinweisen, we1ches ich im Dorfe
Akköy fand. Es handelt sich offenbar um den Rest einer gröBeren
Inschrift zu Ehren des Asklepios, der aus einer privaten Grabung in der
Nahe von Akköy stammt, einer antiken Ortslage, in der zuletzt auch Cook
das alte Birytis vermutete. An der Stelle werden heute von Bewohnern
des Ortes private Grabungen durchgeführt, auf die man ein Auge auch
in der Zukunft haben muB.

Darüberhinaus fand ich am FuBe des Berges ıda in einem Dorfe bcı

dem alten Kebren eine sehr schönes Kybelerelief, we1ches die Fasten des
Ovid bestarigen kann, daf namlich die Römer zum Berge ıda schickten,
um den Stein der Kybele nach Rom zu holen. Verehrt worden ist [eden
falls die Göttin hier schon in hellenistischer Zeit.

Neben dieser Reisetatigkeit konnte ich als Epigraphiker an der
Grabung im Heiligtum des Apollon Smintheios in Gülpınar teilnehmen
Dort waren schon vorher einige Inschriften gefunden worden, dlerrıein

Kollege Ender Varinlioğlu aufgenommen, mil' aber zur Publikation
überlassen hatte. Neben einer Reihe vol' allem kaiserzeitlicher Inschrif
ten fallt besonders ein kleines Fragment in die Augen, auf dem nur

(*) Prof. Dr. Elmar SCHWERTHEİM, Seminar für Alta Geschichte Wilmergasse
1-4 44 Münster, F. ALMANYA.
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] KOL E[- - -. .....
ot ô~ ~AAE[voTauCaL

aV ô~ TLG 'Au[aELToov- 

EvoTauCaL [- - - - - - -

wenige Buchstaben erhalten sind, Es wurde nach den Angaben von Doç.
Dr. Coşkun Özgünel, dem Ausgraberrles Smintheion, bei einer Gelande
begehung in der Umgebung des Heiligtums als wiederwendeter Stein
in einer Gartenmauer gefunden.

Es handelt sich um das Bruchstück einer Platte, die oben, rechts
ben, aber einige sind noch zu lesen, sodaB man zwar keinen genauen
zu seirı. Die Buchstaben auf der Vorderseite der Platte sin d stark abgerie
ben, aber einige sind noch zu lesen, sodaf man zwar keinen geneuen
Zusammcnhang hersteIIen kann, aber doch den ursprünglichen Sinn
benennen kann.

Es handelt sich ganz offenbar um das Fragment eines Dekretes, das
mit dem Attisch - delisehen Secbund in Verbindung steht. Es ist namlich
noch Folgendes zu erkennen :

• • E-]

~AA-]

- - - -]
[ ]n aEOUOa~T[aL - - - - - -]. .
[ ] ô~ TLG TOV d[AAOV? - - - - -]

[ ] ô~ [TLG] TOV [ - - -]

[] ÔE [- - - -- - - - - - - - ]

[: .••.• ]vO[- - - - - - - - - - -]

Der Text ist in Stoichedon geschrieben und weist als besondere
Buchstabenformen für das Lambda ein auf, was den Text schon in das
5. Jh. v. Chr. datiert. Als weitere Eigenheit ist für Eta ein Epsilon
geschrieben : vgl. Ellenotamiai.

Fürdas Verstandnis des Textes sind vor allem drei mehr oder
weniger .sicher zu erganzende Wörter von entscheidender Bedeutung :
es handelt sic:h in Zeile 2 und 4 um Wort Hellenotamiai, in Zeile 5 um
den Begriff Thesmothetai und in Zeile 3 um das erganzte Wort Hamaxiton.

Allein diese Worte zeigen schon sehr deutlich, daB es sich um einen
langererıText handen muB,der in engem Zusammenhang zum Attisch
delisehen Seebund steht.
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Es kann keinen Zweifel daran geben, daf wir es mit einem Bündner
vertrag bzw. mit ausgehandelten gesetzlichen Bestimmungen zwischen
Athen und Hamaxitus zu tun haben. Damit ist dieses Dokument das erste
seiner Art aus dem Bezirk Hellespontos. Aus dem übrigen Kleinasien
kennen wir solche Dokumente bisher nur aus ionischen und karisehen
Stadten.

Bei einem Vergleich der bisher aus dem attisch - delisehen Seebund
überlieferten Texte kommt unser Fragment den bisher bekannten Kopien
des berühmten KlearchosDekretes am nachsten. Es handelt sich dabei

. um das athenische Münzdekret aus den Jahren 449/8 v. Chr. das in
Kopien an die Bündnerstadte übersandt worden ist. Gerade die Nennung
der Hellenotamiai und der Thesmotheten in Verbindung mit einem Straf
bestimmungsformular ( ccx.v ot: uç;. ) führt zu dieser Annahme.

Kannten wir Hamaxitus bisher nur aus den Nennungen in den Tri
butlisten der Jahre 425/24 und 421 v. Chr., so müssen wir nun aufgrund
des Gesagten doch eher davon ausgehen, daB dieser Ort schon spatestens
454/53 v, Chr. durch Tributzahlungen dem Seebund angeschlossen war.
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1987 YILI AMASYA-SULUOVA TARİHÖNCESİ

ARAŞTIRMALARI

Mehmet ÖZSAİT *

Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür
tüğü'nün izni ile, t.u. Edebiyat Fakültesi adına sürdürdüğümüz yüzey
araştırmalarımızamaddi destek sağlayan Eski Eserler ve Müzeler Genel
Müdürlüğü'ne. Lll.Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu'na, Türkiye Turing
ve Otomobil Kurumu Yönetim Kurulu'na yürekten teşekkürlerimizi su
narız. Ayrıca, arazi çalışmalarımız sırasında bizden değerli yardımlarını

esirgemeyen Amasya Valisi Sayın Sıtkı Aslan'a, Vali Yardımcısı Sayın

Muzaffer Güzeland'a, Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Ünal İmire, Müze
Müdürü Sayın Mehmet Tektaş'a, Müze Araştırmacısı Sayın Ahmet YücEl
ye, Tarım iI Müdürü Sayın Hasan Küçükballıve Şube Müdürü Sayın Na
şit Hacıköylü'ye. Gümüşhacıköy Kaymakam! Sayın Adnan Kandemir'e,
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü Sayın Uğur Karabel'e, Sayın Öğ

retmen Ali Galip Tuncay'a teşekkürü zevkli bir görev sayarız. Ayrıca,

arazi çalışmalarımızdabüyük bir özveri ile bize yardımcı olan Bakanlık

Temsilcisi, Burdur Müzesi Araştırmacılarından Sayın Alaaddin Eryıl

rnaz'a, öğrencilerimizdenMehmet Aykut'a candan teşekkür ederiz.

ı987 yılı Orta Karadeniz Bölgesi yüz:-ey:-araştırmalarımızAmasya'nın

Suluova, Merzifon, Gümüşhacıköy. Göynücek ve Taşôva: Samsun'un La
elik, Havzailçeleri ile kısmen de Tokat'ın Erbaa ve Turhal ilçelerinin
Amasya'ya sınır kesiminde sürdürülmüştür.Bunlardan Amasya'nın ku
zeybatısında yer alan ve güneyden Çakırdağı, kuzeyden Tavşan Dağı,

doğudan Akdağ ile batıdan Eğerli ve İnegöl dağlarının uzantıları tarafın

dan çevrilen, ortasından Tesakan Çayı akan Suluova'nın araştırılması

anahatları ile tamamlanmıştır.

Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de İç Anadolu'yu Karadeniz kıyı

şeridine bağlayan yolların geçiş kesirnindeyex.alan.verimli Suluova'nın

topraklarında, çevresiyle birlikte 30 köy araştırılmıştır. Bunları şöyle

sıralayabiliriz : __
Önce, Akdağ'ın doğu ve güney eteklerinde uzanan Harmanağılı, Du

ruca, Ormanözü. Boyalı, Yolpınar köylerini araştırdık. Burada, birkaç

(*) Doç. Dr. Mehmet ÖZSAİT, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Eskiçağ

Tarihi Anabilim Dalı, Fen/PTT, İSTANBUL.
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geç devir yerleşmesine rastl~dık. Daha sonra batıya doğru Dere, Kutlu,
Bayırh, Karaağaç, Kolay, Oğulbağı köyleri ile Suluova, ova tabanındaSa
luca, Kurnaz, Uzunoba köylerini araştırdık. Bu kesimde Von den Osten
zamanından beri bilinen Alevi - Kümbettepe 1 ile Cilviye tepesinde Kur
naz ve daha güneyde Kilistepe 2 yerleşmelerini yerıiden inceledik. Ayrıca,

Oğulbağı'ndabir İTÇ yerleşmesi tespit ettik.

OGULBAGI

Köyün adını verdiğimizyerleşme doğal bir kurn tepesinin (Hamam
tepe) yamacındadır (Resim: 1). Üzerinde bir kaynak da bulunan yer
leşmenin yüzeyinde az sayıda İTÇ keramikleri bulduk. Çoğunluğu dışı

siyah, içi devetüyü ya da kırmızı boya astarlı olan keramikler ince taşçık

ve bitki katkıh, açkılı ve kötü pişirilmiştir (Resim: 2).

Amasya- Samsun ,kara ve demiryolunun batı ve güneybatısında ka
lan düz kesimde Ortayazı. Kulu, Ayrancı, Küpeli, Karasu, Saygılı, Yüzbe
yi ile Çakırdağı'nın kuzey tepe ve etekleri üzerinde yer alan Kapancı, De
veci, Aktarla, Esentepe, Kanatpınar, Erarslan, Arucak, Alabedir. Taşlı

yurt, Alakadı köylerini tek tek araştırdık.Sonuçta, Kanatpınar,Kulu, Ala
kadı Taşhyıırt, Yüzbeyi'de yeni yerleşmeler tespit ettik. Bunları özellik
leri ile şöyle sıralayabiliriz.

KANATPıNAR (DEVRET)

Köyün 2 km. kuzeydoğusunda,Çakırdağı'nıneteklerinde Devret mev
kiinde tespitettiğimizhöyüğe köyün isminden dolayı Kanatpınar adını

verdik, (Harita: 1).

Doğal bir tepe üzerinde oluştuğunu anladığımızhöyüğün (Resim :3)
yüzeyinde bulduğumuzkeramiklerin büyük çoğunluğunundış yüzeyi kur
şuni - siyah, içi ise devetüyü ve kırmızı boya astarlıdır. Bunlar iyi açkılı,

ince kireç, taşçık ve bitki katkılı ve pişme sırasındabüyük ölçüde yan
mıştır.

Kanatpınar keramikleri kuvvetli bir İTÇ yerleşmesineişaret etmek
tedir. Ayrıca, burada Kalkolitik form ve özelliği taşıyan parçalar da bu
lunmaktadır (Resim: 4).

(ı) H. Frankfort, Studies in early pottery of the Near East II, Liverpol, 1927,
, s. 64, dpnt. 4; K. Bittel. Praehistorische Forschung in Kleinasien, İstanbul,

ı934, s. 87 vd., 95 ve hrt, K. Kökten, - T. Özgüç, Ülkü, Halkevleri ve Halk
odaları Dergisi" XV/89, 1940, S. 415; T. Özgüç, TTKong, III, 1943, s. 395, 419; K.
Kökten. - N. Özgüç, Belleten, IX/35, ı945, s. 396.

(2) T. Özgüç, TTKong, III, 1943. s. 419; K. Kökten - N. Özgüç - T. Özgüç, Belleten,
!X/35, 1945, s. 396.
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·YOGURTÇUBABA

Kulu köyünün 2 km. güneyinde, Erarslan, Kapancı ve Kulu köyleri
nin ortasında, deniz yüzeyinden 467 m. yüksekliğindeki doğal Yoğurtçu

baba Tepesi'ningüneydoğuetek ve yamaçlarında yoğun bir İTÇ yerleşme

si tespit ettik (Resim: 5). Ayrıca burada, bazılarının ağzında memecik
olan ve Kalkolitik çağ özelliği gösteren keramikler de bulduk.

Yoğurtçubaba keramiklerinin çoğunluğunun dışı kurşuni-siyah, içi
ise devetüyü ve kırmızı boya astarlıdır, (Resim: 6). Az sayıda da dışı

devetüyü.viçi kurşuni ya da siyah olanları vardır. Geniş oluk bezekli kap
lar yanı sıra testilere ait parçalar da bulunmaktadır.

Yoğurtçubaba .keramikleri ince taşçıklı,kalker, bitki katkilı, iyi
açkılı ve iyi pişirilmişlerdir.

TÜRKMENLİK

Amasya Merkez İlçeye bağlı olan Alakadı köyünü de, ilişkileri yö
nünden çok sıkı olarak bağlı bulunduğu Suluova kesimine dahil ettik.
Ovanın ortasından geçen Samsun - Amasya yolundan görülen ve köyün
hemen doğusunda yer alan tepe Türkmenlik adını taşımaktadır (Re
sim: 7). Buradaki incelemelerimizde, oldukça tahrip edilmiş tepe ve etek
lerde içi - dışı siyah, dışı kurşuni - içi kırmızı, içi - dışı koyu kırmızı, dışı

kırmızı içi siyah renkli, çoğu iyi açkılı ve iyi pişmiş İTÇ keramikleri gör
dük. Ayrıca, obsidyen ve çakmaktaşından dilgi ve çekidekler de bulduk,
(Resim: 8).

BEKÇiTEPESİ

Suluova'nın güneyindeki dağlık sırtın en yüksek kesiminde yaptığı

mız araştırmalardaTaşlıyurt köyünün 1 km. batısında, 770 m. yüksekli
ğindeki Bekçitepesi'nin (Beştepe) üzerinde bir İTÇ yerleşmesi tespit et
tik (Resim: 9).

Sileks dilgi ve dilgi çekirdeklerin çok olduğu Bekçitepesi'nde genel
likle dışı siyah - kurşuni, içi devetüyü astarlı keramikler yarıında yatay
oluk bezerneli, bitki, ince taşçık ve kireç katkılı, iyi açkılı İTÇ keramik
leri bulunmaktadır (Resim: ~O) .

. DEREACIL

Suluova'nıngüneyindeki en son yükseltiler üzerinde yaptığımız araş

tırmalarda, Yüzbeyi köyünün Dereağıl mahallesinin üzerinde bulunduğu

yerin büyük bir höyük olduğunu tespit ettik (Resim: ll).
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Höyük, Yatakyeri Tepesi'nin kuzeyinde, Keltepe (688 m.) ile Yassı

çal sırtları arasında bulunmaktadır. Tepeden itibaren başlayan yerleş

menin 'kuzey eteği ovada yeni bir yol açılırken tahrip edilmiştir.

Höyük yüzeyinde gördüğümüz kerarniklerin önemli bir kısmı Kal
kolitik çağ yerleşmesine aittir. Bunlar dışı siyah, içi devetüyü, içi - dışı
kurşuni, içi - dışı devetüyü astar boyalı, çok iyi açkıli ve iyi fırınlanmış

tır (Resim: 12).

Ayrıca, Dereağıl'da çok sayıda di19i ve di19i çekirdek ile birlikte kuv
vetli bir İTÇ yerleşmesine tanıklık eden kerarnikler de bulunmaktadır.

AŞITEPE

Yüzbeyi ile Alakadı, Taşlıyurt arasındaki araştırmalarda, Yassıçal sırt

ları ile Kcltepe'nin uzantıları arasında,Tüllüçal Tepe'nin eteklerinden do
ğan Kanlıpınar Deresi'nin açtığı 'derin bir vadinin güneyibatısındailginç bir
yerleşme tespit ettik. Dereağıl'ın 800 m. güneydoğusunda yer alan
Aşıtepe bölgenin en önemli merkezlerinden biridir. Yerleşmenin doğu

yamaç ve eteği, binlerce yıldan beri önünden akan küçük dere tarafından

çok tahrip edilmiştir. Böylece Aşıtepe'nin bir kısım buluntuları dere ya
tağı içinde çok aşağılara kadar sürüklenmiştir (Resim: 13).

Aşıtepe'de içi - dışı kurşun i - siyah, dışı kırmızı, içi kurşuni, dışı de
vetüyü, içi açık kahverengi astar boyalı, iyi açkıh, 'az bitki ve kireç' katkılı,
iyi pişmiş Erken Kalkolitik çağ yerleşmesine ait keramiklcr bulduk,
(Resim: 14). Bunun yanında çok sayıda sileks dilgi (bir tanesi obsidyen)
ve dilgi çekirdek gördük. Çok çeşitli olan taş aletlerin (Resim: 15 - 16)
incelenmesinden, Aşıtepe'nln, yöreye bu aletleri pazarlayan bir atölye ol
duğu sonucuna vardık.

Şimdi yeni bir sorun ortaya çıkmıştı. Atölye burada olduğuna göre,
onu besleyen -bir taş ocağının da yakında olması gerekiyordu. İşte bu a
maçla Alakadı- Taşlıyurt ve Boğazköy'ün üzerindeki dağlık sırtı araştır

dık. Sonuçta Taşlıyurt'un doğusunda, Alakadı'nın kuzeyinde ve Aşıtepe'

nin de 1 km. güneydoğusunda,Aydoğanlar mevkiinde geniş bir çakmak
taşı tarlası (ocağı) bulduk 3.

ikinci sorun ise önümüzdeki yıllarda çözülecektir. Ocak ve atölyenin
bulunmasındansonra, şimdi burada mevcut olan çeşitli taşların tam ola
rak fiziksel- kimyasal özelliklerini belirledikten sonra, ticaretin kuvveti
ni ve sınırını tespit edebilmek amacıyla bölgedeki höyüklerde kullaİıılan

taş alet ve dilgilerin yenideri incelenmesi gerekecektir.

(3) Aşıtepe ve Dereağıl yerleşmelerinin dllgi ve taş aletlerini büyük bir titizlik
le inceleyen Sayın Dr. Bruce How'a candan teşekkür ederim.
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Suluova kesiminde bulduğumuz yedi yeni yerleşmeninbuluntularını
topluca değerlendirecekolursak, bunlar ile geçen Ladik kesiminde tanıt

tığımız Sangazel ve Ağcıtepe 4, Amasya'nın güneyinde Sanrneşe,Somtepe
(Gökhöyük), Dökmetepe ve Koşapınar ' yüzey buluntuları arasında form
ve teknik bakımdan büyük benzerlikler görüldüğünü söyleyebiliriz.

BulduğumuzyerleşmelerdenAşıtepe, taş aletlerinin çeşitliliği ve tek
nik özellikleri bakımından çok özel bir konuma sahiptir. Bu bakımdan

bu konu üzerinde önümüzdeki yıllarda ayrıntılı olarak duracağız. Bunun
yanında Dereağıl, Kanatpınarve Yoğurtçubaba Kalkolitik Çağ'dan Demir
çağı'na kadar uzun bir zaman dilimini ilgilendirecek buluntular vermek
tedir, Bundan dolayı, buralarda yapılacak sistematik kazılarsonucunda,

yalnızca Suluova -Amasya'nın değiL, aynı zamanda Karadeniz sahil kesi
mi ile Orta Anadolu'da mevcut bazı problemlerin belirli ölçüde aydınla

nabileceği inancındayız.

c4l M. Özsait, «1986 Yılı Amasya - Ladik Çevresi Tarih Öncesi Araştırmaları»,

Araştırma Sonuçları Toplantısı VIII, 1987, s. 243, resim 20, 22.

(5) M. Özsait, ae, s. 240 vd., resim 2, 5, 8, 10
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Resim : ı - Oğulbağı yerleşmesi

Resim : 2 - Oğulbağı keramiklerindeın örnekler
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Resim : 3 - Kanatpınar Höyük

Resim 4 - Kanatpınar keramlklertndenürnekler
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Resim: 5 - Yoğurtçubaba Höyük

Resim: 6 - Yoğurtçubaba kernmlklr-rtnden örnekler
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·Resim ı 7 - TürkmenJik yerleşmesi

;11\1

Resim : 8 - Türkmenlik buluntularındanörnelder
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Resim ı 9 - Bekçitepesl yerleşmesi

Resim ı 10 - Bekçltepesl buluntularmdnn örnekler
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Resim ı II - Dereağıt Höyük

Resim 12 - Dereağıl buluntularından örnekler
"
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,

Resim i 13 - Aşıtepe yerleşmesi

Resim , 14 - Aşıtepe kero.m1klerinden örnekler
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Resim i 15 - Aşıtepe taş aletlerinden örnolder

Resim : 16 - Aşıtepe taş aletlerinden. örnekler
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1987 YILI ŞARKİKARAAGAÇ-YALVAÇÇEVRESi
TARİHÖNCESİARAŞTIRMALARI

Mehmet ÖZSAİT

Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür
lüğünün izni ile, t.ü. Edebiyat Fakültesi adına sürdürdüğümüzGöller Böl
gesi yüzey araştırmalarıımzamaddi destek sağlayan Eski Eserler ve Mü
zeler Genel Müdürlüğü'ne. t.u. Rektör1üğü Araştırma Fonu Başkanlığına,

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Başkanlığı'nayürekten teşekkürede
riz. Ayrıca, arazi çalışmalarımızsırasındabizden değerli yardımlarınıesir
gemeyen Burdur Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Mehmet Türkmerı'c

Müze Müdürü Sayın Selçuk Başer'e ısparta Müzesi Müdürü Sayın İlhan

Ünlüsoy'aYalvaç Müzesi Müdürü Sayın Mehmet Taşlıalan'a, Burdur Köy
Hizmetleri Müdürü Sayın Mehmet Rüzgar'a ve BakanhkTemsilcimiz Sa
yın Alaaddin Eryılmaz'a candan teşekkür ederiz. Ayrıca, Senirkent ova
sında yaptığımız araştırmada bize büyük yardımlarda bulunan Sayın

Kemal Turfarı'a teşekkürübir borç biliriz. .

1987 yılı çalışmalarımızda önce Isparta'nın Senirkent, Yalvaç ve
Şarkikaraağaç ilçelerini araştırdık. Araziyi tanımak amacıyla Konya'ya
kadar gittik, bu arada Müze ve Karahöyük kazılarınıda gördük.

Sonra, araştırmalarımızaBurdur'un Gölhisar kesiminde devam et
tik. Burada Göller Bölgesi'nin batısı ile olan kültür ilişkilerini tespit ede
bilmekamacıyla Denizli'nin Acıpayam ilçesi sınırları içinde kalan Kara
höyük ve Yassıhöyük'ü inceledik. Daha sonra, Gölhisar'da kurutulan Sö
ğüt Gölü çanağının bir kısmı ile Antalya Korkuteli yöresinde bir ön araş

tırma yaptık.

Ark.eolog Nesrin Özsait ile birlikte sürdürdüğümüz1987 yılı çalışma

larımızda Yalvaç'ın güneydoğusunda kalandağlık kesim ile. Şarkikara
ağaç çevresinin araştırmasını anahatları ile tamamladık.

Daha önceki yıllarda yapılan araştırmalarsonucunda literatüre geç
miş olan Nudra 1, Çavundur, Ördekçi, Karaçayır, Yeniköy, Salur, Annut-

(*) Doç. Dr. Mehmet ÖZSAİT, İstanbul Ünıversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ

Tarihi Anabilim Dalı, FenlPTT, iSTANBUL.
(l) D. H. French, Anat9lia and the Aegea~, in the Third Milleneum, B. C., i - II,

Cambridge,,1969, (Dıssertation). s. 37 vd., 42 b. nr.. 470.
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lu i ve II, Kıyakdede? höyüklerini bularak ineeledik. Bu arada 1985 ve
1986 yılından beri tanıdığımız bölgede 3 1987 yıiında Yalvaç'ın Dedeçam,
Kozluçay köyleri ile Şarkikaraağaç'ın Muratbağı, Çarıksaraylar, Arslan
doğmuş, Köprüköy. Başdeğirmen, Aşağıdinek, Yukarıdinek, Arak, Çaltı,

Beyköy. Çiçekpınar. Göksöğüt. Örenköy, Yerıicekale, Yakaemir, Çavun
dur, Ördekçi, Salur, Çeltek, Armutlu, Yeniköy, Karayaka, YassıbeL, Kı

yakdede, Gölkonak. Gölyaka köylerini tek tek araştırdık. Sonuçta J.Mel
laart'ın Sultandağ4, H.D.French'in Hayran grubu 5 olarak verdiği bölge
nin bir parçasını oluşturan bu kesimde Dedeçam (Kırkuyusu),Kozluçey
(Samılca), Çiçekpınarı (Çatalkuyu), Arak, Beyköy, Karayaka, Yakaemir
ilk Kalkolitik ve iTÇ tarihöncesi yerleşmelerini bulduk(Harita: 1).

İLK TUNÇ ÇAG YERLEŞMELERİ

DEDEÇAM

Yalvaç'ın 20 km. güneydoğusundakiDedeçam köyü arazisinde, Kir
kuyusu mevkiinde (Resim: 1) tespit ettiğimiz yerleşme yüzeyinde iTÇI ve
tre, özelliklerini taşıyan keramikler bulduk. Bunlar arasında ince taş

cık, kireç ve bitkikatkılı hamurlu, iyi açkılı kırmızı ve kahverengi boya
astarlı kerarnikler çoğunluktadır, (Resim: 2).

KOZLUÇAY

Yalvaç'ın 15 km. güneydoğusundaki Kozluçay köyünün 6 Samılea

mevkiinde, bahçeler arasında tespit ettiğimiz höyüğe Kozluçay adını

verdik (Resim: 3). Verimli arazinin ortasında ve üzerinde tarım yapılan

höyük yüzeyinde çoğunluğu lTÇ i yerleşmesine ait keramikler bulduk. Az
sayıda gördüğümüz tre, keramikleri arasındatipik yatay ip delikli tu
ıamak parçalarıda vardır (Resim: 4).

ÇiÇEKPıNAR

Şarkikaraağaç'ın 5,5 km. batısında ve bu ilçeyi Gelendost'a bağla

yan yolun hemenkuzeyindeki Çatalkuyu mevkiinde son derece tahrip ol
muş, artık ova yüzeyine inmiş bir yerleşme yeri tespit ettik, (Resim: 7).

(2) S. Lloyd - J. Mellart, Beycesultan I, Loneton, 1962, s. 196, hrt. VI.
(3) M. Özsait, «1985 ve 1986 Yılı Yalvaç Çevresi Tarihöncesi Araştırmaları»,

Araştırma Sonuçları Toplantısı VIII, 1987, S. 257-274, resim 1-23.
(4) S. Lloyd _ J. Mellaart, Beycesultan l, s. 185, 191 vd, 195, hrt. V, 196-197, hrt.

VI, nr. 207-226.
(5) D.H. French, ae, s. 37. hrt. 42 a-b.
(6) Kozluçay'da yaptığımız araştırmalar sırasında bizden yardımlarını esir

gemeyen Başkatip Süleyman Arslan'a, Belediye Muhasibi Sultan Ateş'e. kü
tüphane Memuru Mehmet Bağır'a candan teşekkür ederiz.
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Çiçekpınar adını verdiğimiz bu yerleşmeninyüzeyinde genellikle ince taş

cık ve bitki katkılı hamurlu, kırmızı boya astarlı, el yapımı az sayıda

keramik bulduk. Bunlardan bazıları iTÇ özellikleri göstermektedir
(Resim: 8).

ARAK

Şarkikaraağaç'ın 6 km. güneydoğusundakiArak köyü He çaltı köy
leri arasında çok büyük bir höyük gördük. Doğal yükselti üzerinde bu
lunarı höyük, Isparta - Konya karayolu yapılırken ortasından ikiye bö
lünmüştür.Yolun güneyinde Kalan parçası Çaltı'rıın, kuzeyinde kalan par
çası ise Arak'ın arazisindedir, (Resim: ll). Höyüğün çaltı kesiminde
geç devir yerleşmesi, Arak arazisinde kalan kesiminde ise iTÇ i,iTÇz ve
iTÇ 3 ile M.Ö. II. binyılı (tekstil ağırlıkları) ve Demirçağ yerleşmeleri bu
lunmaktadır, (Resim: 12).

Arak'ın Tunç çağ keramikleri çok özenle yapılmış, bitki, minik taş

çıklı hamurlu, iyi açkılı, ince kurşunı ve kırmızı boya astarlı olup iyi pi
şirilmişlerdir. Parçaların çoğunluğu orta büyÜ'klükte~ase ve çömlek-
lere aittir. . .

İLK KALKOLİTİK ÇAG YERLEŞMELERİ

BEYKÖY

Şarkikaraağaç'ın3 km. güneydoğusundayer alan Beyköy'ün 1 km.
batısındaki geniş ovanın ortasında bulduğumuz höyüğe köyün adını ver
dik. Üzerinde tarım yapılan höyük hemen hemeri ova yüzeyi ile aynı se
viyeye gelmiştir (Resim: 5). .

Sınırlarını belirleyemediğimiz yerleşmenin yüzeyinde az sayıda ince
taşçıklı, bitki ve kireç katkılı hamurIu, açık kahverengi boya astarlı, iyi
açkılı, iyi pişmiş nk Kalkolitik çağ keramiği ile kuvvetli bir İTÇ ı yerleş

mesine tanıklık eden keramixler bulduk (Resim: 6). Ayrıca, az sayıda

İTÇ z keramiği gördük.

KARAYAKA

Şarkikaraağaç ilçesininBeyşehirGölü'nün kuzey kıyısında yer alan
Karayaka köyü çevresinde 1986 yılı araştırmalarımız sırasında, köyün 1
km. güneyinde, Çiçekpınar- Yeniköy -Yassıbel yolunun hemen güneyin
de bir höyük bulmuştuk, (Resim: 9). Höyüğe köyün isminden dolayı

Karayaka adını verdik. Üzerinde tarım yapılan yerleşmede tahribat çok
fazladır.

Höyük yüzeyinde az sayıda, ağzı dışa dönük kırmızı-kahverengi bo
ya astarlı ilk Kalkolitik Çağ keramikleri yanı sıra, genellikle kırmızı, az
olarak da kurşuni ve kahverengi boya astarlı iTÇ ı ve iTÇ z keramikleri
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.görülmektedir. Ayrıca, höyükte kabartma ve çizgi bezekli, yatay ve dikey
ip delikli tutamaklar ile şerit kulplu kaplara ait parçalar da bulurırnak

tadır, (Resim: 10).

YAKAEMİR

Şarkikaraağaç'ırı 10 km. batısında yer alan Yakaemir köyünün çev
resindeki araştırmalarımızda,köyün 1 km. kuzeybatısındaki doğal bir
tepenin üzerinde tespit ettiğimiz yerleşmeyeköyün isminden dolayı Yaka
emir adını verdik, (Resim: 13).

Verimli ovanın ortasında ve 200 x 150 m. boyutlarında, 10 m. yük
sekliğinde oları Yakaemir Höyüğü'nün yüzeyinde İlk Kalkolitik, iTÇ ı W

iTÇ 2 keramikleri yaygın olarak bulunmaktadır.Burdur kesiminden çok
iyi tanıdığımız Son Neolitik - İlk Kalkolitik form ve teknik özelliklerini
taşıyan keramiklerin benzerlerini Yakaemir'de bulduk. Ayrıca, iTÇ ı ve
özellikle iTÇ 2 yerleşmesinin zenginliğini değişik tipte ip delikli tutamak
lar yanında, oluk, kabartmalı halat bezemeli kapların çeşitliliği ve çok
luğu göstermektedir (Resim: 14).

Sultandağ- Hoyran grubu olarak bilinen ve belirttiğimiz gibi, geniş

bir yayılım alanı bulunan bu iTÇ 2 safhasının zarif keramikleri yanında,

Yakaemir ve hemen çevresindeki Ördekçi, Çavundur ve daha güneyde
Karayaka'da Isparta ovasının kültürel etkilerini seziyoruz. Konya ovası

kültürlerinin hemen başlangıç kesimindeki bu bölge için böyle bir dü
şünceyi ortaya koymanın sakıncaları olabilir. Bu sorunları üç kültürün
girişim bölgesinde bulunan bol ve çeşitli buluntular veren Yakaemir,
Arak ya da Karavaka'da yapılacak si~tematikkazıların çözebileceğine

inanmaktayız.
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Resim , 1 - Dedeçam Höyük

Resim : 2 - Dodeçam buluntulannd:an örnekler
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Resim : 3 - Kozluçay Höyük

Resim : 4 - Kozltıçay buluntularmdan örnekler
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Resim : 5 - Beyköy Höyük

Resim : 6 - Beyköy keramlklerlnden örnekler

307



Resim : 7 - Çiçekpınar Höyük

Resim 8 - Çiç.ekpınarbuluntularından örnekler
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Beslrn , & - Karuyaka Höyük

Resim,. 10 - Karayaka keraıniklerinden örnckfeı-
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Besim II - Arak Höyük

Resim 12 - Arak Höyük buluntutarından örnekler
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Resim: 13 ~ Yakaernir Höyük

Resim 14- Yakaemlr butuntularmdan örnekler
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VAN BÖLGESİNDE URARTU BARAJ VE
SULAMA SİSTEMİNİN ARAŞTIRILMASI

Oktay BELLİ *

Başkentliğini Van Ovası'nda bugünkü Van Kalesi (eski Tuşpa) ve
Toprakkale'nin '(eski Rusahinili) yaptığı Urartu krallığı, M.Ö. 9. - 6. yüz
yıllar arasında Doğu Anadolu, Kafkasötesi ve Kuzeybatı İran bölgesinde
egemenliğinisürdürmüştür.

Urartu Krallığı Anadolu'da kurulan uygarlıkların kısa ömürlü biri
olmasına karşın, Anadolu ve dünya uygarlıklarınakatkısı küçümsenemi
yecek kadar fazla olmuştur.Örneğincadde ve sokakları birbirini dik kesen
ızgara planlı modern 'kentler, Doğu Anadolu :bölgesindeilk kezUrartu
Krallığı tarafından kurulmuştur.Bu kentler üç yüzyıl sonra batı uygarlığı
için bir esin kaynağı olmuş ve Hippodamos planı ile anılmaya başlanmış

tır.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kurulan modern kentlerdeki nüfusun be
sin gereksinmesini, tarla tarımının yanı srra özellikle bahçe tarımı karşı

lamak zorundaydı. Genellikle demirden yapılmış modern aletlerle yapı

lan bahçe tarımı ise, sürekli ve düzenli bir sulama sistemi ile mümkün
olabilmekteydi. Bunun için de Urartu Krallığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde
ki küçük verimli ovalarısulamakamacı ile baraj, gölet ve sulama kanal
ları inşa etmiştir. Büyük bir mühendislik bilgisi ile inşa edilen baraj ve
sulama kanallarının en güzel örneğini ise Keşiş Göl ve Kırca Göl Barajı

ile Menua (Şamram) kanalı oluşturmaktadıri (Harita: 1).

Günümüzde bile türkülere konu olan Menua (Şamram) Kanalı 51
km. uzunluğundaolup, yaklaşık 2800 yıldan beri hala Van Ovası'nı kesin
tisiz olarak sulamaktadır2. Bu özelliğinden dolayı Menua Kanalı'nın ben
zerine ne Anadolu'da. ne 'de dünyanın hiçbir yerinde rastlanılmaz.

İçinde Van Kalesi (Tuşpa) ve Toprakkale (Rusahinili) gibi iki ünlü
Urartu başkentininbulunduğu 150 km2 genişliğindeki Van Ovası'nı yalnız

ca Menua Kanalı sulamamaktadır.Özellikle Van Ovası'nın doğusundaki

(*) Dr. Oktay BELLİ, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi
Anabilim Dalı, 34459/İsTANBUL.

(l) Urartu baraj ve sulama kanalları konusunda Türkiye'de yapılan ilk ayrın

tılı çalışma, sayın B. Öğün tarafından gerçekleştirilmiştir. Krş. Van'da Urar
tu Sulama Tesisleri ve Şamram (Semiramis) Ka.nalı ı970.

(2) B. Öğün, Aynı Eser, 40.
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araziyi sulayabilmek için Keşiş Göl Barajı inşa edilmiştir", Keşiş Göl Ba
rajı, Van Ovası'nın doğusunu yarım ay şeklinde çevreleyen ve deniz sevı

yesinden ortalama 3200 m. yüksekliğindeki Erek Dağı üzerinde bulun
maktadır (Harita: 1).

Urartu Kralı II. Rusa (M. Ö. 685 -645) tarafındanInşa ettirildiği an
laşılan Keşiş Göl Barajı 4 yaklaşık 6 km2 genişliğinde olup, oldukça sığ bir
göldür (Resim : 1). Gölde toplanan su miktarının ise 20 - 25 milyon m'
arasmda olduğu tahmin edilmektedir". Yaklaşık olarak deniz seviyesin
den 2544 m. yükseklikte bulunan KeşişGöl Barajı, şu anda hem Anadolu'
nun, hem de dünyanınen yüksek rakımlı barajını oluşturmaktadır.

KeşişGöl Barajı/nın iki seti bulunmaktadır; güneybatıda dar bir bo,
ğaz girişi üzerinde inşa edilerı set, ne yazık ki bugün çalışmamaktadır.Set
tin önü, 19. yüzyılın sonunda Osmanlı Devleti tarafından- suyun tümünü
Van Ovası'nın kuzey kısmına akıtmak için - toprak yığılarak köreltilmiş

tir ? (Resim: 2). Ancak bugün bile bazı duvarları hala sağlam olan set,
Urartu baraj duvarı inşa etme tekniğinin en güzel ve gelişmiş örneğini

yansıtmaktadır (Resim: 3). 7 m. Genişliğinde ve 62 m. uzunluğundaki

birinci set duvarının arkası, 13.40 m. genişliğinde bir blokaj ile doldurul
muştur7. Küçük ve iri taşlardan oluşan blokajın ara malzemesini ise, kı

nlarak övütülerı kireçtaşı meydana getirmektedir, Blokaj malzemesi dö
vülerek sıkıştırıldığından,betondan daha sağlam bırdolguelde edilmiş

tir. Bunun önüne ise yine 7 m. genişliğinde olan ikinci set duvarı inşa

edilmiştir (Resim : 4). Bu settin ortasında, düzgün bir şekilde çevresi
örülen 70 cm. genişliğinde ve 95 cm. yüksekliğindeki savak kanalı hala
sağlam olarak durmaktadır (Resim: 5). Buradan kuzeybatı yönüne akı

tılan ve Doni Deresi olarak adlandırılanbaraj suyu, Menua Kanalı'nın su
layamadığı Van Ovası'nın güneydoğu kesimini sulamaktadır.Ayrıca bü
yük bir hızlaakansuyu depo edip ayarlıbir şekilde su dağıtımınıyapmak
için. de çeşitli göletler inşa edilmiştir. Örneğin günümüzde yeniden ona
rılan Doni Göleti yalnızca bunlardan birinioluşturmaktadır(Resim: 6).

Ancak bugüne kadar Keşiş Göl Barajı/ndaki su akltma işlerini orga
nize eden, bakım ve onarım işlerini düzenleyen ve barajırı güvenliğini sağ-

(3) Keşiş Göl barajında ilk araştırma ı891 yılında W. Belck tarafından, ikinci
araştırma ise C. F. Lehmann-Haupt tarafından 1898 yılında yapılmıştır. Krş.

Armenien Einst und Jetzt II/ı, 1926, 41 vdd.
(4) Keşiş Göl barajının Urartu kralı I. Rusa (M.Ö. 735-714) tarafından inşa et

tirildiği konusunda farklı görüş için bk. B. Öğün, Aynı Eser, 42.
(5) B. Öğün, Van'da Urartu Sulama Tesisleri veŞamram (Semiramis) Kanalı

1970, 12
(6) Geniş bilgi için bk. W. Belck, Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen

Gesellschaft (ZDMG) 58, 1904, 192.
(7) B. Öğün, Aynı Eser, 26 vd, resim ı.
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layan herhangi ibir Urartu kalesinin bulunmayışı,büyük bir eksiklik ola
rak karşımıza çıkmaktaydı. Keşiş Göl'ün yaklaşık olarak 9 - 10 km. gü
neydoğusunda yer alan Kayserarı köyü yakınındaki küçük Urartu kalesi
ve kale kayahğındakiyarım ibırakılmış 'üç satırlık yazıt ise, Keşiş Göl'den
oldukça uzakta bulunmaktadır.

Bu önemli sorunu çözmek Içinyaptığımızaraştırmada, Keşiş Göl'
ün güneyibatısındakiset duvarının.hemen60- 65 m. batısında 'küçiik !bir
Urartu kalesi bulduk. Keşiş Göl Kalesi olarak isimlendirdiğimizkale; faz
la yüksek olmayan hir kayalık üzerinde bulunmaktadır.Küçük ıbir kara
kol niteliğindekikalenin, suakıtmaişlerini organize ettiği, bakımve ona
rım işini düzenlediğive barajın güvenliğini sağladığı anlaşılmaktadır. Ka
le duvanları tümüyle tahrip olmasına rağmen, ikayahklar üzerinde sur te-

~

mel yuvaları belirgin olarak görülmektedir. Kale duvarlarını oluşturan

işlenmiş taşlar ile kerpiç malzeme, genellikle kalenin kuzeydoğu I)rönüne
doğrugöçmüştürvKale duvarlarının bu denli tahrip olmasında, yer sar
sıntılarınınbüyük etkisi olmuş olmalıdır. Kerpiç yığırııarasında'çok sayı

da keramik parçası bulunmaktadır. Topladığımızıkeramikparçalarının
tümü elde yapılmış olup, çok iyi perdahlanmıştırve genellikle M.Ö 7. yüz
yılaaittir (Resim: 7) .

. Keşiş Göl'ün kuzey kısmına inşa edilen ikinci set ise, güneybatıdaki

set kapatıldıktan sonra 18'91 yılında biriken fazla sular yüzünden yıkıl

mış ve daha .sonra Osmanlı hükümeti tarafından onartılmıştır". 1950'li
yıllarda ise Van Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından yeniden
onarılan set duvarı, bugünkü şeklini almıştır. 4 m. yüksekliğinde ve 300
m. uzunluğundaiki set duvarının taşları, eski Urartu duvarının taşların

dan inşa edilmiştir (Resim : 8).

Bu kesimden gelen su ile Van Ovası'nın sulanamayan kuzeydoğu ta
rafları sulanmaktadır. Baraj suyu ÇorakDere veya <Değirmen Dere adıy

la Van Ovası'na doğru akmaktadır.Büyük bir hızla akan suyu depo edip
daha düzenli bir şekilde akması için Urartular tarafından bugünkü Fo
ruk köyü yakınında inşa edilen göletin duvarları tümüyle tahrip olmuş

tur. Bu göletinhemen kuzeyinde ise Romalılar döneminde inşa edildiği

anlaşılan ve birbenzerine daha DoğuAnadolu Bölgesi'nde rastlanılmayan

anıtsal Faruk Bendi bulunmaktadır (Resim: 9). Faruk Bendi Van böl
gesinde sık sık meydana gelen depremden etkilenmesine rağmen, büyük
bir kısmı hala sağlam olarak durmaktadır (Resim: 10).

Faruk Bendi'ni geçen Çorak Dere, daha sonra Urartular döneminde
ınşa edilen Kavuncu (Çoravanis) Kalesi önünde bulunan bugünkü mo
dern D. S. i. regülatöründen çeşitli yönlere dağıtılarak araziyi sulamak

(8) Aynntılı bilgi için bk. W. Belck, ZDMG 58, 1904, 192.
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amacı ile kullanılmaktadır. Suların bir kısmı ise, ikinci Urartu 'başkenti

Toprakkale'nin (Rusahinili) kuzeydoğu eteğinde bulunan Sıhke Göleti'n
de toplanmaktadır. Keşiş Göl Barajı'ndan bugünkü Kavuncu regülatörü
nekadar olan uzaklık 17 km. 'dir 9.

Acaba Urartu Krallığı'ndan günümüze kadar yalmzca Keşiş Göl ve
Kırca Göl Barajı ile Sıhke Göleti ve Menna (Şamram) sulama kanalı mı

kalmıştı? Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki küçük verimli ovaları sulamak
için 'başka gölet, baraj ve sulama kanalı inşa edilmemişmiydi? İşte 1987
yılı yaz aylarında Van bölgesinde yaptığımızayrıntılı araştırmanınamacı

m, bu 'sorunların çözümü doğrultusundayönlendirdik. Yaptığımız araş

tırma sonucunda yeni Ibir Urartu barajı bulduk 10. Bulduğumuz bu yeni
barajı, Gelincik Barajı olarak isimlendirdik (Resim: 11). Gelincik Ba
rajı, Van'ın '140 km. güneydoğusundave ilmgünkü Türk - İran sınırı yakı

nındaki Hanasor Ovası üzerinde bulunmaktadır (Harita: 1). Urartu baş

kenti Tuşpa (Van)'dan güneydoğuya doğru uzanan eski Urartu yolu
«Van -çavuştepe - Hoşab - Çuh Gediği - Zapbaşı (Albayrak)» üzerinden
GelincikBarajı'naulaşmaktadır.Gelincik (eski Hanasor) Ovası'nı geçen
eski yol, Türk- İran sınırını oluşturan dağlar üzerinde bulunan 2fOO m.
yüksekliğindeıki «Haç Gediğivrıi aşarak Kuzeybatı İran içlerine ulaşmak

tadır 11. Bu önemli yolu koruyan çok sayıdaki Urartu kale 've 'konaklama
tesisi yol boyunca sıralanmıştır.

Gelincik Barajı'ndaki suların toplandığı alan, kabaca çanak şeklin

dedir (Resim: 12). Baraj sularım, çevredeki yüksek dağlardangelen kar
ve yağmur suları ile kaynak ve küçük Hanasor çayı oluşturmaktadır.An
cak barajda toplanan 'su miktarımn ne kadar metreküp olduğunu ne ya-
zıkki şimdilikİıilemiyoruz. .

Gelincik Ovası'nın batı kısmındaki boğazın giriş kısmına inşa edilen
kalın bir duvar ilebaraj seti oluşturulmuştur (Resim: 13). Şu anda 2.5
m. genişliğinde ve 95 m. uzunluğundaki set duvarı, Ortaçağ'da büyük bir
onarım geçirmiştir. Eski Urartu duvar taşları yer yer sökülerek Ortaçağ'

da yeniden inşa edilmiştir (Resim : 14). İnşa edilen Ortaçağ duvarında

da taşlar arasında birleştirici malzeme olarak Horasan Harcı kullanıl

mıştır. Ortaçağ'da inşa edilen set duvarının bazıkısımları2 m. yüksekli
ğindedir (Resim: 15). Ancak biz eski Urartu set duvarının gerçek yük
sekliğinin ne kadar olduğunu bilemiyoruz..Su akıtmak için kullamlan ve
kireçtaşından yapılmış olan savak, set duvarının doğu yüzünde sağlam

olarak durmaktadır (Resim: 16 -17).

(9) B. Öğürı, Aynı Eser, ız.

rıoı Yapmış olduğumuz araştırmaya bakanlık temsilcisi olarak Samsun Müzesi
asistanlarından Menderes Alan katılmıştır.

{LLL Geniş bilgi için bk. O. Belli, «Untersuchurıgen zur Eisenmetallurgie in Hu
buşkia», Anadolu Araştırmaları Dergisi X, 1986, 276 vd. Harita 2.
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Günümüzde Gelincik Barajı sulama amacından çok, ot yetiştirme

amacıyla kullanılmaktadır. Örneğin set duvarınınyıkıkolan ortakısmı

her ilkbahar mevsiminde kapatılmakta ve barajda suyun birikmesi sağ

lanmaktadır (Resim: 1'8). Daha sonra [kapatılan duvar kısmı yeniden
açılarak su tümüyle boşaltılmaktadır.Böylece suya doyan baraj arazisin
de gür otlaklaryetişmektedir.Çok miktarda biçilen ot. bu 'bölgede yapı

lan hayvancılığın'kışhk dhtiyacını karşılamaktadır (Resim: 19).

Urartular döneminde ise, Gelincik Barajı'nın suyu batı yönüne akıtı

larak, Zap Suyu'nun sulayamadığı arazinin su ihtiyacı karşılanmaktaydı.

Gelincik baraj duvarının yaklaşık 500 rn.vbatısında ise, su akıtma

işlerini organizeeden, 'bakım ve onarım işlerini yürüten ve barajın gü
venliğini sağlayan küçük bir Urartu kalesi ve yerleşim merkezi bulun
maktadır. Yerleşim merkezi kalenin güney eteğine yayılmıştır. Bulduğu

muz kale ve yerleşim merkezini, Gelincik Kalesi ve yerleşim merkezi ola
rak adlarıdırdık. Kale fazla yüksek olmayan bir kayalık üzerinde bulun
maktadır (Resim: 20). Doğu - batı doğrultusunda uzanan kale duvarları

belirli bir plan vermekten uzaktır (Resim: 21). Kalenin Ortaçağ iskancı

ları tarafından da kullanılmış olduğunu, jkale üzerinde bulduğumuz sırlı

Ortaçağ keramikleri doğrulamaktadır. Kale duvarlarının büyük ölçüde
değişikliğe uğrarnasırıda, Ortaçağyerleşmesininbüyük etkisi olmuştur

(Resim: 22). Aynı şekilde kaleningüney eteklerine yayılan 'sivil yerle
şim merkezinde de Urartu ve Ortaçağ konutlan birbirine girmiştir (Re
sim: 23). Kale girişinin güney kesimde olduğu tahmin edilmektedir, an
cak Ortaçağ iskaneılan tarafından değişikliğeuğratılmıştır.

Gerek kale ve gerekse Gelincik Barajı'nın set duvarı, çevrede çok
geniş bir alana yayılan volkanik görünümlü siyah bazalt taşı yataklan
nın işletilmesi ile eldeedilmiştir. Eski taş yatakları bugün bile 'belirgin
olarak görülmektedir.

Gelincik Barajı'nın ve kalesinin ne zaman inşa edilmiş olduğuna ge
lince; gerek yerleşimmerkezi ve gerekse kale üzerinde bulduğumuzkera
mik parçaları, barajın ve kalenin M. Ö. 7. yüzyılda inşa edilmiş olduğunu

göstermektedir (Resim: 24).
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, Resim : 1 - Sığ bir gölolan Keşiş Göl

Resim : 2 - Keşiş Göl Barajı'nın köreItilen güneybatıseti
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Resim 3 - KeşişGöl Barajı güneybatı set duvaruıın genel görünümü

Resim : 4 - Keşiş Göl set duvarının örgüsü
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Resim 5 - Savak kanalından detay

Resim 6 - Yeniden onarılan Doni Göleti, güneyden
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Resim 8 - Yeniden onarılan Keşlş Göl kuzey set duvarı ve su akıtma

savağı

Resim 9 - Faruk set duvarı, doğudan
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Hesim 10 - Faruk set duvarı, batıdan

Resim : II - Gelincik Barajı set duvarının genel görünümü, kuzeydoğudan
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Resim : 12 - Gelincik baraj suyun'un biriktiği çanak şeklindeki alan

Resim : 13 - Gelincik ovasının batısındaki boğaza inşa edilen set duvarı
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Resim 14 - Ortaçağ'da onarım geçiren baraj set duvarı, batıdan

Resim 15 - Gelincik Barajı set duvarından detay, doğudan

326



Resim 16 - Duvann doğu tarafındaki su akıtma savağı

Resim : 17 - Duvarın balı tarafıındaki su akıtma savağı
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Resim : 18 - Her ilkbahar mevsiminde yılula-n ve .yeniden onarılan baraj
duvarı

Resim : 19 - Gelindik Barajı alanından biçilen demetlenmiş otlar
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Resim : 20 - Gelincik Kalesi. doğudan

Resim : 21 - Gelincik Kalesi Urartu duvar kalıntısı
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Resim : 22 - Ortaçağ yerleşmecileri tarafından değiştirilen Urartu kale
duvariarı

Resim : 23 - Kalenin güney eteğindeki Urartu ve Ortaçağ yerleşim alanı
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YUKARI FıRATBÖLGESİNİNESKİ METALURJİK
FAALİYETLERİNİNARAŞTIRILMASI

Oktay BELLİ *

Baraj suları altında kalan Yukarı Fırat bölgesinin eski metalurjik
faaliyetlerini ortaya çrkarmak arnacı ile 3 yıldan beri yaptığımız yüzey
araştırması, yaklaşık olarak 14.000 krn-Tik biralanı kapsamıştır. Araştır

ma alanımızın kuzey sınırını, Eskiçağ'dan beri önemli bir altın, gümüş,

kurşun, sirnli kurşun ve mürdesenk üretim merkezi olan Keban maden
yataklarından başlattık. Güney sınırını ise ilk aşamada Karakaya Barajı'

na değin uzattık (Harita: 1).

Zor koşullar altında yaptığımız bu çalışma, çok sınırlı da olsa
O.D.T.Ü. - TEKDAM Müdürlüğünün yaptığı değerli maddi katkılar ile
gerçekleştirilebilmiştir.

Araştırma programımızı şu temel sorunların çözümlenmesi doğrul

tusunda yönlendirdik :

1 - Bölgedeki eski maden yataklarınırı, eski ıgalerilerin, açık işlet

melerin, metalurjik atölyelerin, ergitrne merkezlerinin 'Ve cüruf yığınları

nın tek tek saptanması.

2 - Yüzyıllar boyunca işletilen ve ergitilen madenlerin artığı olan
cüruf yığınlarındanörnekler alınması ve ibunların analizi.

3 - Bölgedeki yerleşim merkezleri Ile rnaden yatakları ve maden
işletmeciliği 'konusundaki ilişkinin ortaya çıkarılması.

4 - Madencilik tarihinin başlamasına neden olan doğal bakır ya
taklarının araştırılması.

5 - Ortaçağ ve Osmanlı İmparatorluğu dönemine wt galeri ve iş

letme yerleri ile Eskiçağ'a ait galeri ve işletme yerlerinin ayrımının yapıl

ması.

6 - Metalurjik faaliyetlerin, bölgede yaşayan toplulukların sosyal,
politik ve iekonomik gelişmelerini hangi düzeyde etkilediğinin araştırıl

ması.

(*) Dr. Oktay BELLi, İstanbul Ümversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi
Anabilim naıı., 34459/İsTANBUL.
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Bölgedeki Iıöyüklerde yapılankurtarmakazılarında, Değirmentepe

Höyüğü'nün Geç Kalkolitik dönemine ait kültür katında, Aslantepe'nin
ise Erken Bronz i dönemine ait kültür 'katında bakır cürufları bulun
muştur. 1984 yılında Değirmentepe Höyüğü'nün Geç Kalkolitik tabakasın

da ortaya çıkarılan ergitme fırını ise 1, yerleşim yerinin bizzat ergitrne
merkezi olarak kullanıldığını kanıtlamaktadır.

Ayrıca Değirrnentepe'nirıM.Ö.I. Ibinyılına ait Demir çağı ikatmda
bulunan bakır cüruflarınınyam sıra, Kaleköy. İmikuşağı ve Pirot Höyük'
ün Bizans dönemine ait kültür katlarındada çok sayıda demir cürufu bu
lunmuştur. Özellikle 1984 yılında Pirot Höyük'ün 11. ve 12. yüzyıllarına ta
rihlcnen Bizans dönemine ait 1 b tabakasında ortaya çıkarılan demir
atölyesi, çok büyük bir önem taşımaktadır.Atölyenin aynı zamanda de
mir ergi trnc merkezi olarak kullanılmış olduğunu, çok sayıdaki savaş ale
ti ve çeşitli avadanlıklarla birli:kte 'hulunan demir cüruflan doğrulamak

tadır. Kazı sırasında bizzat topladiğımız cüruflann toplam ağırlığı 42 ,ki
lodur. Ergitrne sıraısında toprakta açılan .korrik şe'klindek i küçük çukur
luklara 'dökülen cürufların biçimi sankikülçeyi andırmaktadır.Bu tür
demir cüruflarırıın biçimi, Samsat kazısında ortaya çıkarılan ve aynı dö
neme tarihleneri demir cürufları ile yüzeysel bir ıbenzerliik göstermekte
dir (Resim: 1-2).

Oldukça fazla paslanmış olan demirden yapılmış eşya ve silahların

şu andaki toplam ağırlığı ise 33 .kilodur, Aıölyede yalnızca 1984 yılı kazı

sezonunda toplam olarak 678 adetten fazla silah, avadanlık ve diğer alet
lerin bulunmuş olması, Pirot Höyük'ün 'bu dönemde bölgenin araç ve si
lah gereksinmesini 'sağlayan önemli bir üretim merkezi olduğunu göster
mektedir. Ancak ne yazık ki ergitme fırınlarının planları konusunda her
hangi bir 'hilgiye sahip değiliz.

Fırat vadisinde sürdürdüğümüz araştırmalarda, Meydancık Kale'
nin de demirergitme merkezi olarak 'kullanılmış olduğunu, güney ve gü
neybatı yamaçta bulduğumuz demir cürufları doğrulama:ktadır. Demir
crgitme işleminin, kalenin güneykesiminde yapıldığı tahmin edilmekte
dir. Çünkü güneybatı yönüne doğru atılan cüruflar, Şrşman çayı ve bu
na karışan dere 'Suları tarafından tahrip edilmiştir. Buradaıki demir ergit
me işleminin Hellenistik döneme ait 'Olduğunu, kale üzerinde yoğun ola
rak bulunan keramik parçaları doğrulamaktadır.

Fırat vadisinde yer alan Kaleköy. İmikuşağı, Köşkerbaba, Değir

mentepe, İmamoğlu. Pirot ve Meydancık Kale'de bulduğumuz demir eş

ya, silah veözellikle cüruflara göre, M.Ö.8. yüzyıldan Bizans döneminin

(i) Krş. U. Esin, «Doğu Anadolu'ya Ait Bazı Prehistorik Cüruf ve Filiz Ana
lizleri», Anadolu Araştırmaları Dergisi X, 1986, 14'7 vdd, lev. ıv-v.
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sonlarına kadar bölgedeki kale ve höyüklerde demir madeni ergitilerek.
yoğun bir üretim yapslmıştır.

M.Ö.I. binyılına ait kültür tabakalarındaortaya çıkanlan demirbu
luntularınçok az olması, bizim bu dönemde demir madeninin hangi alan
da daha çok kullanılmış olduğunu Ilerisürmemizi erıgellemektedir.An
cak Ortaçağ'a 'ait 'kültür tabakalannda ortaya çıkarılan bulurıtular,demir
madeninin tarım, savunma yapıları ve özellikle silah yapımındakullarul
mış olduğunu göstermektedir. Demir madeninin silah yapinnnda yoğun

olarak kullanılmasında, bölgedeki yerleşim merkezlerinin ve kalelerin
sürekli bir tehlikenin altında bulunmuşolmasınındabüyük etkisi olmuş
tur. Örneğin 5. yüzyıldan ıitilbaren Bizanslılar'ın İran, Arap ve daha sorıra

da Selçuklular ile yaptığı savaşlar gibi. Yapılan bu savaşların hangi dU
zeyde olduğunu, ayrıca savunma yapılarına verilen aşırı önem açık bil
şekilde kanıtlamaktadır.

M.Ö.4. binyılından itibaren bu bölgedeki höyük ve kaleler aynı za
manda ergitme merkezi olarak kullanıldığınagöre, acaba gümüş, kurşun,

simli kurşun, mürdesenk, bakır ve demir gibi madenler hangi yataklardan
çıkarılarak buralara getirilmiştir. Başka bir ifade ile, Fırat vadisindeki
h'öyük ve kale1ere en yakın maden yataklan nerede bulunmaktadır?Bu
önemli sorunu çözrnek için sürdürdüğümüzçalışmalar ise, araştırmamı

ZIn ikinci aşamasını oluşturmuştur.
Fırat vadisindekihöyük ve kalelere - Keban bölgesi dışında- en ya

kın altın, gümüş, kurşun, sirrili kurşun, bakır ve demir yatakları. gerek
16. -19. yüzyıllar arasındaki yayınlanmamış Osmanlı İmparatorluğu dö
nemi arşiv belgelerine göre 2, gerekse günümüzdeki modern M.T.A. (Ma
den Tetkik ve Araştırma Enstitüsü) raporlanna göre, Malatya ovasının

güneyini doğu-batı doğrultusundaçevreleyen bugünkü «Bey Dağlaro-nda

bulunmaktadır '>.

Bey Dağlarında yaptığımız araştırmadabulduğumuz gümüş, kurşun,

bakır ve demir yataklanndaki eski maden galerideri, ergitme yerleri ile
cüruf yığınları, aynı zamanda, Osmanlı İmparatorluğudönemi yazılı bel
gelerinin verdiği bilgileri de doğrulamaktadır. Araştırmamiz sırasında

bölgedeki maden yataklarında iki tür maden ergitme yönteminin varlığı

m saptadık. Bunlardan ilki; çıkarılan madenin en yakın ve elverişli yerde
ergitildiği, ikincisi ise, çıkarılan madenin başka yerlere taşınarak oralar
da ergitilmiş olduğudur.

(2) -Eskiçağ, Ortaçağ ve Yemçağ Kaynaklanna Göre Anadolu'nun Maden Ya
taklan ve Üretimi» konusunda yaklaşık dört yıldan beri yaptığımız çalışma,

yakında yayınlanacaktır.

(3) Genel bilgi için bk, M.K. Sertok, III. Aı keometri Sonuçları Toplantısı ı987,

237 vdd

3J5



Çıkarılan madenin yerinde ergitildiği merkezler arasında Poluşağı

gösterilebilir. Malatya'nın 40 km. güneydoğusundaki dağlık bölgede bu
lunan Poluşağı, Malatya - Pötürge karayoluna stabilizebir yol ile bağlıdır.

Kuzey ve kuzeydoğusu tepeler ile 'çevrili olan Poluşağı, deniz seviyesin
den ortalama 1560 metre yüksekliğinde tipik bir yayıla görünümündedir.
Peluşağı'nın «Çat mevkii-nde geniş bir alana yayılan bakır, çinko ve pi
rit yataklarının varlığı, son yıllarda yapılan M.T.A çalışmaları tarafından

da ayrıntılı olarak saptanmıştır.M.T.A raporlarına göre en büyük bakır

yatağının «Hasenek Dere», «Serbani Sırtı» ve «Maden Sırtı» adlı mevki
lerde olduğu belirtilmektedir 4.

Bölgenineskiden orman alanları ile kaplı olduğunu, dağların yük
sek 'kısımlarındagünümüze değin varlığınıçok az 'koruyabilen bodur me
şe ağaçları kanıtlamaktadır. Çıkarılan bakır madeninin yerinde ergitil
mesinde, çevredeki ormanlardan elde edilen odunun çok büyük etkisi 01-,
muştur. Ayrıca doğalsu kaynaklarının yanı sıra, doğu - batı doğrultusun-

da akan ve ileride Gelipolan ve Şiro çayı'na karışan Hasenek Deresi de
çıkarılan madenirı yerinde ergitilmesinde bir başka olumlu koşulu ha
zırlamıştır.

Maden çıkarma tekniğinde hem açık 'İşletme yöntemi,. hem de gale
ri açılarak rnaden elde edilmiştir. Ancak çevrede bulunan 6 veya 7 galeri
ninhemen hepsi kapalı olduğundan,galerilerin biçimleri ile maderı çıkar

ma tekniği hakkında herhangi bir bilgi elde edinilernemektedir.
Ergitme 'işleminin, tepelerin eğimli olan doğu, batı ve güneydoğu

kesimlerinde yapılmış olduğunu, kümelerhalindeki cüruf yığınları doğ

rulamaktadır. Hasenek Deresi'ne yakın olan geniş ağızlı maden galerisi
nin yaklaşık SOO metre kuzeyindeki dik eğimli tepenin doğu ve güneydo
ğu eteğindeki cüruf yığınının büyük bir kısmı, yağmur ve sel sularının ya
nı sıra, yeni açılan toprak yol yapımı sırasında dozerlerle tahrip edilmiştir

(Resim: 3). Geniş bir alana yayılan buradaki mevcut bakır cüruf depo
sunun 1 tondan fazla olduğu tahmin edilmektedir (Resim: 4).

Cüruf deposunun yaklaşık 250 metre doğusundaki bir başka ciiruf
yığını ise, tahrip olmadan olduğu gibi kalmıştır. Küçük ve düz bir
tepenin batı ucunda, dış duvarları taşla örülerek yapılan ve toprakta
bıraktığı şiddetli yangın izinden dolayı yerleri ..kolayca belli olan ergitme
fırınları bulunmaktadır (Resim: S). Yan yana 'yapılan 'Ve kabaca dik
dörtgen bir biçim gösterdiği sanıIanergitmefırınları, G. Agricola'nın ün
lü kitabında betimlediği Ortaçağ'ın ergitme fırınları ile yüzeysel de olsa
bir benzerlik göstermektedir 5.

(4) Y. Karshoğlu. M.T.A., 270 ve 340 no'lu yayınlanmamış raporlar (Malatya
Arşivil; İ. Seyhan, M.T.A., 198 no'lu rapor (Malatya Arşivil; R. Çöteli - E.
Şarman - B. Özbek, M.T.A., 347 rıo'lu yayınlanmarmş rapor (Malatya Arşlvil

(S) Georg Agricola, De Re Metallica, 307-308.
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Bu fırınlardaergitilen bakır madeninincürufu, hemen aşağısındaki

güneybatıkesime atılmıştır.Büyük bir tepe halindeki cürufyığınınınyak
laşık olarak 30.000-40.000 ton arasındaolduğu tahmin edilmektedir (Re
sim: 6) Ergitme işleminingenellikle yaz aylarında yapıldığınıgöz önüne
alacak olursak, buradaki bakır ergitme işlemininuzun yıllardevam etti
ğini ve ergitme işlemindeçok büyük bir olasılıklakörük tekniğinin kulla
nılmış olduğunu vatsayabiliriz.

Ne yazık ki çevrede tarihlerneye yardımcı olabilecek çok büyük bir
yerleşim alanı, kale veya höyük yoktur. Dahaöncede belirttiğimiz gibi
tipik bir yayla olan Peluşağı'ndaher yaz mevsiminde geçici olarak gelip
yerleşen göçebe ıinsanların ,kurduğu çadırlar bulunmaktadır.Ancak ba
kır ergitme fırınlarının hemen arkasında (doğusunda), çok küçük bir
yerleşim merkezinin temel kalıntıları görülmektedir. 'Burası 'büyük bir
olasılıkla, madençıkarmave. ergitme işleriyle uğraşan insaniların otur
duğu yer olmalıdır. Yine bu insanlarınkullandıkları 'keramikler az sayı

da olmakla birlikte, geçici de olsa tarihlerne konusunda bir fikir
vermektedir. Topladığımız keramik parçalarının, en erken' Ortaçağ

en geç ise Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait oldukları'anlaşılmakta

dır. Eskiçağ'a tarihlenebilecek en 'küçük keramik parçasına ise şimdilik

rastlayamadık.Ancak her halikarda şu anda Yukarı Fırat 'bölgesinin en
büyük cüruf deposuna sahip olan Poluşağı'nın,-bôlgenin bakır gereksin
mesini karşılayanönemli bir ergitme merkezi 'Olduğu 'anlaşılmaktadır.

Çıkarılan madenin başka yerlere taşınarak ergitildiği merkezler
arasında, Çanakçı bakır yatakları gelmektedir. Malatya'nın 45 km. batı

sındaki Çanakçı bakır yatakları, Fırat vadisindeki kale ve höyüklere en
yakın olanıdır.

Malatya - Elaızığ karayolu üzerindeki Kale bucağının '5 km. güneyin
deki dağlık alanda yer alan Çanakçı mevkiindeki zengin bakır yatakları

mn varlığı, son yıllarda yapılan M.T.A. araştırmaları tarafından da doğru

lanmıştır". Eski işletmeyeait galerileriri tümü kapanmıştır.Yakın çevre
de ise herhangi bir arkeolojik kalıntı yoktur. Çanakçı bakır yataklarının

en büyük özelliği, çıkarılan madenin burada ergitilmemiş olmasıdır, Bu
radan çıkarılan Ibakır madeni çok büyük bir olasılıkla ya aşağıda bulu
nan Fırat vadisine. ya da çok daha elverişli bir yere taşınarakorada ergi
tilmiş olmalıdır.

Yukarı Fırat vadisindeki sürdürdüğümüzçalışmanın üçüncü ve son
aşamasınıdse,bu bölgedeki doğal (saf )lbakır yataklarının araştırılması

meydana getirmektedir. Acaba bu bölgedeki doğal bakır yataklanndan

(6) M. Polat. M.T.A., ı80 no'lu yayınlanmamış rapor (Malatya Arşivil; Ç, Şener

M. Aksoy, M.T.A., ı98 rıo'lu yayınlanınamış rapor (Malatya ArşivD.
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alınan külçeler, Fırat vadisindeki höyük ve yerleşim merkezlerinde kulla
nılmış mıydı?

Madenierin ateşte ergitilip aynştırılmasındanönceki dönemde kul
lanılan doğal bakır, metalurji tarihinin ilk aşamasında çok önemli !bir
yer tutmuştur. Doğada saf olarak bulunan bu tür bakır külçelerin bile.
şiminde, çok farklı metaller bulunmaktadır. Bu tür külçeler genellikle
Malahit kabuğu 'ile kaplı olduğundan, yeşil bir renk almışlardır.Anadolu'
da az olarak bulunan bu tür doğal 'bakır yatakları. ikincil derecede olu
şumlar olduğu dçirı, günümüzdeki işletme koşullarınagöre ekonomik de
ğeri olmayan yataklardır. Oysa Eskiçağ'da ise durum tam tersinedir. O
dönemde toplanan bakır külçeler, taş örsler üzerinde, yine taştan yapıl

mış çekiçlerle dövülerek, halka, bız, bencuk ve Idiğer süs takıları yapıl

mıştır7.

Yaptığımız 'araştırma sonucunda, Karakaya Baraj gövdesinin gü
neydoğusunda ve Fırat ırmağının Ibatı yakasında çok geniş 'bir alana ya
yılan doğal bakır yatakları ile karşılaştık.Bakır yataklarının bulunduğu

mevkii 've ıkiöyler, Adıyaman ili Gerger ilçesine bağlıdır. Özellikle !bu böl
gedeki doğal bakır yataklarınınvarlığı, 1935 yılından beri M.T.A.'nınyap
tığı ayrıntılı çalışmalar ile de saptanmıştır.M.T.A raporlarına göre, «Kır

mızı Tarla», «Hırsız Deresi», «Kırmgöl», «Karagöl», «Yeşilgöl» 've «Tillo»
mevkileri doğal bakır yataklarına sahiptir 8. Ayrıca bu bölgede yaptığı

mız araştırma sonucunda, Karakaya Barajı'nın hemen kuzeybatısındaki

sık Ibitki topluluğu ile kaplı «Hedro Meşesivndede doğal bakır yatakları

nın olduğu anlaşılmıştır (Harita : 1). Gerçekten de sözünü ettiğimiz bu
mevkilerde bulunan doğal Ibakır yatakları. şu anda Anadolu'nun en zen
gin saf 'bakır yataklarını meydana getirmektedir.

Yine yaptığımız araştırmanın 'sonuçlarına göre; Fırat ırmağının 20
km. kadar batısında yer alan ve yöresel deyimle «Zavi Sor» olarak isim
lendirilen «Kırmızı Tarla» 'Ve yakın çevresi, külçeler halinde bulunan do
ğal bakırların en önemli merkezlerinden biri olduğu anlaşılmıştır. Özel
likle ilkibahar mevsiminde şiddetli yağan yağmur ve sel sularından son
ra, arazideki erozyondan 'dolayı ortaya çıkan doğal 'bakır parçalarınınbu
lunduğu yere halk «ocak» adını vermektedir. Halk tarafından toplanan
bu tür irili ufaklı 'külçe bakırlar. daha sonra köye gelen 've çerçi olarak
isimlendirilen seyyar satıcılara 'kilo ilc satılmaktadır.Seyyar satıcılar ise

(71 Anadolu'da doğal bakırdan yapılmış çeşitlf eşya \'6 takıların en güzel ör,
rıeği, çayönü yerleşmesinin atölyelerindun ortaya çıkarılmıştı".

(81 Geniş bilgi için bk. S. Atabek, M.T.A., 77 no'lu yaynlanmamış rapor (Malat
ya Arşivil; İ. Seyhan, M.T,A., 198 rıo'lu rapor (Malatya Arşivil; H. Kılıçkıran,

M.T.A.. 129 ve 130 no'Iu yayınlanmarmş raporlar (Malatya Arşivil; C. W.
Ryan, A. Guide to the Known Minerole of Turkey 1960, 69.; M.T.A., No. 133 ..
1966, 113.
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satm aldıklarıbu saf hakırları, başka yerleşimmerkezlerine ve bölgelere
götürerek oralarda satmaktadırlar.Yüzlerce yıldan beri yapılan bu tica
ret sayesinde, Fırat vadisinin zengin doğal bakır yataklan tüm bölgenin
gereksinmesini karşılamaktadır.

Kırmızı Taıı1a ve yakın çevresindeki doğal bakır yataklannın bir
başka önemli özelliği ise, halk tarafından toplanan külçe bakırlarm ba
zan 9 - 11 kilo ağırlığındagelmesidir. Bizzat tarafımızdantartılan bu ağır

lıktaki külçe bakır parçalarının benzerlerine ise, bugüne değin Anadolu'
nun hiçbir yerinde rastlanılmamıştır.

Topladığımız 'külçe bakırların parçalarından aldığımız örneklerin
analizini, Almanya'nın Heidelberg şehrindeki Max - Planck Enstitüsü'nde
yaptırdık 9. Analizi yaptırmamızın en ıbüyük amacı ise, .kazılarda ortaya
çıkarılandoğal bakırdan yapılmış eşyaların analizi ile bu tür yataklarda
ki saf 'bakır külçelerin 'analizlerini karşılaştırıp,hangi yataklardan temin
edildiği sorununaçözüm getirmektir:

Cu % 99.0 % 97.0

As < 5ppu 4.3+1 ppm

Sb 60-+-20 ppb < 80 ppb

Au < 0.2 ppu < 0.2 ppm

Ag 3'6.9 ppu 35.7 ppm

Se < 0.5 ppu < 004 ppm

Fe < 7'5 ppu < 60 ppm

Cv 3.9 ppu 3.8 ppm

Ni 28-+-2 Pİ'u 7.6-+-1 ppm

Su < 7 ppu < 5 ppm

Zu < 51ppu < 4 ppm

Iv < 2 ppb < 2 ppb

(9) Analizleri yapan sayın E. Pernicka'va buradateşekkür etmeyi zevkli bir gö
rev sayarım.

339



E
LA

Z
IG o

B
a

s
k
il

o

Ba
ra
ıı
-.
::
~

,
o

K
E

B
A

N

K
eb

an

,
M
e
y
d
a
n
c
ı
k

K
al

e

A
s
l
a
~
e
p
e

L
I,

)

~

o
M

A
L

A
T

Y
A

•
B
a
k
ı
r

cü
ru

fu

,
D

em
ir

cü
ru

fu

lif
D
o
ğ
a
l

B
a
k
ı
r
Y
a
t
a
ğ
ı

~
E

sk
i

G
a

le
ri

O

P
o
l
u
ş
a
ğ
ı

.
~

5
Kı

Ç
a
n
a
k
t
ı

~

P
öt

uJ
ge

ı
5

20
25

30
35

40
Km

.

H
ed

ro
lif

M
e
s
e
s
ı

H
ar

it
a

:
1

-
Y
u
k
a
r
ı

F
ı
r
a
t

B
öl

ge
si

ni
n

es
k

i
m
e
t
a
t
u
r
t
ı
k

m
er

k
ez

le
ri

ve
i
ş
l
e
t
i
l
e
n

m
ad

en
y
a
t
a
k
l
a
r
ı



Resim : 1 - Pirot kazısından ortaya çıkarılan demir cüruflan

Resim : 2 - Pirot kazısından ortaya çıkarılan külçe biçimli demir
cüruf'ları

341



Resim , 3 - Tahrip edilen Poluşağı bakır cüruf yığlDı

Resim : 4 - Geniş bir alana yayılan Peluşağı bakır cüruf yığırn
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Resim i 5 ~ Peluşağı büyük bakır cüruf yığını ve üstündeki argltme merkezi

Resim i 6 - Peluşağı büyük bakır cüruf yığını ve yaz aylannda kırrulan

çadırlaa-
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i. s. ı. YÜZYıL STRATONİKEİA YONTUCULUGU

Ramazan ÖZGAN *

Prof. Dr. Yusuf Boysal başkanlığında yürütülen bilimsel arkeola
jik araştırmalardan önce ve bu araştırmalar sırasında Stratonikeia ken
tinde çok sayıda yontu ve yontu parçası gün ışığına çıkartılmıştır. Bu
yontuculuk yapıtlarının bazılarını, daha doğrusu kentin şehir kapısı

kompleksinde ele geçenleri birer grup olarak geçen yıllarda tanıtmaya ça.
Iışmıştık (Araştırma Sonuçları Toplantısı V, 1, 1987, s. 265 v.d.; İstanbuler

Mitteilungen 35, 1985, s. 237 v.d.). Bu yıl bu yapıtların İ. S. 1. yüzyıla ait
olanlarından sadece bir kaç tanesini, stil ve ikonografi açısından değerli

olabilecekleri düşüncesiyle sunmaya çalışacağız.

1 - İMPARATOR NERO'NUN PORTRESİ (Resim: 1-2)

Tamamının yüksekliği: 68.5; Alın üzerindeki saç sınırı ile çene ara
sındaki yükseklik: 31.5; Genişlik: 28.5 cm. dir. 1930 yılından beri İzmir

Arkeoloji Müzesi'nde 843 Envanter numarası ile sergilenmektedir. Beyaz
ve ince grenli mermerden olan yapıtın (Resim: 1-2) Stratonikeia kenti
içerisinde nerede ve nasıl bulunmuş olduğu ne yazık ki bilinmemektedir.
Normal insan ölçüleri üzerinde bir büyüklüğe sahip olan yapıt uzun za-

(*) Doç. Dr. Ramazan ÖZGAN, Selçuk Üniversitesi. Fen - Edebiyat Fui<.ü~~esi.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, KONYA.

(**) Prof. Dr. Yusuf Boysal başkanlığında Siratonikeia antik kentinde yürütülen
bilimsel arkeelelık kazı ve araştırmalar 1: akkında hemen hemen her yıl «Kazı

ve Araştırma Sonuçlan Toplantılarında» yeterli bilgi verilrrıektedtr., Bu
araştırmalann yontuculuk yapıtlarını tanıtmak V'3 incelemekle görevlendi
rildiğim için Sayın Hocama içtenlikle teşekkür ederim, Ayrıca bu çalışmala

nmı maddesel yönden destekleyen Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu'na
ve Ünlversrte yetkililerine teşekkürü bir borç bilmekteyim,
Archaeologtsohe Bibliographie 1979 s. lX'dan itibaren verilen kısaltmalar

dışında aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır :

İnan - Rosenbaum i : J. İnan - E. Bosenbaum, Roman Early Byzantine Port
raite Seulpture in Asia Minör 1966.

İnan - Rosenboum II : J. İnan - E. Alföldi - Bosenbaum. Römische und
Frühbyzantinischi Portraetplastik aus der Turkei,
Neue Funde 1979.

Hiesinger, Nero : Ulrieh W. Hiesinger, 'The Portraits of Nero' AJA 79,
1975, s. 113 v.d.
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mandan beri tanınmakta olup ı, belki de aşağıda göreceğimiz gibi, şimdi

ye kadarki Stratonikeia kiökenli portrelerin en erken İmparator portre
sidir.

Büst biçiminde korunagelmiş olan yapıtımız, göğüs ve özellikle sol
omuz üzerindeki didik izleri nedeniyle ya normal giysili bir heykele, ya da
zırhlı bir yontuya oturacak şekilde hazırlanmış olmalıdır. Hafif soluna
dönmüş olan başın (Resim: 1-2) gerek stil ve gerekse ikonografi açısın

dan Julius-Claudius'lar sülalesine mensup birini betimlediğişüphesizdir.

Biraz geniş ve hafifçe de uzun yüz biçimi ile genç bir kişi betimlenmiş

tir. Kuvvetli bir çeneye sahip olan başta saç, çok düzgün bir biçimde alın

ortasına doğru temiz ve dikkatlice taranmıştır. Aslında saç 'bukleleri ol
dukça yüzeysel ve kaba biçimde ele alınmıştır. Alın ortasına doğru, buk
leleri gayet bariz olarak taranan alın saçının, burun kökü hizasında ve
üstünde basit olarak sağa ve sola ayrılması, bu başın ikonografi açısın

dan Julius - Claudius'lar ailesine mensup birinin olduğunu açıkça göster
mektedir. Bu biçimde taranan alın saçı ile, alnın üst kısmı saç bukleleri
tarafından kapatılmış ve böylece alın dar ve uzun bir görünüm kazanmış

tır. Geri kalan kısımdaki saç düzeni çok ilginç biçimde, tepeden enseye
doğru üstüste dört dalga sırası halinde gösterilmiş (Resim: 2) ve bu
bukle sıraları birbiri içine girmiş ve aynı zamanda değişik yönlere taran
mış bukle sıralarından oluşturulmuştur.Her bölümde saç bukleleri he
men hemen aynı biçimde olup Roma İmparatorlukdönemininerken saf
hasında görülen birinci klasizrne özgü ve orak biçimli olarak çeşitli isti
kametlere taranmışlardır.Ensedeki en alt saç bölümü bir üstteki üçüncü
sıradan oldukça keskin ve beıırgın bir hatla ayrılarak başın arka kısmı

nın yuvarlaklığı iyice vurgulanmıştır. Özellikle başın adlandırılmasında

karakteristik olan motif ise, kulaklar önündeki uzun, hareketli işlenmiş

ve öne doğru taranmış olan orak biçimli kotletlerdir.

Yapıtımızda yüz oldukça geniş, uzunca, dolgun ve yumuşak-yağlı

olarak ele alınmıştır. Çene de yüze uyar biçimde iri, kuvvetli ve yağlı

olup, çene altı dolgunluğuda belirtilmiştir. Gözler göz çukurunda derine
yerleştirilmiş ve öne fırlamış olan kaşlar tarafından (Resim: 2) adeta
korumaya alınmışlardır. Boyun uzun, geniş ve oldukça kuvvetlidir. Du
daklar da edi, kalın ve hareketli belirtilmişlerdir.

Oldukça kuru ve yüzeyselolup, ince uçlu keski ile birbirinden ayrıl

mış saç bukleleri, kalın, etli ve genişçe belirtilmiş olan gözkapakları iyi
ce vurgulanmış ve üst göz kapağından açıkça ayırtedilmiş kaş etlerinin

(l) Aziz Ogan, Guide du Musee de Smyrne, 1933, s. 62; A. Giuliarıo, La ritrat
tistica dell'Asia Minore dall' 89 a. C al 2Ll d.C. : Rivista dell, Institute Nazionale
d'Archeologia e Storia deU'Arte N.S. vın, 1959, U'6, v-18; V. Poulsen I, 99,
Nr.65.
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yapılış ve biçimlendirilişleri ile yapıtımız şüphesiz bu stil özellikleri ile
İrnparator Claudius'un son dönemlerinde yapılmış olmalıdır. Bu tarihle
me, Ravenna t'daki ünlü kabartmanın figürleriyle, İstanbul Arkeoloji Mü
zesi'ndeki Claudius 3 portresiyle, Efes'teki Augustus 4 ve Edirne Müzesi'n
deki portrelerle 5 yapılacak stil karşılaştırmalarıyla kesinlik kazanacak
tır.

Başlangıçta da belirttiğimiz gibi, portremiz ilk defa Aziz Ogan 6 ta
rafından kısaca ele alınmış ve ilk defa resmi ile birlikte ilim alemine su
nulmuştur. V. Poulsen? İmparatorNero portresini işlerken yapıtımızı

«Variations greques du typ on peu ranger un buste de Stratonikeia au
Musee de Smyrne» ibaresini kullanarak tanıtmıştır. Bu benzetme sonu
cu yapılan adlandırma C. Vermeule tarafından da kabul edilmiştir.8

Portremiz daha sonraları Jale İnan ve Elisabeth Rosenbaum tarafından9

daha etraflıca ele alınmış ve ayrıntıları ile ilim alemine sunulmuşsa da,
portremizi kesin olarak adlandırmak istememişlerdir.K. Fittschen'" ise
fazla neden göstermeden portremizin Roma'nın ünlü İmparatoru

Nero'ya ait olduğunu kabullenmiştir.

1975 yılında U. W Hiesinger'in 11 ve daha sonraları başkalarınınız

İmparator Nero portreleri hakkındaki araştırmaları açıkça gösteriyor ki
Stratonikeia portresi de şüphesiz bu İmparatorubetimlemektedir. Zira,
yukarıda da belirtildiği gibi tipik yüz biçimi, özellikle alın ortasında basit
olarak ikiye ayrılmış saç-çatal motifi ve kulaklar önündeki uzun ve hare
ketli favoriler, yuvarlak baş arkası, ensede oldukça aşağıya indirilen saç
lar (Resim: 2), hafif iri ve yağlı çene ve nihayet dolgun çene altı İmpa

rator Nero'nun portrelerinde sık sık görülen ve ona özgü kişisel özellik
lerdir 13 ve hatta U.W. Hiesinger tarafından tasnif edilen İmparator'un

(2) G. Hafner, RM 62, 1955, 160 v.d.; H. Jueker, Melarıges Paul Collart 1976, 237
v.d., K. Viemeisel _ P. Zanker, Die Bildnisse des Augustus Herrseherbild und
Politik im kaiserlichen Rom 1979, s. 43 Resimler.

(3) İnan - Rosenbaum i levh, 14.
(4) İnan - Rosenbaum il levh. 2.

(5) İnJn - Rosenbaum II levh. 27.
(6) Bkz. yuk. Dipnot ı.

(7) Bkz. yuk. Dipnot 1

(8) Sözlü olarak.
(g) İnan - Rosenbaum ı. 66, Nr. 24, levh. 15, 1-2.
uoı K. Fittschen, GGA 223, 1976, 46 v.d. 56 Nr. 24.
(11) Hiesinger, Nero, 113 v.d. levh. 17 v.d,
<l2) Isabelle Rilliet - Maillard, Les Portraits Romains du Musee d'Art et d'Histoire

Genf. 1978, 32 v.d. Nr. 9; H. Jueker, Karser und Prinzen - portraets als «pa
Iimpsaste». JdI 96, 1981, 284 v.d., M. Bergmann - P. Zanker, Domnatio memo
riae JdI 96, 1981, 321 v.d.

<l3) Stratonikeia'mn bu yapıtının İmparator. Nero'nun portresi olduğunu P. Zan
ker sözlü olarak D. Hertel de mektupla bildirmişlerdir.
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ikinci portre tipi 14 grubuna girebilmektedir. Yine araştırmalara göre bu
ikinci portre tipi, İmparator'un ilk defa t.s. 55 yılında basılan sikkele
rinde görülmektedir. Bu da bizim portremizin t.s. 55 ve daha sonraki
yıllarda yapılmış olduğunu açıkça göstermektedir 15.

Yapıtımız bazı özellikleri itibariyle de İmparator'un üçüncü portre
tipinden açık olarak ayrılmaktadır. tık defa ı.s. 59 yılında bastırılan sik
kelerde görülen üçüncü portre tipi 16 fazla değişiklik göstermeden 1. S.
64 yılına kadar kullanılmıştır (U.W. Hiesinger, a.g.e. Levt. 17-18, Nr. 9-4).
Bu tip portrede Nero'nun alın üzerindeki saç düzeni tamamen değişmiş,

alın üzerindeki bukleler yönlerini değiştirmişlerve adeta başa yerleştiril

miş çelenk görünümü kazanmışlardır.Portre plastiğinde bu sikkeler üze
rindeki portreye tamamıyla uyum sağlayan ve üçüncü portre tipini en ;yi
temsiledebilecek en kaliteli yapıt bugün Roma National Museum'da ser
gilenmektedir 17. Her iki mermer portre yapıt ikonografik özellikleri içe
risinde karşılaştırılınca,Stratonikeia portresinin kesinlikle üçüncü portre
tipinden ayrıldığını ve bundan dolayı da bizim portremizin t.s. 59 yılın

dan sonra olamayacağını,aksine t.s. 55-59 yılları arasında yapılmış oldu
ğunu işaret etmektedir.

2 - KADıN BAŞı-İzMİR (Resim: 3-4).

Yüksekliği: 39; Genişliği: 39; Derinliği: 32-22 cm. olan yapıt beyaz,
iri kristaIli mermerden yapılmış olup, 1926 yılından beri 533 Envanter
numarası ile İzmir Arkeoloji Müzesi'nde ser:gilerrmektedir.

Burun ucu kopmuş, sağ yanak üzerinde tahrip izleri var. bzellikle
yapıtın kendi sağ tarafında kuvvetli kireçlenme izleri görülmektedir.

Yapıtımız omuzlar altı, göğüs ortasından düz bir hatla kesilmiş gibi
ve bir büst biçiminde bu güne dek korunagelmiştir. Solomuz ve göğüs

üzerinde taşıdığı giysilerin kalıntıları görülmektedir ki büyük bir olası

lıkla bunlar chiton ve onun üzerine giyilen manto'dan ibaret olmalıdır

(Resim: 3-4). Bu görünüme göre, yapıtımızın ikonografisi için çok önem
li olabilecek bir husus gözden kaçmamaktadırki, o da kadının sağ omuz
ve sağ göğüs üzerinin giysi tarafından örtülmemiş, aksine çıplak bırakıl

mış olmasıdır. Solomuz sağa oranla daha yüksekçedir ve bundan dolayı

da sol kolun omuza bağlantı yeri görülebilmektedir. Bu bağlantı yüze-.
(14) Hiesinger, Nero, levh. 17, 4-8; levh. 21 v.d., H. Jucker, a.g.e. s. 284 v.d.; M.

Bergman _ P. Zanker, a.g.e., s. 321 v.d. resim 2-4.
(15) Bkz. yukandaki Dipnot 14.
(6) Hiesinger, Nero, levh. 17, 4-8; resim 33-38; M. Bergmann - P. Zanker, a.g.e.,

s. 321 v.d. resim 2-4.
(17) Hiesinger, a.g.e. levh. 24-25; M. Bergmann - P. Zanker, a.g.e. s. 322 v.d. res.

5,6,8.
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yının kaba bırakılışı ve ortasında bir dübel deliğinin mevcudiyeti, sol
kolun ayrı yapılıp, sonra da omuza birleştiğ.ine delalet eder.

Yapıtırnızda genç ve ideal güzellikte bir kadın betimlenmiştir.Kadı

nın başı oldukça kuvvetli olarak soluna döndürülmüşve gözler hedefsiz
olarak boşluğa, uzaklara çevrilmiştir. Başın bu dönüşü ile boynun sağ

yöndeki adaleleri .dışbükey olarak gerdirilmiştir. Geniş görünümlü ve
oval biçimli yüz dolgun ve hemen hemen hareketsiz bir ifadeye sahip ol
masına karşın elmacık (yanak) kemikleri deri altından belirtilebilmiştir,

Alın bombeli ve hareketsiz bir yüzey biçimindedir. Gözler normalden bi
raz daha büyükçe ve birbirlerinden biraz daha uzak yerleştirilmişlerdir.

Göz kapakları keskin biçimde göz yuvarlağından kesilmiş, kalın, etli ve
keskin kenarlı bir görünüm kazanmışlardır.Üst göz kapağı aynı biçimde
yumuşak verilmiş olan kaş etinden de kalın bir sicim gibi açıkça ayırt

edilmiştir. Üst göz kapaklarma oranla, alt göz kapakları daha genişçe ve
daha etli betimlenmişlerdir.Keskin kaşlar burun kökü kenarlarının be
lirgin ve kavisli birer devamı gibiele alınmışlardır.Burun kökü oldukça
geniş ve kalın olup, duvar gibi keskin kenarlıdırve belki de bundan dola
yı, biraz evvel de belirttiğimiz gibi, gözler birbirinden aralıklı yerleştiril

mişlerdir. Dildaklar arasındaki açıklık devamlı döndürülen matkap çalış
masıyla kazanılmıştır. Dudakları etli, dolgun 'Ve hareketlidir. Alt dudak
ile çeneyi ayıran çukurluk iyice belirtilmiştir.

Yapıtımızda betimlenen kadının saçları oldukça uzun olup, arkada
bağlanmıştır. Alın üzerinde dalgalı, hareketli ve uzun olan saç bukleleri
alın ortasında ikiye ayrılarak yanlara taranmıştır. Şakaklardan çıkarak

arkaya doğru taranan saç bukleleri kulaklarınüst kısımlarını örtecek bi
çimde ve alın üzerindeki buklelere nazaran daha kabarık. daha belirgin
ve daha dalgalı vurgulanmışlardır.Tepede ise saç bukleleri daha kaba,
yüzeysel ve dikeyolarak aşağıya taranmışlardır.Alın üzerindeki ve tepe
deki saç bukleleri ince uçlu keski demiri ile oluşturulurken şakaklar üze
rindekiler matkapla yapılmış ve bundan dolayı daha havalı, kabarık ve
hacimli bir görünüm ve etki kazanmışlardır.

Temiz düzenli ve dalgalı saç bukleleri: temiz, hafif kabartılmış,her
hangi bir kırışık izi olmayan üçgen biçimli alın yapısı; uzaklara, hedefsiz
olarak bir boşluğa yönlendirilmiş iri gözler; kırışıksız, düzenli ve temız

bir yüz ve yüz ifadesi; hafif açık, dolgun ve hareketli dudaklanyla yapıtı

mızda adlandırılabilecekveya adlandırılamayacakbir kadın portresi bile
düşünülemez. Saydığımızbu özellikler daha çok ideal kadın başları için
sözkonusu olup, yapıtımızdada şüphesiz klasik devirden etkilenerek ya
pılmış bir Tanrıça başı betimlenmiş olmalıdır. Bu Tanrıça da şüphesiz

Aphrodite olmalıdır, zira yüzün fizyonomik yapısı ve ifadesi yanısıra, sağ

omuz ve göğüs üzerinin ve belki de sağ göğsün büyük bir bölümünün çıp-
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lak verilişi bu Tanrıça betimlemelerinde görebileceğimiz ve sadece bu
Tanrıçayaözgü ikonografik .özelliklerdir.

Yapıtırnızın klasik devre ait bir Aphrodite yontusunun Roma döne
mi kopyesi olup olmadığını şu anda saptamak imkansız olup, kesin olan
husus da yapıtın Roma döneminde yapılmış olmasıdır.

Her şeyden önce yapıtımızdasaptadığımızsivri uçlu demir keski ile
yapılmış, gayet kuru, özellikle deriye yapışmiş gibi görünen yüzeyselsaç
bukleleri ile keskin kenarlı ve adeta kesilmiş gibi görünen üst göz kapağı

ile aynı biçimde kesilmiş fakat biraz daha geniş ve etli alt göz kapağının

yapılış biçimleri stil açısından bize Roma İmparatoruClaudius zamanının

stilini anımsatmaktadır. Saydığımız bu stil özellikleri ile yapıtımız An
kara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bulunan Livia 18 ile genç birisinin
portresi 19 ve yine Konya Arkeoloji Müzesi'nde bulunan bir kadın port.
resi 20 ile karşılaştınldığında, yukarıda, vardığımız tarihlerne ile ilgili
yargının doğruluğu ortaya çıkmaktadır. Anadolu kökenli ve İmparator

Claudius zamanına verilip de yapıtımızla karşılaştırılabilecek eserlerin 21

sayısını çoğaltmak elbette mümkündür.

Stil açısından karşılaştırabileceğimizbaşka bir yapıt, tarafımızdan

Claudius zamanına tarihlenen ve ikomşu kent Tralleis kökenli Aphrodite n
başıdır. Karşılaştırma sonucunda Stratonikeia yapıtının daha sonra ola
mayacağı açıkça belirmektedir, zira TraUeis Aphrodite'sinin yüzü daha
yuvarlak, daha dolgun ve Aphrohite ikonografisine yaraşır biçimde daha
zarif ve daha yumuşaktır. Aynı nitelikler daha da hayat dolu, sevimli ve
keyifli yüz ifadelerinde de görülür. Saçlar daha uzun, daha hacimli, daha
yumuşak ve havalı, dalgalıdır. Bu ayrıcalıklar belki de Machado Milli Mü
zesi'nde sergilenen Agrippina Major 23 portresine göre daha da azalacaktır.

Diğer taraftan, yapıtımızın r.s. 79 yılından sonra olamayacağı da yi
ne stil karşılaştırmalarıyla saptanabilmektedir; zira Herkulaneum kö
kenli ve bugün Napoli Milli Müzesi'nde sergilenen klasik devrin ünlü
«Yaslanan Aphrodite» sinin kopyesi" ile karşılaştırılınca, yapıtımızın nite-

(18) A. Ogarı, Guide du Musee de Smyrne 1933; Ankara: İnan - Rosenbaum I,
s. 59 v.d., Nr. ıo levh. 7, 1-2.

(L9) İnan - Rosenbaum I, s. 101 v.d. Nr. 94 levh. 57, L-2.
·(20) İnan - Rosenbaum I, s. 207 v.d. Nr, 285, levh. 160.
(21) İnan _ Rosenbaum II, s. 204 v.d. Nr. 176-177, levh. 130-13l.
(22) İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenen yapıt ayrıntılı olarak başka bir

yerde etraflıca yay'ınlanacaktır.Edhem Bey, RA. 1904. 353, levh. 13, 1-2; Mendel
II, Nr. 544; H.P. Laubscher, İst: Mitt, 19(6, s. 126, lev, 23, L.

(23) D. Hertel, MM 22, 1981, s. 255 v.d. Levh 30-3l.
(24) Env Nr. 6396; Guida Ruesch, 1908, s. J:16; H. Schrader, Phidias, 1924, Resim

187-188; E. Langlotz, Phidias Probleme, 1947, s. 87 v.d, Levh. 28, 3.
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Iiği ve bu tarihten önce yapıldığı hemen gözlenebilmektedir; çünkü Na
poli yapıtının yüzü daha kuru, daha katı ve hareketsiz olup, adeta ağaç

işçiliği etkisini vermektedir. Aynı özellikler yapıtın kuru, katı ve meta
limsi sert olan saç buklelerinde de görülebilmektedir. Bu karşılaştırma

lar .da yapıtımızın aşağı yukarıL'S. 50 ile 70 yılları arasında yapılmış ol
duğunu açık olarak göstermektedir.

Son olarak, belkide yapıtımıza en yakın stilistik ve ikerıografik ben
zerlikler gösteren eser Ravenna'daki ünlü kabartmadır". 'Bu kabartma
.ile ilgili problemlerin tamamı henüz çözülmemişgibi görünüyorsa da, bii
tün araştırıcıların birleştiği tek husus, bu kabartmanın İmparator

Claudius'un geç döneminde veya erken Nero zamanındayapılmış olduğu

dur. Oldukça geniş ve zengin süslenmiş 'bir diademle taçlandırılan Kadın

(Figür B) hiç şüphesiz Juliuslar sülalesinin türediği Tanrıça Venüs
Genetrix'dir ". Venüs'ün Ravenrıa'daki bu kabartmasınınbaşı Stratoni-

. keia Aphrodite'sine sadece stil yönünden değil, ikonografi açısından da
şaşırtıcı benzerlikler göstermektedir. Bu ikonografik benzerliklerden do
layı da, Stratonikeia yapıtının şüphesiz Aphrodite-Venüs olduğu böylece
tekrar sağlamlaştırılrmştır.Her iki yapıtta da saçlar alın ortasından iki
ye ayrılıp benzer biçimde yanlara taranmış ve arkada topuz yapılmıştır.

Kulaklar üzerindeki saç bukle ve tutamlarının yapı1ışı her iki yapıtta da
ayııı teknik ve stilde betimlenmişlerdir.Ayrıca oldukça geniş ve iri ke
mikli yüz yapısı, özellikle vurgulanmış elmacık (yanak) kemikleri, birbi
rinden uzak yerleştirilmiş iri gözler ve keskin kenarlı, sert göz kapakla
rıyla da her iki yapıtın akrabalık derecesi iyice büyümektedir. Bu stil ve
ikonografik açıdan büyük benzerlikler gösteren yapıtımız, Ravenna ka
bartmasında olduğu gibi büyük bir olasılıkla «Geç Claudius» veya «Er
ken Nero» zamanında, yani aşağı yukarı t.s. 60'lı yıllarda yapılmış olma
lıdır.

3 - BİR ERKEK PORTRE PARÇASı (Resim: 5-6)

Yüksekliği: 14, Genişliği: 17; Derinliği: 19 cm. olan parçamız, 'be
yaz ve ince kristalli bir mermerden yapılmıştır. Yukarıdaanlattığımıziki
yapıt gibi, bu portre parçasının da Stratonikeia'da nerede bulunmuş ol
duğu bilinmemektedir. Yapıt bugün Bodrum Müzesi deposunda korun
maktadır.

Sadece üst parçası bulunabilmiş olan baş, burun altı hizasından ka
fatası arkasına 'Ve bir kulaktan diğerine doğru eğik olarak kırılmıştır.

(25) G. Hafner, 'Zum Augustusrelief in Bovenna', RM 62, 1955, S. 160 v.d.; H.
Jueker, Melarıges Paul Collart, 1976. S. :-.:07 v.d.; J. Pollinı, «The Bavennarelief
RM 88. 1981, S. 117 v.d. Levh. 31 v.d.

(26) B.Jueker, a.g.e., s. 239; Pollini, a.g.e.,3. 118.
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Sağ kulak memesikınktırve sol kulağın da sadece üst kenarı görülebil
mektedir. Burun ucu ve yanaklar parçalanmış, kaşlar tahrip edilmiştir.

Hafif zedelenmeler başın hemen hemen her tarafında mevcuttur. Ayrıca

saç bukleleri ve yüzün sağ bölümünde kireçlenmeler görülmektedir.
Görülebildiği kadarıyla, parçalanmış olmasına rağmen başımız ol

gun yaşlarda bir kimseyi betimlemektedir. Hatta Julius..Claudius'lar sü
lalesi döneminde moda olan ve hepimizce iyi tanınan saç 'biçimine sahip.
tir (Resim: 5-6). Saç deriye neredeyse yapışık gibi işlenmiş, bukleler sol
göz üzerinde bir çatal, sağ alın kısmında da bir kıskaç motifi oluşturmuş
lardır. Tepede bir noktadan aşağıya doğru taranan saçı basit ve seyrek
olarak yapılmış saç :bukleleri oluşturmuştur. Bukle sıraları tepeden şa

kaklara doğru dört ayrı bölümden oluşup, her bölümdeki bukleler sey
rek, orak biçimli, birbirine paralel ve aynı istikamete taranmışlardır.Bir
bölümdeki buklelerin istikametlerinin aksine, diğer bölümdekiler yine
aynı biçimde taranmışlarve böylece her iki bölüm sıra ve düzenlemeleri
birbirlerinden açık ve basit olarak ayırtedilmişlerdir.

Yapıtımızda geniş, yüksek alınlı ve 'bu kısımlarda saçları dökülmüş

bir kişi betimlenmiştir.Kenarlarda alın kemikleri hafif dışa çıkık ve ba
riz olarak belirtilmiştir. Kaşlar oldukça dar ve keskin kenarlı olup, göz.
Jel' yeterince geriye çekilmiş, yarım ay biçimindeki üst göz kapakları ile
çevrelenmiştir. Kaş kemikleri ile üst göz kapağı arasındaki kaş eti
(orbital) açıkça ayırtedilmiştir.Kaş etleri yumuşak ve hafif sarkık veril
miş olup, göz pınarları da vurgulanmıştır.

Biraz evvel de belirttiğimiz ve Sayın J. İnan'ın da vurguladığı" gibi,
Julius-Claudius'lar döneminin saç modası ve alın üzerindeki çatal ve kıs

kaç motiflerine rağmenbu portre ile bu hanedandan herhangi bir kişi ke
sinlikle betimlenmemiştir. Aksine özel (privat) bir şahsın portresi ile
karşı karşıyayız ki bu kişi şüphesiz sözkonusu olan hanedan zamanındaki

modayı takip etmekte ve 'bu devirde yaşadığı anlaşılmaktadır.Bu yorum
Iamamızla da yapıtın Julius-Claudius'lar zamanında yapılmış olduğu or
taya çıkmıştır. Bu tarihlerneye karşın, elimizde portresi olan kişinin kim
liğini saptamak şimdilik olanaksızgörünmektedir.

Saç buklelerinin yapılışı, kat kat yerleştirilişi ve her kattaki kısa,

kalın ve orak biçiminde birbirlerine paralel taranışları yanında, diğer

kat'taki bukle sıralarının bir başka-kattakilerinters yönde işlenmiş ve
taranmış olmaları bize, hemen başlangıçta gördüğümüz İmparator

Nero'nun (Resim: 1-2) saç modelini anımsatmaktadır.Bu ikonografik
benzerlikler yanında, kaşlar, göz kapakları ve saç buklelerinin de yine
aynı biçimde keskin hatlı, kuru ve yüzeysel yapılışları da her iki yapıtın

aşağı yukarı birbirlerine yakın tarihlerde yapıldıklarına işaret eder.

(27) İnan - Rosenbaum II, 2.239, Nr. 210, Levh. 149.
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Özellikle saç biçiminde görülen ayrıcalıklarda gözden kaçmamaktadır,
Privat portremizin saç bukleleri daha seyrek, kısa, kalın ve orak biçimh
olup, birbirlerinden çok net ve basit olarak ayrılmışlardır. Oldukça yü.
zeysel yapılmaları nedeniyle de doğal saç görünümü etkisi vermekten
uzaktırlar. Bu ayrıcalıkların tarihleme bakımından fazla değer taşıyabi
leceğini kabul etmek güçtür, zira her iki yapıtta da bir yüzeysellik, kuru
luk, cansızlık ve hareketsizlik hakimdir. Gerek Neroportresinde ve ge
rekse bu portre parçasında izlediğimiz birbirlerine ters istikametlerde
taranan bukle tabakalarını ve sıralarını Nero portresinden önce bulmak
mümkün olmamaktadır. İşte bu bakımdan Stratonikeia'lıbu özel kişinin

portresi büyük bir olasılıkla İmparator Nero zamanında yapılmış olma
lıdır.

Aphrodisias'taki Claudius .portresi 28 ile yapılaca:k bir stil karşılaş

tırması her iki yapıt arasındaki stil farkını hemen gösterecektir. Her ik;
yapıtta benzer saç düzeni ve yapılışma rağmen, Claudius'un yüzü daha
dolgun, yumuşak ve herşeyden önce de hareketlidir. Göz kapaklarının ke
narları ve kaşlar Stratonikeia yapıtında olduğu gibi, katı, metalik ve
keskin hatlı değildir. Yapıtımızin tarihini belirleyecek, dahadoğrusu tm
parator Nero zamanına ait olabileceğini gösterecek başka bir stil karşı

laştırması Edirne Müzesi'nde sergilenen birgencin portresi" ile yapıla

caktır. Her iki yapıtta da saçın işlenişi, özellikle bukleler benzer biçim
dedirler. Kısa ve orak ibiçimli saç bukleleri hareketli olup, bunlar sivri
uçlu demir keski ile saç tellerine aynı şekilde bölünmüşlerdir. Aynı saç
modeli ve yapılışını birinci tip Domitian portresine çevrilen Nero'nun bir
başka portresinde de bulabilmekteyiz 30.

Stratonikeia portresinde, Nero zamanında yapılmış olmasına rağ

men, hala Julius-Claudius'lar devri saç modasının işlenmiş oluşu pek şa

şırtıcı olmamalıdır; zira bu kişinin yaşı biraz ilerlemiş olup, şüphesiz

Julius-Claudius'lar döneminde devlete uzun yıllar hizmet etmiş birisi ola
rak. hizmet devrinin saç modası ile portresini yaptırmış olması doğal

karşılanmalıdır. Portresi yapılmış olan bu şahsın Stratonikeia'da bir
gymnasiarch, bir rahip veya halkın dostu, arkadaşı veya 'halka iyi hizmet
lerde bulunmuş olan bir zengin mi olduğunakarar verebilmekşimdilik

imkansız gözükmektedir.

(28) İnan - Rosenbaum II, s. 204 v.d., Nr. ı77, Levh. 131, 2-3.
(29) İnan - Rosenbaum II, s. 86, Nr. 34, Levh. 27 Bu portrenin Genç İmparator

Nero'yu portrelediği şüpheli olmakla birlikte portrenin Nero zamanında

yapıldığı kesindir.
(30) M. Bergmann - P. Zanker, «Damnatio Merrıoriae- JdI 96, 1981, s. 350 v.d., Re

sim 25-27.
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4 - ATLET BAşı (Resim: 7 - 8)

Yüksekliği: 3-8; Genişliği: 22; Derinliği: 25 cm. olan başın yüzü,
yani çene ucu ile alındaki saç başlangıcı arası 20 cm. dir. İri kristaIli be
yaz mermerden yapılmış olan eserimiz 1985 kazı çalışmaları sırasında

şehir kapısının kuzeybatı yönünde, Nekropol alanı içerisinde ve bugün
İğdemir rnevkii olarak adlandırılanyerde bulunmuş ve Str. 85-488 kazı

envanter numarası verilmiştir. Yapıt daha sonra yeni açılan Milas Müze
si'ne taşınmış ve halen bu müzede sergilenmektedir.

Baş, boynun omuzIa birleştiği yerden, omuzlardan da çok az bir
parçayla birlikte kırılmış ve alt kısmı tamamen eksiktir. Bundan da ya
pıtın tamamının bir yontu olduğu anlaşılmaktadır. Burnun ucu ve üst
kısmın tamamı kırılmış ve eksiktir. Dudaklar ve sol kaş üstü ile saç buk
lderinde yaralanmalar mevcuttur. Başın özellikle sağ tarafı çok kuvvetli
olarak kireçlenmiştir. Bu da yapıtın uzun yıllar ıslak veya nemli toprak
üzerinde kaldığını belirtmektedir.

Yapıtımızda tam cepheden, frontal olarak bir genç tasvir edilmiştir.

Yanlarda hareketsiz ve düz inen yüz konturları adeta 'köşeli bir yüz biçi
mini ifade etmekle birlikte, geniş olan yüz aşağıda, çene ucuna doğru

daralmaktadır. Dikeyolarak inen keskin konturlu, hareketsiz fakat
adaleli ve kuvvetli görünen boyun (Resim: 7), iri kemikli, hareketsiz,
duvar gibi geniş ve düz olan yüzü (Resim: 8) ile gencimizde yaşına yara
şır, kendinden emin we dinamik bir ifade verilmeye çalışılmıştır. Ağı7

kapalı, küçük; dudaklar etli olup hafif öne fırlatılmıştır. Burun kenarla
rı duvar gibi keskin hatlı olup, kaşlar bu duvarın 90 derecelik bir dönüş
yapan devamı gibidir. Kaş kemiklerinin üst kenarı adeta keskin bir hatla
belirtilmiştir. İri burun kökünden dolayı donuk bakışlı, küçük ve badem
biçimli gözler birbirinden uzak, aralıklı yerleştirilmişlerdir.Göz kapakla
rı keskin kenarlı konturlarla açık olarak hem göz yuvarlağından hem de
kaş etinden (orbital) çok iyi ayırdedilmiştir. Geniş görünümlü yanaklar
dan dolayı kulaklar adeta enseye, oldukça geriye çekilmişlerdir. Alın,

aşağıda keskin konturlu kaşlar, yukarıda da yine çok kesin bir çizgi He
başlatılmış saçlarla çevrelenmiş ve bir yarımay görünümü almıştır. Saç
ların başlangıcı bir kulak memesi önünden öbürkulak memesi önüm.'
kadar çok katı olarak belirtilmiştir 'Ve bu katı kontur yarım daireye ya
kın biçim kazanmıştır. Aşağıdan yukarıya doğru saç bukleleri dört sıra

halinde yanyana ve üst üste yerleştirilerek bir çelengi anımsatmaktadır.

Dikey birer çizgi ile yukarıdan aşağıya doğru birbirinden ayrılan saç
bukleleri adeta döndürülmüş (helezonik) bir görünüm kazanmışlardır.

Bütün bukleler büyüklüğü, uzunluğu, kalınlığı ve şekilleriyle birbirleri
nin aynıdırlar. Kısa olan saç bukleleri ve bir çelengi andıran saç düzeni
nin üst kısmına yerleştirilen3.5 cm. kalınlığındakiyuvarlak bant, bu genç
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başının bir atlet olduğunu işaret eder. Kulakların arkası ile yuvarlak
bandın çevrelediği alandaki saç kısmı hiç işlenmemiş ve kaba bırakıl

mıştır.

Tanımaya çalıştığımız bu genç başının veya yontusunun Nekropol
sahası içerisinde bulunmuş olması, bu yapıtınbüyük bir olasılıkla her
hangi bir spor dalında (boks ve güreş hariç )3ı yarışı kazanarak birinci
gelen bir atlete ait mezar yontusu olmalıdır. Yahutda herhangi bir yere,
örneğin bir Gymnasium veya Stadium'ayerleştirilmiş olup ta, sonradan
bulunduğu yere dikilmiş, taşınmış olabileceği de .ihtirnal dahilindedir.

Bu genç atlet 'başı ilk bakışta ve daha önce işlediğimiz Stratonikeia
kökenli yapıtlara gösterdiği stil benzerliklerinden dolayı, bu yapıtlara ya
kın bir tarihte yapılmış olmalıdır. Helezonik tipteki saç buklelerinin ya
pılışı bize ilk anda Flavius'lar döneminin saç modasınıanımsatıyorsada"
bu modanın çok daha önceleri başladığıda bilinmektedir 33,

Herşeyden önce keskin ve katı kenarlı, plastik ve canlılık özellikle
rinden uzak, metalimsi ve sert betimleme seklini Stratonikeia kökenli
Aphrodite (Resim: 3-4) ile bir Stratonikeia:lıyaait portrede d~ (Resim:
5-6) saptayabilmiştik. Yüz detaylarında görülen bu betimlemebtçimi ve
dolayısı ile devrin stil özelliklerini bu Genç Atlet başındada bulabilmek
teyiz. Bu katı betiinleme biçimi bilhassa saç başlangıç hattının deri ile ir
tibatındaneredeyse keskin bir ince sınır gibi işleniş; başın çok dik, katı ve
hareketsiz olarak boyna oturtuluşundaaçıkça göze çarpmaktadır.Bu ne
denlerle de bu genç portresinin de İmparator Claudius döneminde yapıl

mış olabileceği düşünülmektedir.Teklif ettiğimiz bu tarihleme, şimdiye.

kadar İmparator Claudius zamanına tarihlenen Viyana'daki bir genç
başı" ile, hemen hemen aynı ikonografik özellikleri taşıyan Adolphseck'·
deki başka bir genç 35 başı ileyapılacak stil karşılaştırmalarıylainanılır

hale gelebilecektir.

.Her üç genç atlet başında da, başların boyunla bir1eşme ve oturma
şekli, fizyonomik yüz yapısı, kaş ve gözlerin betimleniş biçimleri çok bü
yük benzerlikler göstermektedir.' Stratonikeia'da şimdiye kadar ilk defa
karşılaştığımızve helezonik biçimli döndürülmüş buklelerden oluşan saç
düzeni, yukarıda da belirttiğimiz gibi Flaviuslar döneminden önce, hatta
İmparator Caligula zamanında başlamaya yüz tutmuştur. tık örneklerini

(3ı) Genellikle Boksör ve Güreşçi yontularımn yüzlerinde bu spor dallarının ge
reği bazı özellikler bilinçli olarak belirtilmektedir. Örneğin etli veya ezik
kulaklar, kırılmış deforme edilmiş burun veya basık elmacık kemikleri gibi.

(32) M. Wegner, Die Flavier Das römische Herrscherbild II, 1. 1966, Levh. 10, 13,
IS, 18, 24, Özellikle de Levh.42 v.d.

(33) Bkz. aşağıda dipnot 36-37.
(34) .P. Zanker, Klassizistische' Statuerı, 1974, s. 59, Nr. 4, Levh, SI, 1_3, 54.
(35) P. Zanker, a.g.e., s. 50, Nr. ı. ID, Levn. 44,2; 45,1
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bu İmparator döneminde yapılmış olan Parma'daki Agrippina Minör "
ile Fulda yakınlarındakiFasanerie sarayında sergilenen Drusilla 37 portre
lerinde bulabilmekteyiz. İmparator Caligula zamanında uygulamaya gi
ren matkapla çalışma yöntemi Claudius zamanında iyice yerleşmiş olup
özellikle, bizim Genç Atlet portresinde de olduğu gibi, saç buklelerinin
yapılışında uygulanmıştır.

Flaviuslar döneminin abartılı saç modası da burada henüz görülme
diğinden yapıtımızın 'büyük bir olasılıkla İmparatorClaudius zamanında

yapıldığı kabul edilmelidir.

5 - ATLET BAşı (Resim: 9 - IO)

Yüksekliği: 35; Genişliği : 22 ve Derinliği: 26 cm. olan baş iri kris
tallı, beyaz bir mermerden yapılmıştır.Bir önceki atlet başıgibi bu da 1985
yılı kazı sezonunda aynı yerde, yani Nekropol sahası içerisinde ve İğdc

mil' denilen mevkiide diğeriyle birlikte gün ışığına çıkarılmıştır. Str.
S5-487 kazı envanter numarası ile Milas Müzesi'ne teslim edilmiştir.

".
Boyun altından kopmuş olan yapıtın ensesinde görülen küçük bir

sırt parçasından (Resim: İO) bu genç başının da bir yontuya ait oldugu
düşünülmelidir. Yüzde tahribat pek yoktur, sadece burun üzerinde, ku
lak kenarlarında, alın üzerindeki saç buklelerinde hafif yaralanmalar ol
muştur. Bir evvelki genç başında da belirttiğimiz gibi, bunun da sağ kıs

mında şiddetli kireçlenme olmuştur.

Bir önceki yapıtta belirttiğimizhususlardan dolayı bu Genç başı da
herhangi bir spor dalında yarış kazanan bir atIetin yontusu veya portre
si olmalıdır. Her iki eser aşağı yukarı aynı ölçülerde olduğu gibi, bulunuş
vekorunuşşekilleri de birbirlerine çok benzer. Esas şaşırtıcı benzer özel
likler her iki yapıtın aynı teknik ve stil unsurlarıylayapılmış olmalarıdır.

Yüzlerin fizyonomik yapısı, ağız ve özellikle küçük, öne fırlamış etIi du
daklar; bir duvar gibi hareketsiz geniş yanaklar; oldukça kalın yapılı bu
run ve özellikle burun kökleri; burun köklerinden sert bir dönüş yapan
ve burun kenarının bir devamı gibi görünen keskin kenarlı ve kernikli
kaşlar; küçük, badem biçimli gözler ve boş bakışlar; katı keskin kenanı

sert göz kapakları ve nihayet aynı biçimdeki atletlere özgü kısa saç buk
leleri, saç ile derinin irtibatıyla her ikisinin birbirlerinden katı bir sınır

çizgisi ile ayrılmaları gerçekten çok benzerlikten de öte, adeta birbirleri-

(36) C. Saletti, II Ciclo Statuario de Ila Basilica di Vel1eia, 1968, s. 26 v.d, Nr. 2,
Levh. 3-6; H. Jucker, JdI 92, 1977, s. 204 v.d.

(37) Helga von Heintze, Die antiken Portraets der Landgraeflich - Hessischen
Sammlungen in Schloss Fasanerie bei Fulda, 1968, s. 32, Nr. 22, Levh, 37-38;
K. Polaschek, Tr. Z 35, 1972, s. 200 v.d. Resim 1-6.
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nin aynıdırlar.Bunlardan dolayı her ikiyapıtınaynı yıllarda yapılmış ol
dukları şüphe götürmeyeceği gibi, her ikisinin de aynı atelyede yapılmış

olmaları hemen kabul edilmelidir. İmparator Claudius zamanında yontu
ve portreler yapan, bu yontuculuk atelyesinin Stratonikeia'da faaliyet
gösterip gösteremeyeceğiniiddia etmek şu andaki elde olan verilere göre
yersiz olacaktır. Zira şimdiye kadar Stratonikeia'da çok sayıda yontu
bulunmuş olmasına rağmen, ibu iki yapıta bu derecede yakın benzerlikler
gösteren başka eserler henüz saptanamamıştır.Ayrıca gerek antik litera
türde ve gerekse arkeolojik belgelerle Stratonikeia'da bir yontuculuk
atelyesinin olabileceği şimdiye kadar belirlenememiştir.Şüphesiz bu du·
rum burada bir atelyenin olamayacağını kesinlikle belirtmez. Her iki ya
pıtımız Stratonikeia'da faaliyet gösteren bir atelyenin ürünü olabileceği

gibi, başka kentlerde faaliyette olan atelyelerin de ürünü olup
Stratonikeia'ya ithal edilmiş olabilir diye de düşünülmelidir. Böyle bir
olasılıkta bu kenti saptayabilmek, yine eldeki verilere göre şu anda im
kansızdır. Önümüzdeki yıllarda bu yörede yapılacak arkeolojik kazı ve
araştırmalar şüphesiz bu tür problemlerin çözülmesini sağlayacaktır.
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KERAMOS

Ahmet A. TIRPAN,*

Yeri ve ulaşım: Karya bölgesinin kıyı şehirlerinden biri olan antik
Keramos şehri, bugün Muğla ilinin, Milas ilçesine bağlı olan Ören buca
ğının yerleşim sahası içinde yer almaktadır1. Bu bucağın ve yakınındaki

körfezin adı, Evliya Çelebi'nin de sözünüettiği üzere 17. yy'da Gerame,
daha sonra Kerme, bugün ise Ören olmuştur".

Antik çağda Halikarnassos - Idyma yolunun tam ortasında yer al
-dığı ve Stratonikeia'ya Panamara üzerinden bir yol ile bağlandığı bilin
mektedir3.:(,

Örerı'e ulaşım Milas yolu üzerinden olmaktadır ve şan zamanlara
kadar zahmetli bir yolculuk gerektiriyor idi. Gerçekten 1932 yılında

Ören'e gelen L. Robert, bu yolculuğu Milas'tan 10 saatte tamamladığını

. söyler. Bugün Milas - Ören yolunun büyük bir kısmı asfalttır. Milas'tan
araba ile yaklaşık 1 saatte Ören'e gidilebilmektedir,

Tarihi gelişim: Keramos körfezinde kıyıda bir ilk çağ yerleşimi bu
lunmaktadır", Antik Keramos şehri içindeki en eski buluntu 1932 yılın

daelegeçen ve M.Ö. 6. yy'a tarihlenen Arkaik heykel başıdır. Bu kayıt

lara geçmemişDor yerleşimini gösterebilirsede, şehirde ele geçen Hel
lenistik Devre ait yazıtlarda Dorik dialeklerin iJıiç kullanılmamış olması

bu görüşü doğrularnamaktadır5. Keramos'tan çıkmış diğer bir Arkaik
torso da bugünBedrum Müzesi'nde teşhir edilmektedir". Keramos'ta bu
lunan M.Ö. 4. yy'a tarihlenen bir yazırtan dolayı şehrin Kar kökenli oldu-

(*) Yrd. Doç. Dr. Ahmet A. TIRPAN Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi, KONYA.

(**) Kısaltmalarda Alman Arkeoloji Enstitüleri'nin Archaeologische Bibliographie
ı981'deki kısaltmalar listesi dikkate alınmıştır.

LL) R~, XI, ı. 255 v.d.

(2) Akarca, Milas, 170; The Princeton Encyclopedia, 448, Bean Maeander, 53.

(3) Head, COins,XLV.
(4) Varinlioğlu, Keramos, 21.

(5) Bean, Maeander. 53.

(6) Gürman. .0., T.A.D., XXI, 2, Ankara 1974, 49.
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ğu kanıtlanmış bulunmaktadır 7. Şehirde ayrıca Frig yazıt1arıda ele geç
miştir 8.

Şehir Aıtik-Delos deniz birliğine LS talent vergi ödüyor idi 9. Şehrin

M.Ö. 3. yy'da Seleukosların veya Ptolemaiosların hakimiyetinde olduğu

kesin bilinmemektedir. M.Ö. 197 yılında Rodos hakimiyetine girer. La
kin M. Ö. 167 yılında Roma'nın karar değiştirmesi üzerine özgürluğiine

kavuşur. Ele geçen bir yazıta dayanılarak Kerarnos'un muhtemelen
Stratonikcia şehri ile syrnpoliteia ilişkisi bulunduğu ileri sürülmckte
dir. Lakin bu ilişkiden hoşmit olmayan Kerarnos'Iular, Rodos ile anlaş

ma yaparak bu birliğe son vermişlerdirLLL.

Şehrin ilk paraları da M.Ö. 2. yy'da görülür ve çağdaşı Stratonikeia
paralarına benzerlik gösterir ii. M.Ö. 129 tarihinde şehir, Roma'nın Asia
eyaleti içine alınmıştır12.

Mithridatcs'irı M.Ö. 88'de Anadolu'yu Romalılardan temizlemek
için girdiği mücadelede Stratonikeia'hlar Roma'ya taraf olmuşlar ve
M.Ö. 31 yılında Mithridates'in yenilgisi üzerine Roma mükafat olarak
Stratonlkeia'ya Keramos topraklarını vermiştirB.

Roma imparatorluk döneminde, bölgedeki şehirler birliğinin bir
üyesi olarak görülmektedir. Şehir yönetimi varlıklı ailelerden çıkan

Stephancphoros'lar tarafından yönetiliyor ve bunlar aynı zamandabaş

rahiplik görevini de yükleniyorlardı 14. Roma ve Bizans dönemlerinde,
sur dışına taşan bir çok kalıntının bulunması, Keramos şehrinin bu dö
nemler-de daha büyük ve daha nüfuslu bir şehir olduğunu ispat eder.
Ele geçen Roma dönemi kitabelerinden, Keramoslu bir baba ile oğulun,

Miletos'un para basımını üstlenmiş olduğunu, diğer bir Keramoslunun
ise Asia eyaletinin imparatorluk tapınmasının baş rahibi olup, aynı za
manda Ephesos şehrinin mali denetçiliğini yürüttüğünü öğreniyoruz15.

Keramos, Bizans döneminde de şehir yaşamını sürdürmüş ve bir pis
koposluk merkezi olmuştur. Bunu şehirdeki kilise kalıntıları ve pis
koposluk listelerinde Keramoslu piskoposların isimlerinin bulunması

kanıtlar.

Araştırmalar:Antik Keramos şehrini görüp onun hakkında ilk bil
gi veren Robert Wood'tur. C.F. Newton, şehirle ilgili iki yazıt yayınla-

(7) Varmlioğlu, Keramos. 5.
(8) Varinlioğlu, Keramos, 8. dipnot 42.
(9) Bean, Maeander, 53.

<ıD) Bean, Maeander, 54.
(n) Head, Coins, XLV.
(12) Akarca, Milas, 170.
(13) The Princeton Encyclopedia, 448.
<ı4) Varirilioğlu ,Keramos, 11.
(15) Varinlioğlu. Keramos, ı. BeL. no. 6 ve 31 nolu kitabe.
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mıştır: W.R. Paton, şehrin yeri ve kitabelerinden bahseder 16. Hicks, şe

hirdeki kitabelerin kataloğunu çıkarınıştır17. İtalyan araştırmacılar, G.
Guidi ve A. Maiuri, yüzeyi gezip, yapılar ve şehrin tarihi hakkındaki bil.
gileri yayınlamıştır18.

1932 yılında Milas üzerinden iki defa Keramos'a gelen L. Robert,
şehrin yazıtlarını tamtmıştır19.

G. E. Bean ve J. M. Cook'ta Karya bölgesi araştırmalarınaKeramos
şehrinide dahil ederek, şehrin tarihi gelişimi ve yapıları hakkında bilgiler
vermişlerdir20.

B. V. Head, British Museum'un para kataloglarıserisindeKerarnos'un
paralarım yayınlamıştır". Keramos şehri üzerinde uzun yıllar çalışan

Ender Varinlioğluda şehrin-yapıları, yazıtları ve sosyal yaşantısı hak
kında yayınlar yaprmştır-". Aşkıdil Akarca ise, Keramos'un tarihi, antik
yapılanve surları konusunda çalışmıştır23.

Surlann topografik genel tammı: Keramos sudarı büyük bir tezat
ile, kuzeyde çok sarp bir dağ yamaemın iki zirvesini, güneyde ise düm
düz bir ovayı çevirerek 'antik şehri kuşatırlat (Resim r 1).

Ovamn güneyini yarım daire şeklinde çeviren surlar, 'doğuda veba
tıda nisbeten düz bir hat şeklinde, kuzeydeki Meşe Kayası dağı yamaçla
rına kadar gelir. Doğudakisurlar, Meşe Kayası dağımn bir tepesi olan
Kızkulesi tepesininçok dik yamaçlarına tırmamr ve tepe kısmına doğ

ru dar .bir açı yaparak güneybatı istikametine yönelir. Diğer taraftan
batı surları ise, mahalli olarak Çamlik tepenin zirvesi olan V~ Kale Tepe
olarak tanınan, Aşkıdil Akarca'nınAkropol tepesi diye isimlendirdiği te
peye doğru tırmamr. Tepenin Kocaçay vadisine 'bakan kuzey yamacını

(16) Paton, W. R. - Myres, J. L., Carian Cities and Inscriptions, JHS XVI, 1896,
191; Paton, W.R., Ceramos and its Inscriptions, JHS, ~I, 1890, 109; Paton
W.R., - Myres, J.L., Researches in Carien, The Geographicai Journal, 9,
1897.

(17) Hicks - Paton, JHS, II, 1890, 121 v.d.
<L8) Guicli, G. Viaggio di Esplarozione in Caria, Annuario ıv-v, 1921/1922, 346

v.d., Resim 1.5.
<L9) Robert,L., Villes d'Asie Mineure, Paris 1962; Etudes AnatoHennes, Paris

1938; La Carie II, Paris 1954.
(201 Bean, G.K - Cook, J.M., The Carian Coast III, BSA 52, ı957 Bean, Maeander,

53 v.d.
(2L) Head, Coins, XIV.
(22) VarinUoğlu. Keramos Bithyniae. İonia Karia'da, Epigrafik Araştırmalar,

T.A.D. xxvı, I, Ankara 1982, 65; Bithyniae, İonia, Karia'da Epigrafik Araş

tırmalar, Belleten 44, 173, 1980, 61 v.d.
(23) Akarca, Milas, 170 v.d,
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çevirerek doğuya doğru uzanır ve sa rp 'kayalar arasında kaybolur. Şeh

rin bu. kuzey kısmında iki yönden gelen surların birleştiğini gösteren
bir kalıntı mevcut değildir.

Kuzeyde sarp arazide yer yer kaybolan surlar, güneydeki ovada ise
erozyon birikintisi ile gömülmüş ve yerleşim sahasıiçinde kalması ne
deniyle de evlerin, ahırların, mandalin ve sebze bahçelerinin müsaade et
tiği ölçüde görülebilmektedir.

Sur duvarlan, malzeme, örgü tekniği, plan: Sur duvarlarınıda ıiki

tür taş kullanılmıştır. Bunlardan biri Meşe Kayası dağının doğal yapı

sını oluşturan gri koyu renkte kireç taşı,diğeri ise, kirli sarı renkte olan
konglemerat taşıdır. A. Akarca, bu taşlardan gri kalker ve breş diye söz
etmektedir 24.

Keramos sudarında taş yonusu ve örgü sistemi farklı olan beş tip
taş bloku kullanılmıştır. a) Gri kireç taşından, polygonal ve kaba yonu,
bosajlı yüzeyli, iri taş blokları, belirli bir derz sırası takip' etmeden örül
müştür. Bu tip malzeme, surun her tarafında kullanılmış ve yaklaşık

2,00-2,50 m. yüksekliğe kadar ayakta kalmışlardır (Resim: 2). b) Breş

taşından, rektogonal ve ince yonu yüzey li taş blokları, bugünkü gözlem
lerimize göre sadece kemerli kapılarda, kapı üstlerinde ve bu kapılar

önüne yapılmış olan kule .duvarlarmda kullanılmışlardır (Resim : 3).
e) Gri kireç taşından, rektogonal ve kaba yonu, bosajlı yüzeyli ve pseudo
isodomik örgü sisteminin uygulandığı taş blokları. Bu malzeme ve örgü
tekniği, Kale Tepe zirvesindeki sur duyarlarında görülmektedir. Yer yer
polygonal taşlarla birlikte kullanıldığı da izlenir (Resim : 4). d) Gri
kireç taşından, rektogonal ve ince yonu yüzeyli, pseudo isodomik ör
gülü taş blokları sadece güneybatı surlarında bir kısımda karşımıza çık.

maktadır. e) Gri kireç taşından, rektogonal ve ince yonu yüzeyli, bir ka
lın ve hatıl şeklinde bir ince sıranın tekrarlanması şeklinde örgülü taş

blokları, şehrin doğusunda K2kuiesinde uygulanan bir tekniktir 25

f) Kale Tepesi yamaçları yakınında (kuzeybatı) 3 m. yüksekliğe kadar
ayakta olan bir duvarın taban kısmında poligonal gri kireç taşı, onun
üstünde de rektogonal, ince yonu yüzeyli pseudo isodomik örgülü taş

lar kullanılmıştır.,
Sur .duvar: planında iki ayrı planlama görülür. a) Masif taş duvar-

lar; iki, üç taş blokunun yan yana getirilmesi ile duvar kalınlığının oluş"

turulduğu duvar plan tipidir. Şehrin hemen hemen bütün sur duvarları

bu planlama ile inşa edilmiştir (Resim: 5). DUVoT kalınlığı 2,40 metre-

(24) Akarca, Milas, 172.
(25) Akarca, Milas, lev. 57; Scranton, RL., The Chronology of Greek walls, Uni

versity of Chicago, 1939, 23 v.d.
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dir. b) Opus Testaceum diye isimlendirilen bir duvar yapım tekniği ile
planlanmış duvar' parçası26. Bu teknikte, opus catmenticum adı verilen
harç ile karıştırılmış moloz taşlardan oluşturulan duvar bedeni, her iki
yüzde, yukarıda adı geçen «Taş yonusu ve örgü sistemi» sınıflandırma

mızın «d» ·sınıfına giren taşlarla kaplanmıştır ve bu örgü sisteminin kul
lanıldığı güneybatıdakibir sur duvar parçasını görmekteyiz (Resim: 6).

Kuleler, malzeme, örgü tekniği, plan: Şehrin dağlık kısmında, ya
ni kuzey surlarında, iki tanesi çamlık Kale Tepe'de. üç tanesi de Kızkale

si'nde olmak üzere 5 kule yer almaktadır. Ova surlarında ise bugün kıs

men ayakta olan 5 kule planını çıkartabildik. Bu kulelerin sur içine
açılan kemerli kapıları vardır. Bunlara ilaveten önünde bugün için her
hangi bir mimari tesbit edemediğimiz dört adetkemerli kapı halen sağ

lam olarak durmaktadır. Kuvvetli bir ihtimalle bu kapılar kule kapısı

dır, önlerindeki mimari çeşitlinedenlerle kaybolmuşolmalıdır.Düz bir ara.
ziyikoruyan surlar üzerinde birbirine yakın «50.25,56.50.63.00, 35.00 m.»
çok sayıda kapı olması düşünülmemelidir. Bu noktalara kulelerin
yerleşmiş olması savunma açısından daha fonksiyonel.ve daha akla
uygundur. O halde şehrin ova surlarında doğuda bir, güneyde beş ve ba-
tıda iki olmak üzere toplam sekiz kule mevcuttur. .

Kı kulesi, şehrin doğu kulesidir. Bir evin duvarını oluşturur, kule
olup olmadığı konusu toleranslı bırakılmalıdır27. Hatıl şeklindeki ince
uzun taşların birer sıra ara ile kullanıldığı ince yonu rektogonal taşlarla

inşa edilmiştir.

K2, K3 ve K4 Kuleleri şehrin güney kapısı olan Klıkapsının her
iki yanında simetrik olarak yer alır (Resim: 7). Kulelerin taşları görül
mez, sadece kernerli kapı yerleri ile ayaktadırlar. K2 kule kapısının ke
mer oluşumu da yıkılmıştır, lakin malzeınesi yanındadır.

K3 ve K4kule kapıları ise kemerleri ile sağlam durumda olup ara
larında 63 m. mesafe vardır ve kapı genişlikleri 1.70, 1.75 metredir (Re
sim: 8).

K5 ve Kı6 kuleleri: ıK2 kulesinden itibaren düz bir hat şeklindeuza
nan surların önünden mezarlık yolu geçer. Bu yol üzerinde yer yer la
hit kapakları ve tonozlu mezarlar izlenmektedir. Mezarlıktan itibaren
surlar kavis yaparlar. Bu kavis üzerinde, mezarlığa yaklaşık 200 meto
re mesafede K5 kulesi bulunmaktadır. K5 kulesinde, kemerli kapının

2,30 m. doğu kısmında dıştan dışa 7,60 x 7,70 m. ebatlarında kule benzeri

(26) Herausgegeben von, Rom und Seine Grassezeit, Frinze 1972.
(27) Akarca, Milas, .Iev, 57. de kule olarak göstermekte. Aynı şekilde Varirılioğlu,

Keramos, şek. 6. söz eder.
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bir mimari vardır. Ayrıcakapı karşısındabir kavis yaparakkapı önünü
kapatan bir taş sırası görülrnektedir. Bu noktada aynı zamanda kule ko
rumasında bir çıkış kapısı akla gelirse de sur ile 'kulenin oluşturduğukö
şeyi kesin olarak tesbit etmemize rağmen bu çizimde gösterdiğimiz ku
lenin sur girişi yoktur. Bu da bizi suda köşe oluşturanduvarın kemer
li kapı önüne dönerek kule oluşturabileceğikonusunda da düşündürmek

tedir. Gerçekten akılcı olanı da budur, lakin biz mevcut tesbitlerimizi
çizime geçirdik (Resim 9). K,5 kulesinin 56,50 m. batısında yer alan K6
kulesinin sadece kapısı, kemerleri ve üst yapısı hakkında bilgi veren, rek
togonal kemer üstü breş taşı ile sağlam olarak durmaktadır (Resim
ıo, ll).

i

K7 kulesi; K6 kulesinden yaklaşık 50 m. sonra sur duvarları kavi
sini tamamlayarak kuzeye doğru yönelirler. Bu mevkiye Fabrika Önü
(yakınlarda eski bir zeytinyağı fabrikası nedeniyle) veya Ören İçi den
mektedir. Kavisterı 40 m. kadar kuzeyde, breş ve gri kireç taşları ile in
şa edilmiş bir kule kalıntısı vardır. Bu K7 kulesinin sadece tek sıra te
mel taşlarının kalmış olmasına rağmen yaklaşık ölçülerini alabilmek
mümkün olmuştur. Sur duvarı Üzerinde kuleye bir giriş görülmemekte
dir. Ancak kule üzerinde tesbit ettiğimiz bir açıklığın kapı yeri olabile
ceğine karar verdik. Kule dıştan dışa 7,5Oxll,60 m. ölçülerindedir (Re-
sim: 12).

K8 kulesi: K7 kulesinden sonra kuzey istikametinde, Çarnlık mev
kiine doğru devam eden surlar, Kaletepe yamaçlarınagelmeden K8 kule
sini oluşturur (Resim: 13). Bu kule Kerarnos'un en sağlam olarak kal
mış olan kulesidir. Bunu da halen bir evin bahçesinde ahır olarak kul
lanılıyor olması sağlamıştır. K8 kulesi kalıntıları, Keramos ova surla
rındaki kulelerin vekemerli kapıların mimari fonksiyonlarını bize açık

layan en önemli buluntudur(Resim : ]4).

Kule kapısının açıldığı sur duvarları, kapı kemer eğrisinin başla

dığı noktaya kadar; gri kireç taşı poligonal taşlarla örülmüştür,Bu nok
tadan sonra ise rektogonal breş taşlarının kullanıldığını görmekteyiz.
Kapı söveleri ve kemeri, diğer bu tip kapıların tamamında tesbit etti
ğimiz gibi breş taşından (konglemera taşı) inşa edilmiştir. Kule du
varları da aynı şekilde rektogorıal breş taşından pseudo isodomik örgülü
olarak karşımıza çıkarıs. Kulenin dıştan dışa ölçüleri 8,70 x 7,60 metre

(28) Ova' sudannda sadece iri poligonal taş bloklannın kalmasının nedeni, bu
rektogonal taş bloklarının yapı malzemesi olarak kullanılabilme kolaylığın

dandır. Taşıması da güç olmayan bu blokların yeni yapılanmalardakullanılmış
olduğu görülmektedir. Halen Ören'de eski eser tahribatı konusunda büyük
bir talan devam etmektedir. Bean, bu tahribatı «vandalizm- olarak nite
lendinnekte haklıdır.
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olup, kule, kuzeydeki yan duvarından sur dışına bir kapı ile açılmakta

dır. Burası aynı zamanda şehrin girişidir.

K9 kulesi; K8 kulesinden kuzeye devam eden surlar, 100 m. sonra
Kaletepe'ye doğru tırmanır. Kaletepe'nin batısındaK9 'kulesi yer alır. Bu
kulenin önü, Ören-Milas yolunun vadiye girdiği noktadır. Boğaz Ağızı

denilen bu mevkiide yazın kuruyan geniş bir dere yatağı vardır. Rekto
gonal ve az bosajlı kireç taşı ibloklarıyla tek sıra (0.85 m.) taştan örül
müşbir kuledir. İç kısmı moloz taş dolgu olarak gözükmektedir. Önem
li bir nokta olarak köşe derzleri düşey bir hat şeklinde belirtilmiştir.

Bu kule sur ile birlikte örülmemiştir ve dıştan dışa 4,2Ox2,50 m. ebat
larındadır (Resim : 15, 16).

KlO kulesi; Kaletepesi'nde surların batıya dönüş yaptığı noktada,
büyük bir kaya üzerine inşa edilmiştir. Kule duvarları rektogonal, bo
sajlı yüzeyli, gri kireç taşından örülmüs olup, kalınlığı 1,20 metredir. Sur
duvarındankule içine açılan bir kapı yeri vardır. Kule, sur duvarı ile bir
likte örülmemiş olup, dıştan dışa 2,50x3,70 ın. ebatlarındadır. İç kısmı

moloz taş dolgu görünümündedir. Arazideki kot farkı nedeniyle kulelerin
sur içi zernin seviyesine kadar dolgu olması fonksiyonel açıdan gerekli
dir (Resim: 17) .

. KU kulesi; . K10 kulesinden sonra Kaletepesi'nin kuzeyinde bir
hat boyunca uzanan surlar, araziyi Kızlar Tepesi'ne birleştiren boyun
kısmına doğru iner. Bu iniş sırasında sur içine doğru 2 metrelik bir dir
sek oluşturur" (Resim: 18).

Dirsekten 15 m. sonra kısmen yıkık olan bir kapı yerine gelinir.
Bu kapı, Keramos'un kuzey kapısı olmalıdır. Konumu nedeniyle arazi
nin geçit veren yegane noktasıdırve içinden geçen yol halen kullanılmak

tadır. KU kulesi KV kapısının 5.30 m. doğusunda yer alır. Poligonal taş

larla örülmüş olan kule bugün 3,50 m. yüksekliğe kadar ayaktadır.Ancak
iç kismımoloz dolgudur ve bitişiğine bir ahır yapısı inşa edilmiştir. K11
kulesi dıştan dışa 7,00 x 2,40 m. ebatlarındadır. Surun köşe yaptığı nokta
da ve sur duvarlan doğrultusundainşa edilmiştir. Bu nedenle sur içi sı

nırı bir sorun olarak karşımizdadır.

(29) A. Akarca, Kale Tepesi zirvesinden Akropol olarak söz etmektedir. Gerçek
ten bu tepe düzünde kuzey surlarina 9-10 metre mesafe ile paralelolarak uza
nan rektogonal kaba yonu hafif bosajlı yüzeyli blok taşlarla örülü 1,15 m.
kalınlığında duyarlı 10,25x 20,00m. ebatlarında bir kalıntı yaklaşık 2,50 - 3,00
m. yüksekliğinde, 4 - 5 taş sırası ile ayakta durmaktadır. Yapman iç kısmı

toprak dolgu olduğundan mahiyeti anlaşılamamıştır. Bunlara ilaveten, bu'
yapının içinde ve Kaletepe'nin en yüksak noktasında küçük ve tek apsisli bir
bazilikanın kalıntıları Izlenebilmektedir.
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K12 ve Kl3 kuleleri; Kl l kulesinden sonra batıya, Kızkalesi tepe
sine doğru tırmanışa geçen sur duvarları, yaklaşık 30 m. sonra K12 kule
sini oluşturur. K12 kulesi dıştan dışa 5.60 x 3,10 m. ebatlarındadır (Re
sim: 19). K12 kulesinden 24 m. sonra, dıştan dışa 3,40 x 5,00 m. ebatların

daki Kl3 kulesi yer alır. Her iki kulenin de duvarları 1,10 m. kalınlığın

dadır. Rektogonal az bosajlı gri kireç taşından olup, sur duvarı ile birlikte
inşa edilmişlerdir.Kulelerin iç kısımları sur içi taban katın seviyesine ka·
dar moloz taş dolgudur .Bu kulelerin yer aldığı ve Kızlar Tepesi'ne doğ

ru tırmanan sur duvarlarının tamamı grikireç taşı poligonal taşlar ile
masif duvar olarak örülmüştür. Bazı kısımlarında poligonal örgü üst sı

rasında rektogonal taşlarda izlenmektedir.

Kapılar, malzeme, örgü tekniği, plan: Keramos şehri surlarında

toplam 5 adet kapı yeri tesbit ettik. Bunlardan bir tanesi doğu, 2 tane'
si güney, bir tanesi batı ve 2 tanesi kuzey surları üzerinde yer almak
tadır.

KI kapısı, doğu surlarındadır. Üst kısmından limana inen yol
geçer. Kule yakınındaki sur duvarlarının üzerine ev inşa edilmiştir. Sur
duvarı kuleye gelmeden önce kalınlaşır (3,60 m.) ve içe doğru bir dirsek
oluşturur. Tekrar eski yönünde devam ederek Jandarma binasının temel
duvarı olur. KI kapısı bu dirsekte yer alır. Sur içine ve kapının tam
karşısına içten içe 2.10 x 5,00 m. ebatlarında bir mimari ilave edilmiştir.

Kapı, hem dirsek vasıtasıyla oluşturulmuş olan 3,60 x 9,60 ebadındaki

bir sur üstü savunması, hem de girişte'ki kapalı mekan ile koruma altın

dır ". Bu kapının inşasında poligonal ve rektogonal taşlar bir arada kul
lanılmıştır (Resim: 20).

KIl kapısı, şehrin en önemli, en iyi mimari ile korunma altına

alınmış, en büyük kapısıdır. Güney surlarında yer alır. Bugün bu kapı

içinden mezarlık yolu diye isimlendirilen bir yol geçmektedir. Bu nokta
da sur duvarları 11 m. yarı çapındaki bir dairenin 20 m. uzunluğundaki

kirişini gören bir yay şeklinde sur içine doğru girmektedir, Bu yaya 5,30
metrelik sur duvarı kalınlığınıda ilave edecek olursak, bu dairenin ya
rıçapı 16,30 m. olur. Kapı bu çemberin tam orta noktasındadır.Bugünkü
ölçümlerle sur dışına hakan yüzünün genişliği 3,50 metredir. Kapıyı oluş

turan çemberin duvar kalınlığı 5,30 m. olup, sur dışına bakan cephesi
1,70 m. kalınlığında gri kireç taşı poligorıal taş blokları ile örülmüştür.

Bu sıranın arkasında, yani çemberin sur içine bakan cephesinde ise
3,60 m. kalınlığında rektogorıal breş taşı bloklardan örülmüş bir duvar
daha yer alır. Hemyüzey örülmüş olan bu iki duvarın sur içinde kalan
breş taşlı kısım, surun orijinal yüksekliğindeön kısmındaki duvardan

(30) Alinda şehrinin güney KI kapısı da bu mimariye benzer..
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biraz daha alçakta kalarak, kapı önündeki alanın korunmasında asker
lerin rahat hareket edebileceği bir seyirdim yeri işlevini yürütüyor olma
lıdır.

Kıl kapısını oluşturan çembere doğudan ve batıdan gelen sur du
varları açılı olarak birleşmektedir.Bu birleşme noktalarında, kapının

her ikiyanına simetrik olarak yerleştirilmiş olan K2 ve K3 kuleleri yer
almaktadır. Bu plan ile Kıl kapısı çok iyi korunmaya alınmış abidevi
bir kapı görünümündedir (Resim 6).

KIlI kapısı şehrin güneybatısında mezarlık yolu üzerinde ve Ks
kulesinin 2,30 m. batısında yer alır. Kapı, 1,90 m. genişliğinde ve breş

taşı kemerlidir. K5 kulesinin kapıönünü kapayıp kapamadığı konusun
da tereddüte düştüğümüz için bu kısımdakimimariyi olduğu gibi kabul
etmek durumunda kaldık. Buna göre K5 kulesi haricinde kapı, önünde
kavis yapan ve bir kenarı kuleye dayanan 7,00 x 13,85 m. ebatlarında bir
sıra taş mevcuttur. Bu taş sırası kule önünde 5,25 genişliğinde bir ko
ridor oluşturarak kapıya yönelmektedir (Resim: 8).

KIV kapısı, şehrin batı kapısıdır. Bu kapı hakkında:K8 kulesi an
latılırken söz 'edilmişti.

KVkapısı, şehrin kuzey kapısıdır. Kale Tepe ile Kızlartepesi'ni bir
leştiren boyun üzerinde yer alır. 5,30 m. doğusundaki KU kulesi ile ko
runmaya alınmıştır.Plan olarak düz kapı görünümündedir (Resim: 18).

Kademe ve dirsekler : Keramos surları hem dağlık hemde ovalık

bir alanı çevreler. Ovalık alanı çevreleyen surlar, doğuda bir yer haricin
de dirsek oluşturmaz. Sur duvarları istikamet değişikliğini uzun bir ala
na intisap ettirdiği kavisler ile oluşturmaktadır. Dağlık kısımdaki sur
lar ise genelde düz bir hat boyunca devam ederler. Arazinin eğimi nede
niyle kademe sayısı çok fazla ise de dirsek sayısı fazla değildir. Kızlar

kayası tepesinde 3,50 ve 3,40 m. uzunluğunda iki tane, Kaletepe'de biri
KlO kulesi yanında diğeri de boyun kısmındaki KV kapısına 15 m. me
safede ve 2 m. uzunluğunda olmak üzere dört dirsek vardır (Resim:
17, 18).

Değerlendirme: Keramos 'surları ilk inşa aşamasında gri :kireç ta
şından poligonal, kaba yonu yüzeyli, belirli bir derz sırası takip etme
yen (irregular) taş blokları ve kirli sarı konglemerattan (breş) rekto
gonal, ince yonu düz yüzeyli, pseudo isodomik örgülü malzeme ile örül
milşlerdir. Bu malzemeye surun her tarafında rastlamak mümkündür.
Poligonal örgülü duvar örneklerine Karya bölgesinde Loryma, iMyndos,
Stratonikeiav Halikarnassos surlarında rastlanmaktadır. Ancak bunlar
surların tamamında uygulanan bir teknik değil'kısmi tamirat ve ilave
ler olarak görülmektedir.

Örgü sistemi olarak M.Ö. 6 yy'a tarihlenen Teos akropolü,
Neandria, Larisa (Buruncuk) ve M.Ö. 5. yy'a tarihlenen Asos sur-

371



ları gibi Batı Anadolu şehirlerinde de karşımıza çıkar". Serater po li-.
gonal taş yüzeylerinin daimadüze111lmemiş yüzeyli olduğunusöy

lerse de Keramos'taki poligonal taş yüzeyleri kaba yon u bosajlı ola
rak gayet barizşekilde düzeltilmiştirP.Başlangıcı Arkaik devir olan bu
övgü sistemi Karya bölgesinde Hellenistik devirde de kullanılmıştır".
Myndos şehri surları Aşkıdil Akarca tarafından M.Ö. 4. - 3. yy'a, Guidi
tarafından ise Hellenistik devre tarihlendirilmektedir J4. .

Keramos'ta M.Ö. 6. yy'a kadar giden buluntular ele geçmesine rağ

men, şehrin ticari ve politik bakımdan en etkin olduğu devir M.Ö. 3.
yy'dır. Bunu kanıtlayan yeterli sayıda yazrt ele geçmiştir ". Poligonal du
var örgü sisteminin Hellenistik Devir'de Karya bölgesi şehirleri için ya
bancı olmadığı, ancak işçilik bakımından oldukça pahalı bir teknik 01.
duğu için, geniş kullanım alanları bulamadığı bilinmektedir. Bu paha
lı teknikteki poligonal sur duvarlarının,Keramos şehrinin ekonomik açı

dan zengin olduğu bir devirde inşaedilm:işolabileceğini düşünmemizyan
lış olmaz 'kanısındayım. Bu da yukarıda değindiğimiz gibi M.Ö. 3. yy
olmalıdır.

Surlara ilave ve tamlratlar : Gri kireç taşı, rektogonal, kaba yor.u
bosajlı taş blokları ile örülen duvarlar şehrin kuzey sudarındaki kule
lerde, Kaletepe zirvesindeki büyük yapı duvarlannda ve polygonal sur
duvarlarının bazı üst örgüsünde rastlanır. Bu tip taş kullanımı M.Ö. 5.
yy'dan beri bilinmektedir ve M.Ö. LV. yy'ın sonlarına kadar her çeşit

kullanımı iyice yerleşmiştir 36. Kuzeydeki kulelerin köşelerinde taşların

birleşiyor hissini vermek amacı ile, düşeyde ince yonu bir hatla belirtil
miştir. Bunun Karya bölgesinde de MÖ. 4. ve 3. yy içinde yaygın bir
kullanım alıanı vardır. Keramos kuzey suru kulelerinin inşasında bu
tekniğin, malzemenin kulLanılması ve bu 'kuleIerin polygonal örgülü sur
duvarlarına eklenti olmaları, yeni örgülerin bir bütün oluşturmamasıta
rihleme açısından terminus post guemdir. Bu duruma göre Keramos
surlarının ilk inşa tarihi olarak kabul ettiğimiz M.Ö. 3. yy'dan sonra
şehre kuzeyden gelecek bir tehlikeyi önlemek amacı ile inşa ettirilmiş

olmalıdırlar. Bu da şehrin M.Ö. 2. yy içinde Stratonikeia ile olan anlaş

mazlığıyla ilgilidir diyebiliriz.

(31) Akarca, Savunma, 196, lev. VI. 13, XXIV. 52, XXVI. 55.
(32) Scranton, R.L., The Chronology of Greek walls, University of Chicago, 1939,

45.
(33) a.g.e. 45 v.d. Poligonal tekniğin başlangıcını erken 5. yy'a verir. Maiuri, A.,

Annuario ıv-v, 1930. 386. Loryma'da uygulanan tekniği 3. yy'ın 2. yarısına

vermektedir.
(34) Akarca, Savunma, 197; Guidi, A., a.e. 386 v.d.
(35) Varinlioğlu, Keramos, 120 v.d.
(36) Scranton, R.L., The Chronology of Greek walls, University of Chicago, 1939,

136.
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K2 kulesi örgü tekniği açısından gösterdiği farklılıktan dolayı diğer

kulelerdenayrılır.Kule duvarları ince yonu yüzeyli taşlar ile bir kalın sı

ra ve hatıl şeklinde bir ince sıra olarak örülmüştür. Bu tür örgü sistemi
Geç Hellenistik Devir'de kullanılmıştır.Alinda surlarına yapılan tamirat
larda ve İsauria surlarının tamamında uygulanmış olan bir tekniktir.F
K2 kulesinin örgü tekniğine çok benzeyen İsauria surlarının tarihi göz
önüne alınırsa, 'bu kulenin M.Ö. ı. yy'da inşa edildiğini söyleyebiliriz.

Obus testaceum örgülü duvar bir Romalı tekniğin göstergesidir 38

Bu teknik opus catmenticurn'un ortaya çıkmasıyla birlikte Roma'nın

Geç Cumhuriyet döneminde ilk defa Latium ve .Campania bölgelerinde
görülür 39. Opus catmenticum, harcın, moloz taşla karıştırılarak bir be-

. ton gibi kullanılmasıdır. Augustus devrinde doğudaki Roma eyaleile
rinde bir Romalı teknik olarak kullanılmaktadır40. Flavius1ar devrinde,
Roma'nın Asia eyaleti olan bölgedeki şehirler birliği içinde Keramos'un
aktif rolü vardır. Antik şehirdeki halen sağlam olan su kemerleri, me
zarlar, resmi yapılar yanında bölge imparatorluk kültü baş rahipliği,

mali denetçilik gibi görevler verilenvatandaşlarasahiptir 41. Şehrin Ra
ma devrindeki bu canlılığı ve tekniğin tarihi gelişimini göz önünde bu
lundurursak opus testaceum örgülü duvarın en. erken Flaviuslar devrinde
inşa edilmiş olduğunu söyleyebiliriz.

Keramos ova surlarının bilhassa batı kısımlarında, polygonal ör
gülü sur duvarlarına yıkıkları doldurmak ve 3,50 m. yüksekliğinde bir
seviyeye getirmek amacıyla ilaveler yapıldığını tesbit ettik.

Yukarıda sıraladığımızbütün duvar örgü sistemlerinden farklı ola
rak bu ilave duvarlar, irili ufaklı toplama taştan harçla örülmüş du'
varlardır ve beşik çatı şeklinde harpuşta'lara sahiptir " (Resim: 21).
Keramos'un Bizans devrinde de önemini koruduğunu yerleşim alanı

içindeki yapı kalıntılarından anlamaktayız, Bu duruma göre, adı geçen
duvarlar Keramos surlarında yapılan son tadilatlardır, günümüze kadar
gelmiş ve. tarihi gelişim içinde şehrin son antik devir sakinleri olan Bi
zanslılar tarafından inşa edilmiştir.

(37) Mansel. Pamphylia, 233; Swabodu, H., Keil, J., Knoll, F., Denkmaeler aus
Lykaonien, Pamphylien und Isaurien, Wien 1935, 123, resim 43.-49.

(38) Herausgegeben von, Rom und Seine Grossezeit, Frinze 1972, 17. Opus tes
taceum denilen teknik opus catmenticum'dan oluşan duvar gövdesinin rek
togonal taşlarla kaplama tekniğidir.

(39) Selder. R., Römische Malereı, München 1968, 4..
(40) Deichmann, F.W., Westliche Bautechnil, im Bömischen 'Und Rhomanschen

Osten, AM 86, 1979, 474.·
(41l Bkz. Şehrin tarihi gelişimi.

(42) Alabanda surlannda da benzer işçiliktc tadilatlara rastlandı.
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Resim : 1 - Keramos sur krokisi

Resim: 2 - Keramos ova surlanndaki poligonal örgü
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Resim : 3 - Bres tası ille örülmüs kule kapısı örneği lK4)

Resim : 4 - Tepe suru rektagonal örgü örneğt
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Resim : 5 - Tepe surundan bir örnek

Resim : 6 - Ova suru opus quadratum duvar işçiliğ1
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Resim 7 - Kıl kapısı planı
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Resim 8 - K4 kulesinin kemerli kapısı
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Resim : 9 - K5 ve KG kuleıerinin kapı yeri planı

Resim : 10 - K6 kulesi kapı örgü sisteminin görünüşü
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Resim : 11 - KO kulesi kemerli kapı detayı

Resim : 12 - K7 kulesi planı
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Resim : 13 - Ka kulesi planı



Resim: 14 - KB kulesi kule içinden görünüş
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Resim : 16 - KIO kulesi planı
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, Resim: 15 ~ K9 kulesi planı
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Resim 17 - KU kulesi görünüş
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Resim 18 - KU kulesi ve KV kapısı planı
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K12 ve K13 kule planlaı-ı

Resim : 20 - KI Itapısı planı

Resim: aı

Poligonal örgü
üzerine geç devir
tamiratı
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1987 İZMİR·MANİsA·AYDIN İLLERİ·YÜZEY ARAŞTIRMASI

Recep. MERİç 'ii

1987 yılında ı adı geçen illerde yüzeyaraştırmasına devam edilmiş,

Kolophon, Teos ve Smyrna şehir arazileri içinde yer alan, küçük antik
yerleşimler. savunma yapıları belirlenmiştir.Prehistorik araştırmalarda
Kemalpaşa ve Selçuk ilçelerinde yeni merkezler tesbit edilmesinin yanı

sıra, D. H. French tarafından Manisa çevresinde 19S9'da keşfedilen hö
yüklerin yeniden gezilmesiyle sürdürülmüştür.

İZMİR İLİ

Cumaovası çevresi

Dereköy'ün batısında Karatepe üzerinde (Resim: 1) dikdörtgen
plana sahip HellenistrkÇağ'aait, bazı temel izleri korunmuş bir kale ya
pısı tesbit edilmiştir.

Çatalca (Sandıköy) çevresinde Vakıf ve Seyit Ali Tepe mevkilerin

de küçük birer antik köy yerleşimi belirlenmiştir.

Yeniköy'ün batısında,Asar (Resim: 2) denilen, sivri bir tepe üzerin
de bir kalenin bulunduğu öğrenilmiştir. Henüz ayrıntılı olarak inceleye
mediğimiz bu kalenin Teos yakınlarında bulunması gereken Kyrbissos
kalesi olmasımuhtemeldir (bkz. Louis ve Jearıne Robert, Teos et Kyrbis
sos, Journal des Savants, 1976 s. 153-235).

Sancaklı köyü çevresinde Kolophon şehrine ait bazı köy yerleşimle

ri belirlenmiştir. Ahmetli Mahallesi Tarlatepe'de prehistorik malzemenin
yanısıra siyah glazürlü Klasik çağ seramiği bulunmuştur.Haylaz Tepe'de
M. Ö. 2. ve 1. yüzyıllarda yoğun ~rleşim görmüş bir antik köy,Öküzlü
Kuyu ve Saraçtepe mevkilerinde de küçük antik köy yerleşimine işaret

eden seramik parçaları gözlenmiştir. .

(*) Doç. Dr. Recep MERİç, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık-Bölümü, Resto
rasyon Anabilim Dalı, Bornova/İZMİR.

(ı) Araştırma için gösterdikleri yardımlardan dolayı Bakanlık Temsilcisi Meh
met Önder'e, Öğ. Gör. Yüksel Üstüngel'e, Ar. Gör. Eti Akyüz'e, Arkeolog
Sinan Baç'a ve Şehnaz Meriç'e teşekkürü borç bilırtm:
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Ephesos Çevresi

Prehistorik açıdan az bilinen Ephesos çevresini daha önceleri araş-

. tırmış, Belevi - Tire arasındaki Büyükkale'nin ve Kuşadası yakınındaki

Ilıcatepe'nin M. Ö. 2. bine aitkaleler olduğunu belirlemiş, ayrıca Halka
pınar köyünde, küçük de olsa Myken çağdaşı bir rıekropolün varlığını

saptamıştık (bkz. Meriç, Küçük Menderes Havzasının Tarihsel Coğraf

yası, 1983 Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yayınlanmamış do
çentlik tezi s. 31, 38, (Resim: 28: a-d). 1987 yılında bu araştırmaların

devamı olarak Çamlık Göztepe'de. M. Ö. 2. bine ait bir kale kalıntısı, ay
rıca Gökçeaları köyü yakınında bir höyük tesbi-t edilmiştir.

Göztepe: ÇamlıkköyüyakınındakiGöztepe. Selçuk-Aydınve Çarn
lık - Kuşadası yol kavşağında, stratejik 'bir 'konumda bulunmaktadır

(Resim: 3). İsminden de anlaşılacağı gibi tepe üzerinden çevre iyi gö
zetlenebilmekte, zirveyi çevreleyen harap sur duvarına ait kalırrtılar da
rahatlıkla görülebilmektedir.

Yüzeyde az da olsa M.Ö. 2. bine-ait içe dönük ağız kenarlı kase par
çaları (Resim: 4) ele geçmiştir. Dolayısıyla Göztepe'nin M. Ö. 2. binde

Arz a w a bölgesi içinde yer alan Büyükkale ve Ilıcatepe gibi bir savun

ma yapısı olması muhtemeldir.

Gökçealan : Ephesos çevresinin prehistorik evresine ışık tutan baş

ka bir merkez ise Gökçealan köyü doğusundaKabıla mevkiinde yer alan
höyüktür. Yüzeyde görülen seramiğin çoğunluğunu Kumtepe I b evre
sine ait kulplu yayvan kaseler oluşturmaktadır (Resim: 5). Bazı örnek
ler ise Beycesultan Geç Kalkolitiği tipinde olup dışa yayvan profil göster
mekte, ağız kenarlarının iç tarafında ise beyaz boyalı zikzak motifi bu
lunmaktadır.

. Böylece Gökçealan Höyüğü, Beycesultan - Sisam Adası (Samos - Ti
gani) ilişkilerini inceleyebilmek için önemlibir ara merkez olmaktadır

(krş. S. Lloyd - J. Mellaart, Beycesultan i The Cha1colithic and Early
Bronze Age Levels, 1962 s. 106 v. d.). Ayrıca, Kumtepe i b seramiğinin

dağılımı içinde Gökçealaİı örnekleri şimdiye kadar bilinen en güneydeki

örnekler olmaktadır (krş. Meriç, Metropolis in Ionien, 1982 s. 41 v. d.).

Menemen Çevresi

Ulucak'ın kuzeyindeki ibir tepe üzerinde Klasik ve Hellenistik çağla

ra ait küçük bir yerleşim belirlenmiş, zirve yakınında kayalara oyularak
yapılmış bir kuyu görülmüştür.
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Kemalpaşa Çevresi

D. H. French tarafından Ulucak'ta bulunan höyüğün yanısıra, araş

tırmalarımız sırasında Çambel köyü altında Nif Çayı'na yakın yentbir
höyük belirledik. Nemrut Höyüğü (Resim: 6) adını verdiğimiz bu yer
leşmede Geç Neolitik (Hacılar VI) dönemden antik döneme kadar uza
yan seramik buluntular içinde Myken Kyliks kaidesi (Resim: 7) dikkati
çekmektedir.

Nemrut Höyüğü'nün200 m. kadar güneyindeNifÇayı'mneski yatağı

üzerinde, Roma dönemine ait iyi korunmuş, çok kemerli uzun bir köprü
nün varlığı saptanmıştır (Resim ; 8). Bir kaç eski seyyah dışında tama
men dikkatlerden kaçmış söz konusu görkemli Roma köprüsününarkeo
lojik ve mimari etüdlerini önümüzdeki yıl yapmayı planlıyoruz.

MANİSA İLİ

Manisa çevresinde D.H. French tarafından 1959 yılında belirlenen
höyüklerden 'bir kısmı yeniden gezilmiştir (Bkz. D.H.French,AS 19,1969
s. 52,54 v.d.). Bunlardan Çerkeztevfikiye, Eğriköy ve Veziroğlu höyükle
rinden seramik örnekleri toplanmış, Tekeliler höyüğünün ise tarımsal

çalışmalar sonucudüzeltilerek tarla> haline getirildiği gözlenmiştir.
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Resim , 1 - Dereköy batısındaki Kar,atepe

Resim : 2 - Asartepe
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Resim : 3 - ÇamIık, Göztepe

Resim ı 4 - Göztepe, yüzey seramik buluntuları
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Resim : 6 - Nemrut Höyüğü

Besim : 7 - Nemrut Höyüğü, Myken kyliks kaidesl

o 1 2 3
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DOGU DAGLIK KİLİKYA ı987 YILl ARAŞTIRMASI

K.Levent ZOROGLU *

Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu Başkanlığının maddi katkıları

ve «Mersin - Anamur Kıyı Şeridi ve İç Kesimlerindeki Eski Eserlerin
Tesbit - Tescil Çalışması» projesi doğrultusunda 15 Temmuz - 20 Ağus

tos tarihleri arasında Silifke'nin kuzeydoğu bölümünde (Göksu Nehri
ve Limonlu Çayı arası) yüzey araştırmamız gerçekleştirilmiştirı.

Çalışmalarımızı daha çok şu esas konular üzerinde yoğunlaştirmış

bulunmaktayız :

1 -- Bugüne kadar yapılan yüzeyaraştırmalarındasözüedilen eski
eser alanlarınıngünümüzdeki durumunu yerinde tesbit~1:mek.

;"'.,'

2 - Literatiire'.geçmemiş malzeme ve merkezlerhakkında etüdler
yapmak.

3 - Bugüne kadar üzerinde fazla durulmayanRoma önüesi şehir

surları hakkında etüdler yapmak.

1987 yılı yüzey araştırmamızınkonusu olan ve Göksu (Kalykadnos)
nehri ile Limonlu (Lamas) Çayı arasındakiDoğuDağlıkKilikya (Resim: 1)
Kilikya bölgesinin bugüne kadar en çok araştırılmış! kesimidir", Bu.
bakımdan yaptığımız çalışmada bölgedeki eski eserlerin geçmiş araştır

malardaki durumu ile bugünkü durumu arasında bir karşılaştırma yap-

(*) Doç. Dr. K. Levent ZOROGLU, Selçuk Universitesi, Fen _ Edebiyat Fakültesi
Arkeolon ve Sanat Tarihi Bölümü, KONYA.

(}) Yüzey araştırmarmza sağladıkları maddi katkıdan dolayı Selçuk Üniversitesi
Araştırma Fonu başkanlığının sayın yönetici ve .ryelerine. Ekıbirnizin Silif
ke'de konaklamasma yardımcı olan Seleukeia Kazısı başkanı Sayın Çelik
Topçu'ya ve Müze Müdürü sayın Şinasi Başal'a, kendi araç imkanlarını kul
lanamıyacağımız arazi şartlarında araç yardımı yapan Orman İşletme Mü
dürü Sayın Mehmet Aksoy ve Bölge Şefine teşekkürlerimi sunarım. Baş

kanhğım altındaki ekibimizde Yasemin Er, Bilal Söğüt, Ayşe Çalık ve za
manı nispetinde Şinasi Başal bulunmuşlardır. Ayrıca gezilerimize Uzun
eaburç ve Ura harabe bekçileri de katılmışlardır. Bu ekip üyelerine de te
şekkürü bir borç bilirim.

(2) Bu bölge hakkındaki genel bibldyografya için bk. Th. Stillwell Mackay, Olba
in Bouqh. CiUcia. 1968 (tez), iv vdd. ve bölgeyi gezenleriri yayınları ile ilgili
özetler: 175 vdd.; H. Hellenkemper - F. Hild, Neue Forschungen in Kilikien,
TIB 4, 1986, 16 vdd.
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mak, zaman içindeki tahribatı yerinde görmek, aynı zamanda geçmiş araş

tırmalardaki eksiklikleri tesbit etmek fırsatı bulduk. Her şeyden önce
üzülerek belirtmemiz gerekir ki bölgedeki tek müze olan Silifke Hüze
si'nin dar imkanları, yerel yönetimlerin ilgisizliği ve definecilerin akıl

almaz tahribi yüzünden, literatüre geçmiş bir çok eski kent, yapı ve ben
zeri kahntılar kaderine terkedilmiş durumdadır. Bu bakımdan bölgede,
özellikle dağlık iç kesimde tesbit - tescil çalışmalarının derhal başlatıl

ması, koruma önlemlerinin yürürlüğe konması elzemdir. İkinci önemli
konu da bir çok yapının zamanın tahribine uğruyor olmasıdır ki bu da,
bu tür eserlerin tek tek tesbitierinin yapılarak vukubulan bozulmaların

derhal de alınmasını ve bunların giderilmesi gereğini ortaya koymakta
dır. Bölgedeki ulaşırnın eskiye göre bugün oldukça kolay, fakat bazı ha
rabe merkezlerindeki çalışma zorlukları, ne yazık ki bölgede kalıcı bilim
sel ekipleri de engelleyen önemli bir faktördür.

SİLiFKE-UZUNCABURÇ: Silifke'den Uzuncaburç yolu üzerinde,
yaklaşık 8. km. de yer alan Demircili (eski Dösene) köyü civarındaki

araştırmamızda, özellikle bu bölge için karakteristik olan tapınak tipi
Roma devri mezar anıtlarının3 oldukça iyi durumda olduğu görülmüş

tür. Ancak turizm açısından bazılarına ulaşınada hala zorluklar bulun
maktadır. Bu mezar anıtlannın bir kısmının da onarıma ahnmasıyla da
ha uzun bir süre korunmaları sağlanacaktır. Bunlar dışında literatürde
Imbriogon Kome olarak adlandırılan antik kentin 4 zaman zaman defi
neciler tarafından kaçak olarakkazıldığını gördük. Burada bizim tesbit
ettiğimiz başsız, kucağında bir aslan bulunan Kybele heykeli dikkat çe
kicidir (Resim: 2).

DemirciIi'den sonra aynı yol güzergahındaki İmamh (Meydan)'nın

yaklaşık 1 km. kadar güneydoğusunda,Hora tepesi üzerinde yer alan
Sivrikale 5 gezilmiştir. Anıtsal giriş kapısı. ve tepeyi güneyden sınırlan

dıran oldukça sağlam kule ve sur duvarlarıyla Sivrikale Seleukeia-Ura
yolunu kontrol altında tutan önemli bir mevkidedir (Resim 3). Polygo
nal taşlarla inşa edilen ve Hellenistik Devre ait olan bu surların dışın

da, Roma Devri'ne ait yapıların ayakta kalmış giriş kapıları ve lahitIer bu
kalenin önemini daha sonraki devirde de koruduğunu göstermektedir.

Silifke'den Kırobası'na (eski Mağra veya Mara) giden yolun yak
laşık 23. km. sinde Uzuncaburç'a sapılır. Uzuncaburç'da yaptığımız tes-

(3) J. Keil - A. Wilhelm, Denhrnaler aus dem Rauhen Kililüen, MAMA III, 1931,
23 vd., 27 vd., Lev. 12, 13; E. Machatschek, «Die Grabtempel von Dösene im
Rauhen Kilikien,» Mansel'e Armağan I, 251 vd.

(4) Keil-Wilhelm, ap. cit., 27 vd.

(5) J. Th. Bent, «A Journey in Cilicia Tracheia,» JR.'> XII, 1891, 222, 223.
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pitlerde özellikle yapı kalıntılarının zaman tahribine çok fazla maruz
kaldığı ve gerekli 'önlemlerin derhal alınması gerektiği kanısındayız. Ör
neğin Zeus Tapınağı'na ait temerıosduvarı eskiye oranla ağırlık merke
zinoktası dışına çıkınağa başlamış durumdadır. Bu duvarın derhal
onarıma alınması gerekmektedir. Aynı şekilde Ura'daki . Nymphaeumun
kuzey duvarı tamamen yıkılmış" (Resim: 4), tiyatronun içi daha fazla
erozyona uğramıştır (Resim : 5).

URA CiVARI-CAMBj\ZLI-SÖMEK-EFRENK: Ura su kemerleri
nin Şeytanderesi ağzı bölümünden ve bu dere boyunca güneye yürüye
rek, Çulfalık mevkiine ulaştık. Dere yatağının batısındaki yamaçta bir
mezara ait olması gerekenkabartmalar görüldü 7 (Resim: 6). Figürler e
peyce aşınmış olmasına rağmen kompozisyon hemen hemen korunmuş

tur. Biraz daha güneyde Asar mevkiinde benzer bir kaya kabartması

(Kızyası denilmektedir) ve bu kabartmalara ait olması gereken kaya
mezarı görüldü (Resim: 7). Burada da bir kline üzerine uzanmış bir er
kck figürü merkezi oluşturmakta, bunun baş tarafında cepheden yapıl
mış oturan birkadın, ayak ucunda da yine cepheden, ayakta, mızraklı

iki asker Iigürü ile kompozisyon tamamlanmıştır.Bunlar Adamkayalar'
daki kabartmaların stilindeolmakla birlikte, daha basit işçilik gösterir-

. ler. Asar mevkiinde, Şeytanderesi'nindoğu yamacındabulunan bir Roma
villası hem iyi korunmuş olması, hem de mimarisi ile dikkat çekicidir.

Ura - Cambazlı yolundan ulaşılan Sömek yakınındaki Eleksi boğa

zında literatüre henüz tam anlamıyla geçmemiş bir kabartma tesbit et
tik. Yüksekçe bir kaya kütlesinin güneydoğuya bakan yüzünde üst bölü
mü istiridye kabuğu biçirrili, yanlarda plaster sütunlar bulunan niş için
deki bu kabartmada ayakta bir Athena tasviri ve geri planda, tanrıçanın

solunda, şahlanrnış bir atın ön bölümü yer almıştır (Resim: 8). Athena'
nın sol eli yan tarafındaki kalkanın üzerindedir. Sağ elinde ise, mızrağı

nı tutmakta, mızrak üzerine sarılmışkutsal hayvanı yılanınkalıntılarıgö
rülmektedir. İlk bakıştaParthenos tipini (tuttuğumızrakdışında)hatırla
tan tanrıçanın göğsünde, belki de definecilerin dinarnit yerleştirmek için
açtıkları bir matkap deliği bulunmaktadır. Ayrıca yüzü, elbisesinin üst
bölümü ve geri plandaki atın başı da tahrip olmuştur. Tanrıça'nın sa
ğında, mızrakla etek arasında iyi korunmuş 13 satırlık bir kitabebulun
maktadır8. Plaster sütunlardan sağdakinin üzerinde biri tahrip olmuş

üç sembol (Yıldırım demeti, ?, hilal ve 6 kollu yıldız) daha sağda kuşlu

bir alem görülmektedir. .

. (6) Karş. KeH-Wilhelm, op. cit. Lev, 36/10:3.
(7) Keil-Wilhelm, oo. cU., 85, Lev, 37/114.
(B) Kabartma hakkındaki ilk bilgi için bk. S.Durugönüı, « Athena Krisoa Oreia,»

Epigrcıphica AnatoUcu ıo, 1987, 115.
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Burada tasvir edilen Athena ve yalnızca ön kısmı sahnede yer alan
at tasviri (mitolojide at Poseidon'un sembollerinden biridir) ile ilkini
Parthenon'un batı alınlığında gördüğümüzAthena ile Poseidorı arasın

daki mitolojik mücadelenin bir kesiti verilmiştir, kanısındayız9.

Sömek - Efrenk arasındaki çoğu yeri taş kaplama eski yol Limonlu
çayı'na ulaşmaktadır.Limonlu'ya ulaşmadanönce hakim bir tepe üzerin
.de yer alan Efrenk'de yine polygonal duvarlarıyladikkati çeken surlar 10

(Resim: 9) ve bu kalenin batısındakiyamaçta niş içine yerleştirilmişbir
asker kabartması11 önemli kalıntılar arasındadır. Efrenk'ten Limonlu'ya
devam eden eski yol Limonlu üzerindeki bir köprü (Resim: IO) vasıtasıy

la doğu kıyıya bağlanmaktadır.Bu köprü büyük olasılıkla Karamanoğul

ları veya Erken Osmanlı Dönemi'ne aittir.

, KIZILGEÇİT -PİREN: Daha kuzeyde, Limonlu Çayı'nın kıyısında

yer alan Kızılgeçit'de,köyün içindeki iki Osmanlı dönemi türbesi olduk
ça sağlam kalmış yapılarına rağmen, ne yazık ki, mezarları defineciler
tarafından tahrip edilmiştir (Resim: ll). Türbeler 17. veya 18. yüzyıllara
ait olmalıdırlar.

Kızılgeçit köyünden yaya olarak ulaşılan Piren (veya Biryen) Li
monlu Vadisi'rıe hakim bir burun üzerindedir ıı. Daha çok Roma ve Bi
zans dönemi yapıları ve sarnıçları, kısmen de surları ayakta bulunan bu
iyi korunmuş kalede yeni açığa çıkarıldığını sandığımız bir kitabe tespit
edilmiştir (Resim: 12). Kaleye ulaşan yol üzerinde, özellikle Kızılgeçit

yakınlarında, Lamas'dan Ura'ya su götüren ve bir kısmı günümüzde de
kullanılan kanallar görülebilmektedir.

OVACıK-TAKKADıN - PASLI: Meydan (İrnamlı) ile Keşlitürkmen

Li arasında yer alan Ovacık'da bugüne kadar literatürde rastlamadığımız

bir kule (Hançerli kule) (Resim: 13) değişik açılardan incelenmeye de
ğer bir yapı olarak dikkatimizi çekti 13. Kule, merkez köy ilkokulu yanında

olup, bosajsız polygonal duvarlan ile 5.30 m. yüksekliğe kadar korun-

(9) Tipik Athena Parthenos betimlemelerine uymayan Eleksi kabartmasını karş.

W.-H. Schuchhardt, -Athena Parthenos.» Antike Plastik II, 1963, 31 vd.,
Atherıa-Poseidon Mücadelesi için bk. E. Berger et al., -Bauwerk und Plastik
des Parthenon,» Antike Kunst 1980/1, LE'v. 17/3: Aynı konunun geç 5. yüzyıla

ait bir hydria üzerindeki tasviri için bk. E. Pfuhl, Malerei und Zeichnung
der ·Griechen 1923, Lev. 246/604. Poseidon için bk. H. Hunger, Lexikan der
griechischen und römischen Mvtholoqi» 1979, 345 vd,

uoı Keil-Wilhelm, ap. cit., 98, Lev, 40/126.

(LL) Keil-Wilhelm, ap. cit., 98, Lev. 41/127.

(12) Bent, op. cit., 217; Keil-Wilhelm, op. ci: 93.

(13) Bu yapının detaylı bir tanımı ayrı bir makale olarak hazırlanmaktadır.
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muştur. Güneye bakan kule kapısının hemen hemen yamuk biçimindeki
alınlığı üzerinde soldan sağa bir kısa kılıç, ovai bir kalkan (Kelt tipi),
bir gürz (?) ve sivri bir miğfer (Dioskur miğferi) kabartması bulunmak
tadır (Resim: 14). Hellenistik Çağ'a ait bu bölgedeki benzeri kuleler ara
sında sözünü ettiğimiz kabartmalarıylaünik bir örnek olan bu kuleden
yaklaşık 1 km. kadar kuzeyde yalnız temelleri kalmış daha küçük fakat
yine polygonal taşlarla örülmüş başka bir kule yine tarafımızdan ilk kez
tespit edilmiştir.

Ovacık'ın güneyinde daha çok Roma mimarisinin hakim olduğu

Takkadın'da14 ve bol miktarda lahitlerirı bulunduğu Nekropol alanında,

Paslı'da1.\ (veyaPapaslı ) bulunan üst bölümü yıkılmış Heroon ve Türk
menuşağı'ndakiMezgit Kale adı verilen anıt mezar incelendi 1(,.

MANCILIK :KALE: Araştırmamızm son durağı olan Kızılisalı köyü
.yakınlarındaki Mancılık Kale'de ve çevresinde yaptığımız incelemeler
burasının da Sivrikale ve Efrenk'deki kalenin benzeri q,jr karakter taşı

dığını göstermektedir. Daha önce literatüre geçmemişroları17 Mancılık

Kale'ye gelmeden önce polygorıal örgülü duvarlarıyla bir anıt mezar
(Kulüp), Mancılık'auzanan yolda bir kaya üzerinde çeşitli Yunanca harf
lerin ve kazıma çizgilerin bulunduğu kitabe (Resim: 15) ve değişik za
manlarda inşa edildiği veya onarıldığranlaşılansurlar (Resim: 16), bir
kaç kaya mezarı ve Hellenistik Çağ'a ait bir kaç kitabe burada zikrede
bileceğimiz malzemeyi oluşturma:ktadır.

(ı4) . Keil- Wilhelm ap. cit., 32, Burada: Takadyn
(LS) Keil-Wilhelm, ap. cit. 33. •
(16) Hellenkemper-Hill, ap. cit., 57.

(ı7) Bu kale hakkındaki makalemiz yakınd-ı yayma verilecektir.
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Resim : 1 - Doğu Dağlık Kilikya
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Resim ı 2-- İmhrlin~n" l{!,~~·..ı4n Kvbele heykeli

Resim : 3 - Sivrikale
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Resim : 4 - Ura nymphaeum

Resim : 5 -- Ura, tiyatro
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Resim : 6 - Çulf'alık, kaya mezarına ait kabartmalar

Resim ı 7 - Asar. KızYaBI kabartması

401



Resim : II - Sömek yakınında Eleksi
Boğazı, Athena kabartması

Resim 9 - Efrenk
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Resim LO - Ef'renk yakınında Lamas Köprüsü

Resim i ı ı - Kızılgeçit. Türbe
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Resim : 14 - Ovacık. Harçerli Kale kapı \detayı
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Resim :·15 - Marıcılık Kale yolunda. kaya üzerine kazınmış kitabe

Bcslm : 16 -- Marıcılık Kale
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LE TRESOR DE MONNAIES D'OR PTOLEMAIQUES
D'AYDINCIK

Alain DAVESNE *

La sous-prefecture d'Aydıncık..anciennement appelee Gilindere (de
son nom antique de Kelenderis), est situee sur la côte mediterraneenne,
entre Silifke et Anamur. Depuis quelques annees, le Doç. Dr. Levent Zor
oğlu a ouvert un chantier de fouilles sur ce site.

En aoüt 1974, le Service des Forers d'Aydıncıkdecida de construire
une maison d'hôtes en bordure de mer, sur son terrain. On fit venir un
bulldozer qui aplarıit l'aire choisie, puis une equipe d'ouvriers qui eut
pour tache de preparer les forıdations. Des les premiers coups de pioche,
des pieces d'or apparurent et semerent un grand trouble parmi les tra
vaiHeurs. D'apres les renseignements que j'ai pu collecter sur place en
1987, on peut estimer entre 60 et 65 le nombre des monnaies alors decou
vertes. Lorsque les gendarmes intervinrent, ils purent en saisir 17 qui
furent conduites a la banque de Gulnar, puis au musee de Silifke bu elles
sont encore aujourd'hui. .

Plusieurs monnaies presentent des atteintes superficielles revelant
qu'elles ont ete touchees par la pelle mecanique. Selon les temoignages,
les pieces disparues etaient de meme dimension et de meme type que celles
du musee de Silifke. il y avait des monnaiesrl'or aux types d'Arsinoe
II d'Egypte, pesant environ 27,80 ga la frappe, et souvent appelees
«octadrachmes», les autres pieces, qui pesaient a I'origine soit 27,80 g
(<<octadrachmes»), soit 13,90 g (<<tetradrachmes»), etaierıt aux portraits de
Ptolemee II et de sa femme Arsinoe, au droit: au revers, les images as
sociees de Ptolemee i et de son epouse Berenice faisaient le pendant. La
legende, repartie des deux côtes, est : Theön Adelphön (<<des Divins
Freres»).

Ce tresor pose trois types de problemes : la chronologie de ces emis
sions, la cause de la presence de monnaies ptolemaiques a Kelenderis et
les Cİrconstances de leur enfouissement.

ı) Chronologie des emlsslons ı ces monnaies, que nous appelons
souvent aujourd'hui «octodrachmes» et «tetradrachmes» d'or, d'apres

(*) Dr. Alairı DAVESNE, Universite de Paris - Sorbonne 16 Rue la Sorbonne
75005 Paris/FRANSA.
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leurs poids, etaierıt desigrıees dans leur usage antique sous les noms de
mnaieia et pentekontadrachma, selon leur valeur en monnaies d'argent:
on les echangeaient respectivemerıtcontre 100 et 50 draehmes d'argent,
ce qui donnait une valeur relative de 1 pour 13 entre 1'or et l'argent.

Les deux sortes de pieces d'or rencorıtreesdans ce tresor. aux types
d'Arsirıoe et aux types jumeles, presentent parfois au droit une lettre qui
a longtemps ete interpretee c;omme une date. H. A. TroxeIl adernontre
en 1983 qu'il faliait plutôt y voir une simple lettre de serie et que ees
rnonnaiesxl'Arsinoe debutaient en 261/0. L'exernplaire du musee de Si
lifke rı'a pas de lett re au droit et il remonte done au debut de la serie, en
261/0.

Quant aux monnaies aux types jumeles, elles sont placccs, selon les
specialistes, sous Ptolerncc II ou Ptolernee III. En fait, jusqu'cn 266/5, un
autre systeme de morınaies d'or avait eours chez les Ptolernces. D'un autre
côtô, deux papyrus du Caire (PCZ 59021 et 59022), provenant des archives
de Zenorı, prouvent que nos monnaies etaient en eireulation avant l'arınee

258/7. Enfin le portrait de Ptolernee i possede sur ces monnaies des petits
details stylistiques que l'orı retrouve sur des tetradrachmes d'argent que
je plaee entre 265/4 et 262/1. Tous ees elcments permettent de proposer
une datation des monnaies d'or aux .types jumeles erıtre 265/4 et 261-0.

2) La presenee d'un tresor ptolemalque a Kelenderfs : les monnaies
les plus recentes du tresor sont eeIles d'Arsinoe, frappees en Egypte
pendant l'annee 261/0. L'enfouissernent a pu intervenir dans les arınees

suivantes. Puisque Ies Prolemees avaient eonquis la Cilicie Trachee dans
les annees 270 et qu'ils ne la perdirent qu'apres 260, la eonstitution et
l'enfouissement d'un tel tresor paraissent tout a fait logiques.

3) Les clrconstances de l'enfouissement: les pieces ont done ete
abandonnees au eours de la «deuxieme guerre ,de Syrie» qui s'est derou
lee entre261 et 256. On ne connait pas le detail des operations militaires
entre Ptolemee II et Antioehos II. Mais la numismatique permet, gracc
a des decouvertes recentes, d'apporter quelque lumiere sur les evene
ments. Nous disposons de cing elements qui, pris separement, se eomp
rennent difficilement, mais peuvent eonduire li une interpretation d'en-
semble. .

Tout d'abord, une serie de tetradrachmes d'argent a ete frappee li
Tarseau portrait de PhiIadelphe li partir de I'annee 261/0: il est done
vraisemblable que Ptolemee II a pu investir la Cilicie Plane peu apres la
mort d'Antiochos I, en juin 261. L'avantage territorial fut pousse jus
qu'aux portes d'Antioche puisqu'on a decouvert en 1986 unautre tresor

408



de monnaies ptolemaiques a Huseyinli, a 11 km a l'ouest de l'ancienne
capitale .seleucide,

Ces succes valurent a Philadelphe le titre de Söter (<<le Sauveur»)
qui apparait sur les monnaies syro-pheniciennes des l'annee 261/0. Puis
Antiochos II reussit a endiguer l'assaut de son adversaire pour contre
attaquer-des 260/59. Les troupes lagides reculerent, abandonnant le tre
sor d'Huseyinli, La ville d'Arados fut ensuite liberee de la -tutel'leegyp- .
tienne, puisque cette ville commença une ere autonome en 259/8.

Apres cela; le roi seleucide poursuivit sa poussee vers le nord et
l'ouest, car I'atelier monetairede Tarse se remit a frapper pour Antiochos
des .l'annee 259/8. Le tresor d'Aydıncıkpourrait avoirete abandorıne dans
ces circonstances. La Parnphylie fut egalement repriseet les troupes se
leucides participererıtensuite a la bataille d'Ephese.

Bien qu'il ne renferme plus que ı7 pieces, le tresor d'Aydıncık pa
rait riclıe de significations numismatiques et historiqueş,

409





AVRUPA KOLEKSİYONLARINDAKİ BATI ANADOLU
ÜRETİMİ SAHTE TERRACOTTALAR.

Ömer ÖZYİGİT'~

Çok çeşitli kültürlerin ürünlerini topraklarında saklayan Anadolu
yabancı koleksiyoncuların dikkatlerini her zaman üzerinde toplamıştır i

Geçen yüzyıldan beri antik eserlere sahip olma tutkusu, çok sayıda eski
. eserin Anadolu dışına götürülmesine neden olmuştur. Zaman zaman eski
eserlereisahip olma isteğinin artması, antika ticaretinde talebin karşı
lanamaması durumunu doğurmuştur. Yani ticari amaçla sahte eser üre
timi ortaya çıkmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısında başladığını sandığı

mız sahteeser üretimi, günümüzde de devam etmektedir. Özellikle son
otuz yılda, Anadolu'da sahte eser üretimi oldukça yoğunlaşmıştır.·Altın,

gümüş ve bronz sikkelerle pişmiş topraktan yapılmış vazo, kandil, hey
keleik ve tabletler, sahte eser üretiminde ön plandadır. Bugün Neolitik,
Kalkolitik ve Eski Tunç çağlarına ait çeşitli kaplar ile Hellenistik ve
Roma dönemlerine ait çok sayıda kandil ve heykelciklerin sahteleri.
Avrupa ve Amerika'daki resmi ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır.

Bunun dışında çeşitli yüzük taşları ve ziynet eşyaları, mimari terracot~

talar., antefixler ile taştan yapılmış heykeltraşlık örneklerinin sahteleri
de Anadolu dışına götürülmüştür: fakat biz buradayalnız pişmiş top
raktan yapılmış sahte heykelciklerden söz etmek istiyoruz.

1870 yıllarında Yunanistan'ın Boiotia bölgesindeki Tanagra nekro
polisinin yağmalanması ve Anadolu'daki kaçak kazıların sonucunda, piş···

miş topraktan yapılmış çok 'güzel heykelcikler İzmir ve Atina pazarla
rında görülmeye başlamıştır. Daha sonra Batı Anadolu'nun Aiolis böl
gesindeki Myrina nekropolisinde, 1880·1882 yıllarında Fransız kazılan

nın ortaya çıkartmış olduğu terracottalar, tüm dikkatleri üzerlerine çek
miştir. Her yerde bu küçük boydaki renkli pişmiş toprak heykelciklere

(*) Yrd. Doç. Dr. Ömer ÖZYİGİT,·Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Klasik
Arkeoloji Anabilim Dalı, Bornova/İZMİR. .

(Il Bu. konuda bana müzelerde çalışma iznini veren Eski Eserler ve Müzeler
Genel Müdürlüğüne ve yardımlarını benden esirgemeyen Manisa, İstanbul

ve İzmir Arkeoloji Müzeleri müdürlerine ve ilgili uzmanlarına teşekkürü

bir borç bilirim. Bu makalede yer alan Avrupa koleksiyonlarındaki heykel
ciklerin resimleri, 'dıpnotlarda geçen j~gili yayın ve kataloglardan alınmış

tır.
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ilginin artmasıyla, eski eserlerin pazarlandığı yerlerde bu tip heykelcik
ler, kolay kolay bulunmaz olmuştur. Bu heykelciklerin sahteleri, çok is
tek karşısında ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu zamanlarda görülen Ana
dolu 'kökenli birtakım sahte terracottalar 2, en eski sahte örneklerdendir
Bunlar olasılıklaAnadolu'nun batı bölümünde, İzmir veya çevresinde üre
tilmiş olmalıdır. Bu sahte heykelciklerin üretimi, özellikle 19. yüzyılın
son çeyreğinde yaygınlaşmıştır.Teknikleri yüksek olan bu ilk sahte ter
racottalar, müzeler tarafındanda satın alınmıştır.

19. yüzyılın son çeyreğinde Batı Anadolu, sahte eser üretiminde ön
planda bulunmaktadır. 20. yüzyıldaki iki dünya savaşı, gerek arkeolojik
kazıları, gerekse bu tür işleri oldukça yavaşlatmıştır. II. Dünya Savaşının

etkilerinin azalmasından sonra, eski eser konuları yeniden ön plana çık

maya başlamış ve eski eserlere talep yoğunlaşmıştır. Bundan ötürü de
sahte eser üretimi, yeniden hızlanır. Batı Anadolu'da 1955 yıllarından

sorıra sahte eser üretimi, giderek artmaya başlamıştır.Özellikle Batı Ana
dolu'da İzmir, Bergama Manisa, Alaşehir, Kula, Burdur ve çevresinde
yer alan 20. yüzyıl atölyelerinin sahte üretimleri, Anadolu dışına kaçak
yollarla özgüneserler olarak çıkarılmış ve Avrupa'nın birçok merkezin
dek; miizayede salonlarında ve antika galerilerinde satılmışlardır.Bunla
rın bir bölümü de bilim adamlarınca yine özgün eserler olarak yayınlan

mıştır.

Sahte terracottaları ayırabilmek için öncelikle özgün olanların iyi
tanınması gerekir. Tüm sahte eserler. müze ve özel koleksiyonlara satın

alma, müsadere ve bağış yollarıyla kazandırılmışlardır. Bunlar hiçbir
zaman kazılardan gelemezler. Pişmiş topraktan yapılmış eserlerin sahte
olup olmadıklarını iki yoldan anlayabiliriz. İlk yol termolüminesans yön
temin yardımıyla gerçekleşir. İkincisi ise eserlerin arkeolojik yönden in
celenmesidir. Biz bu çalışmamızda sahte eserlere arkeolojik açıdan yak
laşımda bulunmak istiyoruz.

İngiltere, İsviçre ve Federal Almanya'da birtakım özel ve resmi ko
Jeksiyonlarda yer alim terracottalar, birbirlerine çok benzemektedirler.
Pişmiş topraktan yapılmış bu heykelciklerin geliş yeri, İzmir ve çevresi
olarak gösterilmektedir. Nitekim bunların çok yakın benzerlerine de
Manisa, İzmir ve İstanbul Arkeoloji müzelerinde rastlamaktayız. Bunla
rın da geliş yeri, Manisa'nın çevresi olarak gösterilmektedir. Büyük boy
olan bu terracottalar, özellikle yukarıda sözünüettiğimiz ülkelerdeki.
antika eserlerin sa tıldığı galeri ve müzayede salonlarında 1970 yılına

doğru görünmeye başlamıştır. 1970 - 1980 yılları arasında da çok yoğun

(2) S. Mollard - Besques, Les Terres Cııites Grecques, Paris 1963. 10a-109. Lev.
XXXII 1.2.
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olarak pazarlanmışlardır. 1980 yılından sonra ise bu tür heykelcikler,
Avrupa'daki antika satış galerilerinin gözdeleri olmaya devam etmiştir.

Avrupa koleksiyonlarındayer alan sözünü edeceğimizAphrodite'leri
üç grupta toplayabiliriz. Birinci grup Aphrodite'ler ayakta durmakta
olup, sağ ellerinde tarak, sol ellerinde ise bir ayna tutmaktadırlar. İki

yana kaldırdıkları kollarıyla Anadyomene tipinin uyarlaması izlenimini
vermektedirler. Vücudun ağırlığını sağ ayak taşımakta olup, sol ayak
hafifçe yana atılmıştır. Sağ kalçanın yapmış olduğu çıkıntı nedeniyle,
gövdenin sağında S hareketi oluşmuştur. Yarı çıplak olan bu Aphrodi
te'lerin kalçalarından aşağısını himation örte.r Bu himationun bir ucu,
solomuzdan aşağıya, iner. Himationun kalçalar çevresinde ve sol omuz
dan aşağıya inen kenarında kıvrımların kalın bir şerit gibi gösterilmesi,
aşağı yukarı tüm Aphrodite'lerin himationları için ortak bir özelliktir.
Pazılarındavebileklerinde bileziklervkulaklarmda küpeler, boyunlarında
ise kolyeler .taşırlar.

İzmir Arkeoloji Müzesi'nde korunmakta olan pişmiş topraktan ya
pılmış bir Aphrodite heykelciği (Env. 5135), 1965 yılıı:y1,a müsadere yo
luyla ele geçirilmiştir (Resim: 1- 5)3. Geliş yeri Mani~~ ilinin Kula il
çesi olarak gösterilmiştir. Alnın ortasında ikiye ayrılan saçlar, kavun
dilimini andıran biçimde stilizasyona sahiptir. Başın arkasındaki stili
zasyon ise' çok daha değişiktir (Resim: 4). Peruka izlenimini yaratan
saçların altından,gelen ve boynun iki yanından geçerek omuzlara dökü
len ikişer saç demeti, bu heykelciğin atölyesi için karakteristiktir. Saç
örgüsünü andıran bu demetlerde ayrıntılar gösterilmemiştir.Avrupa'ya
götürülmeden müsadere edilen İzmir'deki 'bu büyük boy heykelciğin en
yakın benzeri, Londra'da 14 Temmuz 1975 tarihinde Sotheby'nin düzen
lediği müzayedede satılmıştır (Resim :6)4. Bu heykelciğin İzmir'dekiyle

aynı kalıptan çekilmiş olduğu çok belirgindir. 5 Mayıs 1979 tarihinde
Londra'da Christie tarafından düzenlenen müzayedede satılan Aphrodite
heykelciği, bu grubun diğer bir örneğidir (Resim: ,7)5; ancak bunun
saç biçimi daha değişiktir. Aln;n ortasından ayrılan bukleli saç demet
leri, aşağıyadoğru inmektedir. Bu saçlardaki ilginç olan yön, boynun ikı
yanından omuzlara düşen saç demetlerindeayrıntılarınbelirtilmiş olma
sıdır. İsviçre'de Basel'de özel bir koleksiyonda bulunan Aphrodite hey
kelciği (Resim : 8,4) 6 ile Hamburg'da yine özel bir koleksiyonda yer

(3) Pembemsi, mikalı bir hamura sahip bu Aphrodite, 47,4 cm yüksekliğindedir.

(4), Auction Sotheby London : ı-ıth July 1975, 66-67, no. 168.

(s) Important Classical Antiquities, Gene'va Saturday, May 5, 1979, Christie's
International Limited, Eine Art. Auctioneers ,London 1979, Lev. 43, no. 101.

(6) E. Berger ve diğerleri, Antike Kunstwerke aus der Sammlurıg Ludwig, II,
Terrakotten und Bronzen, Veröffentlichungen des Antikenmuseums Basel.
4/2, Basel 1982 (bundan sonra: Berger), 200-203, BeHageS,S.
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alan terracotta (Resim: 9)7, bu gruba giren diğer örneklerdir; fakat
bunların saç biçimleri ortadan ikiye ayrılmalarına karşın, değişik stili
zasyon gösterir. Tüm bu Aphrodite'Ierin boyları, 46,5 -49 cm. arasında

değişmektedir. Gövdelerin tümü aynı veya benzer kalıplardan çekilmiş

olmalıdır. Boylar arasındaki 1- 2 cm. lik fark, değişik saç biçimlerinin
farklı yüksekliklerinden kaynaklanmaktadır.Bebekleri ve irisleri işlen

miş olan gözler, tüm gruplarda hemen farkedilir. Bu gözlere sahip yüz
lerin ifadeleri de tüm Aphrodite yüzlerinin aynı kalıptançıktığı izlem
mini verir. Birinci grup Aphrodite'lerin bir örneğide bugün Manisa
Arkeoloji Müzesi'nde korunmaktadır (Resim: 10-12). 3003 Envanter
no. lu bu eserin yüksekliği 35,3 cm. dir. Yani diğerlerinden 11-13 cm.
kadar daha kısadır. Bu yüksekliğiyle Manisa Aphrodite'si, diğerlerinin,

bir türevidir. Yani büyük boydaki Aphrodite'lerin birinden alınan ka
Jıptançekilmiş olmalıdır. Diademli saç stili diğerlerinden çok farklıdır;

ancak omuzlar üzerine düşen saç demetleri, aynı özelliğe sahiptir.

İkinci grup Aphrodile'ler, iki yanındaki Eros'larla !birlikte alt ve üst
kenarları silmeli olan bir kaide üzerinde dururlar. Birinci gruptaki Aphro
dite'ler gibi kollarını iki yana kaldırmış olup, sağ ellerinde tarak, sol el
lerinde ise ayna tutarlar. Aslında bu tip de, birinci grup Aphrodite'leri
gibi Anadyomene tipinden esinlenilerek yaratılmıştır. Vücut yapıları tü
müyle aynıdır. Himation, bu grup Aphrodite'lerde de vücudu yarı çıplak

bırakacak biçimde örter. Birinci grup Aphrodite'lerle himationları yö
nünden ayrılırlar. Solomuzdan aşağıya inenkalın şerit biçiminde'ki kıv

rımlar, sol kalça üzerinde sağ kalçaya doğru yatayolarak dönüş yap
maktadır. ikinci grup Aphrodite'leri de birinci gruptakiler gibi bilezik.
kolye ve küpeler taşımaktadırlar. Aphrodlte'Ierin, iki yanında ikişer

Eros yer alır. Eros'lar Korinth başlıklı aya:kların 'Önünde ve üzerinde
bulunurlar. Ellerinde ve himationlarının içinde meyve taşırlar.

İkinci gruba giren en güzel örneklerden biri, Sotheby'nin 14 Mayıs

J973 tarihindeki müzayedesinde satılmıştır". Bu eser bugün Oxford'da
A~hmolean Museum'da bulunmaktadır (Resim: 13 -14)9. Saç biçimi bi
.rinci grupta sözünü ettiğimiz Hamburg'daki Aphrodite'ninkiyle aynı

stildedir (Resim: 9) L0. İsviçre'de Ludwig Koleksiyonunda yer alan Aph
rodite Iheykelciği,bu grubun iyi korunmuş diğer güzel örneğidir.

(7) W. Hornbostel, Stiftung zur Förderung der Hornburçischerı Kunstsammlun
gen, Erwerben; 1969, 36; Sammlung Schwarzkopf, Ausst,ellungskatalog 1969-70,
no. 279; W. Hembestel ve digerleri Kunst der Antike, Schdtze aus norddeu
tsehem Privaibesitz, Mainz/Rlıein 1977 (bundan sonra : Kunst der Antike),
180, no. 161.

(8) Auction Sottıeby London : 14 th May 1973, Lev. ll, no. 126.

(9) D. Strong-D, Borwn, Roman Crafts, London i976, ]04, Resim 185 ve 197.
tıoı Bkz. dipnot 6.
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(Resim: 15~!17)11. Her iki heykelciktede .Eros'lar iyi korunmuştur.

Ludwig Koleksiyonundaki Aphrodite'nin saçbiçimi diğerinden oldukça
değişiktir.Alın üzerinde ortadan ayrılansaçlar, aşağıyadoğru dalgalar bi
çiminde inmekte ve ensede ters çevrilerek tepede iğnelerle tutturulmakta.
dır. Bu saç biçimini, Sotheby'nin yine 14 Mayıs 1973 günü.Londra'da dü
zenlenen müzayedesinde satılan Aphrodite'de de bulmaktayız ıı. Yalnız bu
Aphrodite'nin Eros'larındanbirieksiktir. Basel'de özel bir koleksiyonda
bulunan bu grubun diğer bir terracottası, gösterdiği işçilik yönünden
diğerlerinden daha özensiz olarak yapılmıştır. (Resim: 18)13. Buna kar
şın Eros'ların tümükorunmuştur.Yine Basel'de özel bir koleksiyonda
yer alan Aphrodite kaidesiz olup, iki yanındaEros'lar bulunmamaktadır.

(Resim: 8 - 1)14. Vücut yapısı aynı olup, himationun biçimi değişiktir;

fakat yine de himatiorıu açısından bu grupta ele alınması gerekir.
Saç biçimi de farklıdır. Bu Aphrodite'lerin boyları kaideleriyle birlikte
53 -58,5 cm. ara·sında değişmektedir.Aradaki farklar, saç ve kaide yük
sekliklerinden ileri gelmelidir. Bu ölçülerden kaide yüksekliği (yaklaşık

7 cm.) çıkarıldığı zaman, birinci grup ,Aphrodite'lerini;uzunluklarıelde
edilebilmektedir. Kanımızca, her iki gruptaki Aphrodite'lerin gövdeleri
aynı veya benzer kalıplardan çekilmiştir.

Üçüncü gruba giren Aphrodite'ler,Genitrix tipinde yapılmışlardır.

Bunlarda ayakta durmakta olup, sol ellerindeayna, sağellerindeise kimi
zamarı tarak tutarlar. Bu tarracottaları yapan usta, sağ ele himationun
ucunu tutuşturmakla Genitrix tipi Aphrodite yaratmak istemiştir. Yani
Anadyomenetipinden bozularak yaratılan Aphrodite, Genitrix tipine
dönüştürülmüştür. Sağ el kimi zaman yalnız himationu, kimi zaman da
himationla birlikte bir tarağı tutmaktadır. Kolların hareketi, diğer iki
grupta olduğu gibidir. Bu grup Aphrodite'lerde de himation, kalçalardan
aşağı bölümünü örterek tanrıçayı yarı çıplak olarak ortaya koymaktadır.

Yalnız burada himationun hareketi, diğer gruptakilere göre biraz fark
lıdır. Kalçalar düzeyinde bulunan kalın şerit biçimindeki kıvrımlar, sol
kalçadan sağadoğru düşüş gösterirler. Oysa bu durum, birinci grupta
terstir. İkinci grupta ise yataydır. Bilezik, küpe, kolye gibi süs eşyaları,

diğer gruplarda görülenlerin aynısıdır.

14 Temmuz 1975 günü Sotheby'nin Londra'da düzenlediği müza
yedede satılan Genitrix tipi Aphrodite, sağ elindeyalnızhimationun ucu
nu tutmaktadır(Resim: 19)15. Bu Aphrodite'nin çok benzeri, Almanya'da

(LL) Berger, 194 vd.

(i2) . Auction Sotheby London: 14 th May 1973, Lev. 11, no. 125.
rıaı Berger, 199, 203, Beilage 4, 2.
(14) ibid. 200, 203, Beilage 5, 3.

cısı Auction Sotheby London : 14 th July 1975, 66-67, no. 167.
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Rhen bölgesinde özel bir koleksiyonda bulunmaktadır (Resim: 20)16.
Aralarındaki tek ayırım} Almanya'da bulunanın sağ elinde ayrıca bir
tarak olmasıdır. Her ikisinde de başın ortasından ayrılan saçlar, bukleli
demetler biçiminde aşağıya inmektedir. Aynı saç biçimini birinci gruba
verdiğimiz Hamburg'daki Aphrodite'de ve ikinci grup içerisinde incele
diğimiz Oxford'daki heykelcikte de görmüştük (Resim: 9 ve 13). Bu saç
biçiminin diğer bir örneği de İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde korunmak
tadır (Resim: 21- 23) 17. 74.1 Envanter no.lu bu heykelciğinyalnız helden
yukarı bölümü korunmuştur.Arkadaki saç topuzu, saç örgüsünün topla
narak iğneyle tutturulmasıyla oluşturulmuştur. Boynun iki yanından

omuzlar üzerine düşen ıkişer saç demetinin ayrıntıları belirtilmemiş

olup, diğer gruplarda görülenlerle aynı stildedir. Rhen bölgesinde özel bir
koleksiyonda yer alan Genitrix tipi bir Aphrodite'nin saç biçimi, en son
sözünü ettiğimiz Aphrodite'lerinkine benzerdir (Resim : 24)18; arıcak bu
Aphrodite'nin ikinci grup Aphrodite'leriyle benzerlikleri vardır. Bu ben
zerlik, yanında bulunan figürlerle birlikte üst ve altı silmeli olanbir
kaide üzerinde yer almasındadır. 37.2 cm. Yüksekliğindeolan bu Aphro
dite, diğerlerinden daha küçük olup, farklı. bir kalıptan çekilmiştir.

Basel'de özel bir koleksiyonda bulunan Genitrix tipi bir Aphrodite'nin
(Resim: 8,2)19 saçları, yine aynı koleksiyonda yer alan ve birinci gruba
verdiğimiz bir Aphrodite'rıinkiyleçok benzeşir (Resim: 8,3)20. Yine bu
Aphrodite'nin himationu ise İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde yer alan
7208 envanter no. lu Genitrix tipi bir Aphrodite'ninkiyle aynı stildedir
(Resim: 25 - 27)21. Dizlerden aşağısı kırık olan İstanbul terracottası, daha
değişik bir saç stili ortaya koyar. Ön tarafta ayrıntıları çok belirgin
olan dilimlerden oluşan saç, arkada çok sade olup, bir topuza sahiptir.
Başın üzerinde çok stilize edilmiş bir diadem bulunmaktadır.Yine İzmir

Arkeoloji Müzesi'nde bulunan Aphrodite'nin başındada çok stilize edil
miş bir diadem vardır (Resim: 3). Üçüncü gruba giren altı Aphrodite'
den beşinin gövdesi, kanımızca aynı veya benzer kalıptan gelmiştir. Böy
lece üç ayrıgrupta sınıfladığımız onyediadet Aphrodite'den yükseklik
leri birbirine çok yakın olan onbeşinin gövdeleri, aynı veya benzer ka
lıptan çekilmiş olmalıdır. Yalnız birinci gruba verdiğimiz Manisa'daki

(16) Antil~en aus rheinischerı Privatbesitz, Köln 1973 (bundan sonra : Antileerı),

190, Lev. 129, no. 294.
(17) 74.1 envanter no.lu olan bu heykelciğin mevcut yüksekliği. 20 cm dir. Kalın

cidarlı olup, iyi pişmemiştir. Mikalı, pembemsi hamura sahiptir. 1974 yılında

İstanbul gümrüğünde müsadere edilmişfir.

(L8) Antiken. 190, Lev. 132, no. 293.
(19) Berger, 200, 203, Beilage 5, 4.
(20) Bk.z. dipnot 6.
(21l Bu heykelciğin mevcut yüksekliği 40,5 cm olup, İstanbul Arkeoloii Müzesine

satın alma yoluyla girmiştir.
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3003 no. lu Aphrodite ile üçüncü grupta sözünü ettiğimiz Almanya'da
Rhen bölgesindeki bir koleksiyonda bulunan Genitrix tipi Aphrodite
(Resim: 10 ve 24), daha küçük boyda oldukları için bunlarla aynı kalıp

tan çıkmamışlardır. Şimdiye kadar sözünü ettiğimiz terracottalar, gös
terdikleri teknik ve stilistik özellikler nedeniyle aynı atölyenin üretimi
olmalıdırlar.

Yaptığımız araştırmalara göre bu terracottaların, Manisa'nın çev
resinde üretildiğini saptamış bulunmaktayız .Bu atölyeye, üretimlerinin
çoğunun Aphrodite figürleri olması nedeniyle, «Aphrodite'ler Atölyesi»
ismini vermeyi şimdilik uygun buluyoruz. Aphrodite'ler Atölyesinin yu
karıda sözünü ettiğimiz heykelciklerirıin dışında başka üretimlerinin de
olduğu kanısındayız. Nitekim Almanya'da Rhen bölgesinde özel bir ko
ieksiyonda yer alan ayakta duran çıplak Aphrodite, 35,7 cm yüksekli
ğinde olup, yukarıda üç grupta incelediğimizonbeş Aphrodite'nin bir tü
revidir. (Resim: 28)22. Gösterişli bir saç biçimi vardır. Kollarının duruşu

da aynıdır. Sağ kolunun ve sol kalçasının üzerinden geçen himationun
stili, şimdiye kadar gördüklerimize oranla oldukça ilkeldir. Bu tip hi
mationu, başka Aphrodite'lerde de göreceğiz. İzmir Arkeoloji Müzesi'nde
bulunan 5991 envanter no. lu terracotta da son olarak sözünü ettiğimiz

Almanya'daki Aphrodite ile aynı kalıptan çıkmış olmalıdır (Resim: 29).
Yalnız İzmir'deki heykeleik göğüslerinin altından itibaren kırık ve ek
siktir. Kollarıda yoktur. Saç biçiminde biraz farklılık vardır. Boynun
daki kolyede daha sadedir: fakat İzmir'deki Aphrodite'de görülen
boynun iki yanından omuzlara düşen ikişer saç demetinin stili de diğer

lerine çok benzemektedir; Bu nedenden ötürü de bu pişmiş toprak hey
kelcikler, Aphrodite'ler Atölyesinin üretimlerinden olmalıdır. Yine bu
boylarda olan Basel'de özel bir koleksiyonda yer alan iki Aphrodite'nin
stili de bu atölyenin özelliklerini göstermektedir (Resim: 30 ve 31)23. Her
ikisi de kaide üstünde olup, yanlarında Eros figürleri bulunmaktadır.

Kaideleriyle birlikte yükseklikleri 40 ve 41,5 cm. dir. Kolların duruşu,

gövdenin yapısı, kaidenin biçimi, yükseklikleri ve en önemlisi, gövdele
rinin diğer büyük boy Aphrodite'lerin bir türevi olması, bu terracot
taların Aphrodite'ler Atölyesiniri bir üretimi olduğunu ortaya koyar.
Basel'deki bu iki Aphrodite'nin himationları çok ilkeldir. Almanya'daki
heykelciğin himationunun da aynı elden çıktığı açıktır (Resim: 28). Kal
dırdıkları kollarının taşıdığı himationlar, vücudu tümüyle açıkta bırak

maktadır.

Federal Almanya'nın kuzeyinde özel bir koleksiyonda korunan 26,2
cm. yüksekliğindeki bir Aphrodite heykelciği, Aphrodite'Ier Atölyesinin

(22) A ntihen, 188, Lev. 130, no. 286.
(23) Berger, 200, 203, Beilage 5, 1-2.
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stiliyle büyük benzerlik gösterir (Resim: 32)14. Vücudunun ve başının

biçimlendirilişi, elleregöre çok üstündür. Elleri son derece ilkel yapıl

mıştır. Boynun iki yanından omuzlara düşen birer saç demeti de Aph
rodite'ler Atölyesinin belirgin bir özelliğidir. Tümüyle çıplak olan Aph
rodite'nin bacakları arasında himationuandıranbir kumaş parçası var
dır. Manisa Arkeoloji Müzesi'nde korunan 3002 no. lu Aphrodite, 36 cm.
yüksekliğe sahip olup, olasılıkla Aphrodite'ler Atölyesinin büyük boy
terracottalarının bir türevidir (Resim: 33 - 35); ancak üzerindeki hima
tionun biçimi değişiktir. 1970 yıllarına doğru müsadere yoluyla müzeye
girmiş olan bu Aphrodite, sağ eliyle saçını tutmaktadır. Sol elinde ise bir
ayna vardır. Başın üstünde topuz biçiminde toplanan saçlar, alın üze
rinde ikiye ayrılmakta ve omuzlar üzerinde demetler halinde inmek
tedir. Sotheby'nin ilk kez 6 Aralık 197125 tarihli müzayedesinde görülen
ve sonra aynı galerinin 10 Temmuz 197926 tarihli müzayedesinde tekrar
satışa sunulan 38,7 cm. yüksekliğindeki çıplak Aphrodite de olasılıkla

bizim Aphordite'ler Atölyesinin bir üretimidir (Resim: 36). Katalogda
Anadolu'dan gelmiş olarak gösterilmiştir. Saç biçimi, Manisa'da 3002
no. lu Aphrodite ile yakınlık gösterir. Vücudunun yapısı diğerleriyle ay
nıdır. 10 Eylül 1982 tarihinde Bonn'daki müzayedede satışa sunulan bir
terracotta da Aphrodite'ler Atölyesinin üretimi olmalıdır (Resim: 37)27.
Kaidesiyle birlikte 52,5 cm. yüksekliğe sahiptir. Gövdesi olasılıkla üç
grupta incelediğimiz Aphrodite'lerle yakın bir kalıptan gelmiştir. Sol
bacağın duruşunun biraz değişik oluşu kalıplanma tekniğinden kaynak
lanmaktadır.Başında bir diadem taşımaktadır. Himationun biçimi ise
Manisa Arkeoloji Müzesi'ndeki 3002 no. lu terracottayı andırmaktadır.

(Resim: 33). Kollarını tutuş biçimi, alışılan bir tarzdadır. Kaidenin bo
yutları ve stili, ikinci grupta gördüklerimizin aynısıdır. Tek ayrıcalığı.

önünde bir yunus balığının bulunmuş olmasıdır. Aphrodite'nin sağ ya
nında ve omuzunda birer Eros figürünün bulunuşuda yine 'aynı atölye
nin stil anlayışından ileri gelmektedir.

Aphrodite'ler Atölyesi, Aphrodite'yi 'niş içerisinde de tasvir etmek
tedir. Bunun için özel olarak nişlerde üretmiştir. Freiburg'da bir antika
satış galerisinin 1981 yılındaki kataloğunda bu atölyenin bir üretimi
bulunmaktadır (Resim: 38)28. Niş içerisinde gösterilen Aphrodite'nin
stili, gördüğümüz diğer Aphrodite'lerle aynıdır. Kollarını kaldıran Aph-

(24) Kunst der Anti1?e, 165-166, no, 142.
(25) Auction Sotheby London : 6 tb December 1971, 33, Lev. 28, no. 157.
(26) Auction Sotheby London : 10 th July 1979, 98-99, no. 233.
(27) Wichert's Kunstauktionen, Auktion XX/o 10 September 1982-Bonn, Kunst

werke der Antike aus den Sammlungcn Dr. Fohrbeck-Dr. Braanam, Bonn
1982, no. 77.

(28) Galerie Günter Putıze, Kunst der Antike, Freiburg i981, 10, no. 92.
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rodite, çıplaktır. Bacakları arasınasıkıştırılmışgibi duran ve sol baca
ğını örten himationun biçimi, Kuzey Almanya'da özel bir koleksiyenda
yer alan Aphrodite'ye çok benzer (Resim: 32). Basel'de özel bir kolek
siyonda korunan diğer bir niş boş olup, içerisine Aphrodite figürü yer
leştirilmemiştir(Resim: 39)29.25 cm. Olan yüksekliği,Freilburg'daki nişle
aynıdır. Ondan farkı, kenarlarının önünde birer Eros'un bulunmasıdır.

Bu Eros'lar, ikinci gruptaki Aphrodite'lerin yanında bulunanlarla aynı

dır. Böylece, Freiburg'daki nişin içerisinde bulunan Aphrodite'nin stili
ile Basel'deki nişin önünde yer alan Eros'lar, bu ni şleri Aphrodite'ler
Atölyesine vermemize kolaylık sağlamaktadır. İstanbul Arkeoloji Müze
sinde bulunan 75.215 no.lu niş (Resim: 40) de bunlarla aynı ölçülere sa
hiptir. İçerisinde hiçbir figürü bulundurmayan bu nişin kaidesi kırıktır.

Mevcut yüksekliği, 22,3 cm. dir. Bu niş müzeye 1975 yılında girmiştir.

İkinci gruptaki Aphrodite'ler ve nişlerin iki yanında bulunan çocuk
yaştaki Eros'lar, tek tek de ele geçmiştir. Ayakta duran ve ellerinde mey
veler taşıyan bu Eros'lar 10 - 15 cm. boyundadırlar.Meyveleri, genellikle
himationlarının içerisinde veya ellerinde tuttukları sepetlerde taşırlar.

lzmir Arkeoloji Müzesi'ne 1965 yılında müsadere yoluyla giren birtakım

Eros'lar (Resim: 41), şimdiye kadar sözünü ettiğimiz Aphrodite'lerin
yanında duran Eros'larla aynı veya benzer kalıplardançekilmiş olma- .
lıdırlar. İzmir'deki 5159, 6179, 5156 ve 5157 envanter no. lu bu Eros'lar,
Basel'de özel bir koleksiyonda bulunan Eroslar'la aynı kalıplardan çe
kilmişlerdir, (Resim: 42)30. Manisa Arkeoloji Müzesi'nde bulunan 1703
envanter no.lu Eros heykelciği (Resim: 43) de İzmir'deki 5159 envan
ter no. lu Eros ile aynı kalıptan çekilmiştir. Basel'dekilerin ikisi de bun
larla aynı kalıptan çıkmış olmalıdır. İzmir'deki Eros'un sırtındaki iz
(Resim: 44), bunun bir yere tutturulmuş olduğunu göstermektedir. Ka
nımızca bu çocuk Eros heykelciği, büyük boy bir Aphrodite'nin yanın

daki Korinth başlıklı ayaklardan birine sırtından sabitleştirilmişti,

Böylece Manisa çevresinde etkinlikte bulunan ve «Aphrodite'ler
Atölyesi» ismini verdiğimiz bir terracotta atölyesinin üretimlerini gör
müş olduk. çoğu Avrupa koleksiyonlarındayer alan bu atölyenin üret
tiği heykelcikler, arkeoloji dünyasında özgün olarak tanınmaktadır.Bize
göre modern bir atölye olan «Aphrodite'ler Atölyesi» son 25 yıl içeri
sinde etkin olmuştur. Şimdi bu Aphrodite ve Eros'ların niçin sahte ol
duklarını ortaya koymaya çalışalım.

Aphrodite'ler Atölyesi Üretimlerinin Sahte Oluş Nedenleri:

Yukarıdada söylediğimiz gibi pişmiş topraktan yapılmış heykclcik
lerin sahte olup olmadıklarını iki yoldan anlarız. Bunlardan termolümi-

(29) Berger, 19Q, 203, Beilage 4, ı.

(30) ibid. 199, 203, Beilage 4, 3.
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nesans yöntemin uygulanması, bizim konumuzun dışıdır. Burada biz bu
heykelcikleri arkeolojik yönden inceleyeceğiz. Bunu yaparken de heykel
ciklerin teknik ve stilistik özelliklerini göz önünde bulundurmaya çalı

şacağız.

Teknik Yönden Sahtelik Özellikleri 31 :

Aphrodite'ler Atölyesinin heykelciklerinin içleri boş olup, hiçbirinin
arkasında buhar deliği bulunmamaktadır (Resim: 2, 11, 17, 26, 34, 44).
Buhar deliklerinin görevi önemlidir. Pişirme sırasında terracottanın içe
risindeki su buharı, buradan çıkarak daha iyi pişmelerlni sağlar; bu ne
denle yapılmaları zorunludur. Elle biçimlendirilmiş olan Erken Arkaik
döneme ve öncesine ait terracottalar, içleri dolu oldukları için arkala
rına buhar deliği yapılmamıştır. Arkaik dönemden itibaren kalıpla ya
pılmış olan heykelciklerin arkalarında, genelde buhar deliği bulunur.
Antik dönemde kalıptan çekilmiş buhar deliksiz heykelcikler de vardır;

fakat bu durumda eserin kaidesinin altı açıktır. Bu açıklık, buhar dellgi
görevini görür. İlk kalıpların alındığı modelin içi doludur; bu nedenle
bunlarda buhar deliğine rastlanmaz. İçi boş bir heykelciğin arkasındabu
har deliği yoksa ve kaidesinin altında da bir açıklık bulunmuyorsa, yani
pişirme sırasında su buharının çıkabileceği büyükçe bir delik yapılma

mışsa bu tip üretim genellikle sahte olmalıdır. Aphrodite'Ier Atölyesinin
ustası, 'buhar deliğinin ne işe yaradığını anlayamadığı için heykelcikle
rinde bunu kullanmamıştır. Bu heykelcikler, hiçbir yerinde bir açıklığa

sahip olmadıklarından, iyi pişmemiştirler: bu nedenle hamurlarının yer
yer döküldüğü Ye heykelciklerin de kolay bozulabilir, kırılabilir bir ni
telikte oldukları gözlemlenmektedir. Özgün eserlerde buhar deliklerinin
biçimleri, dönemlere göre değişiklik gösterir. Buhar deliğinirı bulunduğu

çok sayıdaki diğer sahte terracottalarda, bunların biçimleri ait olmaları

gerektiği dönemlere uygunluk göstermez. Bu özellik de sahte terracot
taların tanınmasına yardımcı olur.

Aphrodite'ier Atölyesi, heykelciklerini erısiz olarak yapmıştır.

(Resim: 5, 12, 14, 23, 35). Yani üçüncü boyut olan kalınlık, yeterince
verilmediğinden hacimsiz veyassı bir görünüme sahiptir. Heykelciğin

rahatça ayakta durabilmesi, daha oranlı ölçülere sahip olabilmesi ve
özgün eserlere uygunluk sağlayabilmesi için -kalınlıklarınında orantılı

olması gerekir. Aphrodite'ler Atölyesinin üretimlerinde görülen bu yas
sılık, heykelciklerin sahte olduklarını gösterir.

Aphrodite'ler Atölyesi, heykelciklerini genelde iki kalıptan oluştu

rur. Bu heykelciklerde kalıplardan çekilen ön ve arka bölümlerin birle-

(3ı) Antik dönem terracottalarının yapırn tekniklertyle ilgili bibliyograf'ya için
bkz. RA, 1985. 77-78. 83.
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şim yerleri, özgün eserlerdeki gibi çok başarılı rötuşlanmamıştır.Bunun
gibi kötü rötuşlama örneklerine heykelciklerin değişik yerlerinde de
rastlamaktayız. İyi pişirilmemiş olan bu sahte heykeleiklerin yanlarında,

yani ön ve arka kalıpların birleşimyerlerindeayrılma görülür (Resim:
35). Bu durumaözgün eserlerde rastlanılmaz. Bu heykeleikler, kalın ci
darlıdırlar. Cidarın kalın olması, ağırlığı arttırır. Oysa antik dönem eser
leri, ince cidarlı olup hafiftirler. Kolların omuzlara birleştirllme biçim
leri özensizdir. Özgün eserlerde de bu özellik vardır; ancak bunlardaki
özensizlik sahtcIik havasını yaratmaktadır.

Antik dönemlerde tüm terracottalar rcnklendirilmemiştir. Boyalı

olanların ise çok azı günümüze ulaşmıştır. Günümüzün birtakım usta
ları, ürettikleri hcykelcikleri güzel görünmesi için boyamaktadırlar.Bu
tip eserleri tanımak oldukça kolaydır; çünkü antik dönemdeki boyalar
ile günümüzdekiler arasında çok fark vardır. Aphrodite'ler Atölyesinin
heykelcikleri genellikle boyanmamışlardır; fakat yüzeylerindeki patina
tabakası dikkat çekieidir. Antik dönemlerdeki eserler üzerinde zarnanlı

oluşan patina tabakasını, yeni üretimlerde görmek mümkün değildir.

Günümüzün ustaları, ürettikleri heykelciklere özgün bir eser havasıver
mek için üzerlerini sahte patina tabakasıyla örtmeye çalışırlar. Bunun
için genellikle kireç, pudra, toprak ve yapıştırıcı -kullanılmıştır. Ayrıca

yeni görünüşlerini kaybettirmek için heykelcikler toprağa gömülmekte
ve asidi ortamlarda bırakılmaktadırlar. Böylece oluşturulan patina ta
bakasıyla yeni heykelciklere özgün havası verilmeye çalışılmaktadır.

Aphrodite'ler Atölyesinin heykelcikleri üzerinde de 'bu tip patinaya rast
lanılmaktadır. Aphrodite'ler kimi zaman kirece batırılarak astarlan
makta, kimi zaman da üzerlerine sulandırılmış tutkalla toprak ve kireç
parçaları yapıştırılmaktadır. Ayrıca bunların asitli ortamlarda da bıra

kıldığı anlaşılmaktadır.

Günümüzün terracotta ustalarının fırınlama teknikleri her zaman
başarılı olmamaktadır. Sahte heykeleikler üzerinde yanlış fırınlamadan

ileri gelen, siyahtan kırmızıyakadar değişen canlı renk tonları görül
mektedir. Antik 'dönemdeki fırınlama yanlışlığından kaynaklanan bu
tonlar, günümüze kadar canlılıklarını kaybetmiştir. Aphrodite'ler Atöl
yesinin heykelciklerinde de bu durum yer yer gözlemlenmektedir.

StiIistik Açıdan Sahtelik Özellikleri:

Aphrodite'ler Atölyesinin Aphrodite heyke1cikleri Anadyomene ti
pinden yaratılmış olmalıdır; fakat bu Aphrodite'ler yanlara kaldırmış

oldukları kollarıyla saçlarını tutmazlar. Ellerinde tarak ve ayna taşırlar.

Antik dönem terracottalarında tarak tutan Aphrodite heykelciklerine
rastlamamaktayız.Bu tip Aphrodite'Ier ellerinde genelde elma tutarlar.
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Ayrıca tarak tutan sağ ele himationun tutuşturulmasıylaGenitrix tipi
yaratılmaya çalışılmıştır. Yani Anadyomene tipinden antik dönemde ol
mayan taraklı ve aynalı bir tip yaratılmış ve bu tip de Genitrix tipine
dönüştürülmüştür.Bu Aphrodite'Iere en benzer örnek, Pergamon'un gü
neydoğusunda bulunan Dündarlı'daki bir mezarda bulunmuştur32. M. s.
ı. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen bu Aphrodite'nin gerek vücudu gerek
kollarını tutuş biçimi, sözünü ettiğimiz Aphrodite'lereçok yakındır. Tü
müyle çıplak olan bu Aphrodite'nin sol bacağı üzerinde duran himati
onun duruş biçimini, Aphrodite'Ier Atölyesinin birtakım üretimleri üze
rinde bulmaktayız(Resim: 32). Eski Fransız kazıları sırasındaMyrina'da
bulunmuş olan Anadyomene tipi bir Aphrodite'nin vücudu, Aphrodite'ler
Atölyesinin üretimlerine çok yakındır33. Myrina Aphrodite'lerinde de vii
cudun ağırlığını sağ bacak taşımakta olup, sol bacak yana atılmıştır.

Batı Anadolu'daki birçok antik merkezde, yarı çıplak veya tümüyle çıp

lak Anadyomene tipi Aphrodite'ler ele geçmiştir". Aphrodite'ler Atölye
sinin Genitrix tipi heykelcikleri, antik dönemdeki 'örneklere benzemez
ler; çünkü bunlar yukarıda sözü ettiğimiz gibi Anadyomene tipinden ya
ratılan taraklı aynalı Aphrodite'lerden oluşturulmuştur.

Aphrodite'ler Atölyesinin üç grupta incelediğimiz heykelciklerinde
görülen himationların stili, birbirlerine çok yakındır. Gerek solomuz·
larından aşağıya düşen, gerekse kalça üzerinde bulunan 'kalın şerit bi
çimindeki kıvrımlar, bu atölyenin tipik bir özelliğidir. Doğal bir görün.
tüye sahip olmayan bu kıvrım demetlerinin örneklerine antik dönemde
rastlamamaktayız.Yine bu atölyenin birtakım Aphrodite'lerinde görülen
himation doğallığını tümüyle kaybetmiş olup, antik dönemlerdeki hızlı

üretilmiş olan kalitesizeserlerde bile görülmez (Resim: 28, 30, 31).
Bunlardan Federal Almanya'da Rhen bölgesinde özel bir koleksiyonda
yer alan Aphrodite heykelciğinin (Resim: 28) himationu, genel stiliyle
uyuşmaz. Himation bu heykelciğin genel yapısı yanında son derece ilkel
kalır. Doğallıktan uzak olarak yapılan bu himation örnekleri, antik dö
nem terracottalarının hiçbirinde karşımıza çıkmamaktadır; bu nedenle '
de ilkel himationlar, bu heykelciklerin özgün olmadıklarını açıkça or
taya koymaktadırlar.

Manisa çevresinde üretim yaptığını sandığımız bu atölyenin büyük
boy Aphrodite'lerinde görülen gerdanlıklar, çok ilgi çekicidir. Zengin
bir biçimde işlenen bu mücevherlerin antik dönem terracottalarında

'(32) li. Töpperwein, Terrakotten von Perçamon, Berlin 1976 (bundan sonra:
TöpperweinJ, 155, Lev. 102, 2,

(33) S. Mollard-Besques, Catalogue ralsorine des figurines et reliefs en terre
cuite grecs, etrusques et romains. II, Myrina Musee du Louvre et Collections
des Universites de France, Paris 1963 (bundan sonra : Louvre IlJ, Lev.
19 a, Myr 36.

(34) Batı Anadolu'da ele geçen Anadyomene tipi Aphrodite'ler : A. Philadelpheus,
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benzerleri yoktur. Ayrıca taştan yapılmış büyük boy kadın heykellerinde
de böylesine rastlanılmaz. Bunlar günümüzün takılarını andırrnakta

dırlar.

Aphrodite'ler Atölyesinde üretilen Aphrodite'lerin saç biçimi, ge
nellikle Severus'lar dönemi özelliklerini gösterirler. İzmir Arkeoloji Mü
zesi'ndeki 5135 envanter no. lu Aphrodite'nin saç biçimi (Resim; 3 - 4),
Sotheby'de 14 Temmuz 1975 tarihinde satılan heykelcikle (Resim; 6)
aynıdır. Bunlar özellikle başın arkasında görülen saç stilizasyonuyla Er
ken Severus'lar döneminin, yani Iulia Dornna'nın saç stili özelliklerini
gösterirler 35.

Hamburg'daki özel bir koleksiyanda bulunan (Resim: 9),Oxford'd:ı

Ashmolean Museum'da sergilenen (Resim: 13-14), Sotheby'nin 14 Tem
muz 1975 tarihli müzayedesinde satılan (Resim: 19), Federal Almanya'da
Rhen bölgesindeki özel bir koleksiyonda korunan (Resim: 20 ve 24) ve
İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde yer alan (Resim: 21- 23) Aphrodite'lerin
saç stilleri aynıdır. Bunların saç biçimi, Caracalla'nın karısı Plautilla'rıın

saçlarından esinlenerek yapılmış olmalıdır36; bu nedenle M. S. 3. yüz
yılın başlarının stilini gösterirler.

İsviçre'de Ludwig Koleksiyonunda bulunan Aphrodite'nin saç stili .
•se daha değişiktir (Resim: 16). Philippus Arabs'ın (M. S. 244 - 249) ka
rısı Otacilia Severa'mn saç stilinden esinlenilerek oluşturulmuş olmalı

dır 37. Saçların arka tarafındaki stilizasyonu ise Efes Müzesi'ndeki fildişi

Athen 1928 (bundan sonra : Philadelp
heus), Lev. 8,4 9,4; Louvre II, Lev. 19 a-i. S. Besques, Catalogue raısonne des
figurtnes et reliefs en terre cuite grecs, etrıisques et romains. III, Epoques
hellerustique et romaine, Grece et Asie Mineure, Paris 1972, Lev. 56 b, D. 273,
Lev. 156 c, D. 852, Lev. 339; Töpperwein, Lev. 34, no. 207-209; P.G. Leyenaar,
Plaisier, Les terres cuites grocques et iomaines, Catalogue de la collection
du musee national des antiquites cı Leiden, Leiden 1979 (bundan sonra :
Leiden.), Lev, 136, no. 1058, Lev. 148, 110, 1144, Lev. 149, no. 1145.

(35h K. Wessel, -Bömische Frauenfiguren von der severisehen bis zur konstan
tinischen Zeit-, AA 1946-47, 63-64; D.G. Mitten-S.F. Doeringer, Master Brorızes

from the Classicat World, Mainz en Rhine 1967, 242-243; J. İnan - E.
Alföldi Rosenbaum, Römischa und frühbyzantinische PortreUplastik aııs der
Türkei, Main am Bhein 1979 (bundan sonra İnan - Alföldi Rosenbaum) ,
Lev. 83.

ı36) K. WesseL. AA 1946-47, 65-66; H.B. Wigg~rs - M. Wegner, Das rômische Herr
scherbild Caracalla bis Balbinus, Berlin 1971, Lev. 28; İnan-Alföldi Roscıı

baunı, Lev. 206.

(37) K. WesseL, AA 1946-47, 67-68; i. Meischner, Das Frauenportrat der Severer
zeit, Berlin 1964, 169 vd.; M. Bergman, Studien zum römischen Portrat des
3. Jahrhunderts n..Chr., Bonn 1977, Lev. 7,5-6, Lev. 8,1-2; M. Wegner, Das
römische Herrscherbild, Gordianus III. bis Carinus, Berlin 1979,' Lev. 24-25.
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bir heykelcik başındada görmekteyiz (Resim: 17)38. Bu fildişi baş, M. S.
2SO- - 260 yıllarına tarihlenir. Buna göre Ludwig Koleksiyonundaki Aph
rodite'nin saçı, M. S. 3. yüzyılın ortalarının stilini göstermektedir.

İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde korunan 7208 envanter no. lu hey
kelciğin başının ön tarafındaki saç stilini Efes Müzesi'nde Severus'lar
dönemine ait bir kadın başında bulmaktayız (Resim: 27)39. İstanbul

terracottasının başının arka bölümündeki topuzlu saç stili ise daha er
ken dönem terracottalarında görülür (Resim: 26). Aphrodite'ler Atöl
yesinin diğer birtakım Aphrodite'lerinin saç stiHeri ise, Flavius'lar dö
nemi özelliğini gösterirler (Resim: 28 - 29, 31 - 33, 36 - 37)40.

Koroplastik sanatı, son parlak dönemini M. S. 1. yüzyılda yaşar.

Bundan sonra hızla düşüş gösterir ve M. S. 2. 'yüzyılda terracottalar or
tadan kalkmaya başlar. Bunda belki de Hristiyarılık dininin yaygırılaş

maya başlamış olmasının etkisi 'Vardır; fakat Anadolu'da M. S. 3. yüzyılda
terracottalara pek rastlamamaktayız,Buna karşın, karşımıza birdenbire
Severus'lar dönemine ait kaliteli birtakım pişmiş toprak heykelciklerin
çıkması çok şaşırtıcıdır. Bunların ele geçen ilk örnekler olduğunu kabul
etsek bile, şimdiye kadar çeşitli antik kentlerin Roma tabakalarındaya
pılan kazılarda bu özelliklere sahip tek bir terracottanın bile bulun
mamış olması, bu heykelciklerin özgün olmadıklarını gösterir.

Aphrodite'ler Atölyesinin heykelciklerinde anakronizm vardır. Göv
deleri aynı kalıptan çıkan heykelciklerin saç stiHeri çok farklı zamanları

gösterebildiği gibi, tek bir heykelcikte de bölümler arasında anakronik
durumlar görülür. Yukarıda incelediğimiz üzere, birtakım heykelcikler
saç stilleriyle Flavius'lar dönemine, birtakımıda M. S. 200 yıllarına tarih
lenmektedir. Ayrıca gövdesi yukarıda sözü edilenlerle aynı kalıptan çı

kan ve M. S. 2S0 yıllarına tarihlenen Aphrodite heykelciğide vardır. Bir
koroplastik atölyesinin bu kadar uzun zaman çalışması, mümkün de-
ğildir. .

Anakronik duruma Aphrodite'lerin gövdelerindelde rastlanılmak

ıadır, Bu tip gövdeler, genellikle Erken Roma döneminde görülür 41. Yani
Aphrodite'ler Atölyesinin Aphrodite gövdeleri, M. S. 3. yüzyıla ait ola
mazlar. Birtakım Aphrodite'lerin Eros'larla birlikte üzerinde durdukları

(38) İnan-Alföldi Rosenbaum, Lav. 123.
(39) ibid. Lev. LLO, 3-4, Lev, lll, 1-2.
(40) Flavius'Iar döneminde kadın saç biçimlerinin gelişimi üzerine bkz. G.

Daltrop, U. Hausmann, M. Wegner, Die Flavier, Vespasien, Titus, Domitian,
Nerva, Julia Tiii, Domitilla, Domitia, Berlin 1966, R. West, Römische Portrat
Plastik, II, Roma 1970.

(41) Philadelpheus, Lev. 9-4; Louvre II, Lev. 19 a, Myr 36; Töpperwein, Lev. 102, 2,
Leiden, Lev, 94, no. 673.
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kaidelerde de bu tarihe aykırılık vardır (Resim: 13, 15, 18, 24, 30, 31
ve 37). Üst ve altı profilli olan bu büyük kaide tipi, Geç Hellenistik
dönemde karşımıza çıkar 42. Bir başka anakronizmi ise Eros'larda gör
mekteyiz. Severus'lar dönemi saç stiline sahip Aphrodite'lerin yanında

Geç Hellenistik döneme ait Eros'ların bulunuşu, dönem karmaşıklığı ya
ratır. M. Ö. 2. yüzyılın ilk yarısına tarihleneri Louvre Müzesi'ndeki Eros 43

ile İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan Eros 44 aynı kalıptan çıkmış

olup, gerek duruşları gerekse himationlarınınbiçimi açısından Aphrodi
te'ler Atölyesinin kullandığı Eros'lara benzemektedir; ancak bu iki Eros
biraz daha erkendir; fakat tümü Hellenistik dönemde görülen pathetik
ifadeye sahiptirler. Aynı heykelcikte değişik zamanlara ait bölümlerin

" ~

bulunması, çok önemli bir sahtelik göstergesidir. Bu duruma özgün
eserlerde kesinlikle rastlanılmaz.

(
Aphrodite'ler Atölyesinin ustası, özgün olan çıplak bir Aphrodite

gövdesine sahip olmalıdır. Vücut kalıpları bundan çekilmiş ve türetil
miştir. Kanımızca yüz de özgündür: ancak göz bebek ve irislerinin işle

nişi, büyük heykeltraşlıktan esinlenilmiş olmalıdır. Terracottalarda gö
zün işlenmesine genelde çok sık rastlanılmaz. Anadyomene tipinden ta
raklı Aphrodite'yi, bundan da kendisine özgü Genitrix tipi Aphrodite'yi
yaratan usta, himationun biçimini, kolların duruşunu, ellerdeki nesne
leri de kendi anlayışına göre biçimlendirmiştir. En önemli özellik ise,
saç biçimlerinin oluşturulmasında izlenmektedir. Aphrodite'ler Atölye
sinin ustası, saç biçimlerini büyük heykeltraşlık örneklerini inceleyerek
uygulamış yetenekli ve yaratıcı modern bir koroplathostur.

(42) Philadelpheus, Lev. 8, 7; G. Kleiner, Tanagrafiguren, Untersuehungen zur
hellenistisehen Kunst und Gesehiehte, Jdl ı5. Ergh.. Berlin 1942, Lev. 42 b, C;

D. Burr Thompson, Troy "The Terracotta Fiçurirıes of the Hellenistie Period.
Supplemantary Monograph III, Princeton 1963, Lev. ?4, no. 91, Lev, 25, no. 93;
Louvre II, Lev. 25 b, LY 1639, Lev. 29 e.M ll, Lev. 34 c, Myr 49, Lev. 56 a,
LY 1503, Lev. 56 b, Myr 636, Lev. 73 a, Myr 110, Lev. 102 a, Myr 214, Lev. 106 b.
Myr 206, Lev. 135 c. B 65, Lev. 137 e, Myrina 687, Lev. 165 b, Myr 303, Lev.
250 e, Myrina 689.

(43) Louvre II, 50, Lev. 61 e, Myr 144.
(44) G. Mendel, Catalogue des figurines de terre euite, Musee imperiaux ottomans,

İstanbul 1908, 313, no. 2394.
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Resim : 6 - Aphrodite heykelciği. Sotheby'nin 14 Temmuz 1975 tarihli
müzayede kataloğurıdan (No: 1681 H. 46,4 cm.
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Resim 7 -- Aphrodite heykelciği. Christie'nin 5 Mayıs

1979 tarihli müzayede katalogundan (No. ıoıı
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Resim : 9 - Aphrodite heykelciği. Hamburg'da
özel bir kolleksiyondan. H. 49 cm.
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Resim 13 - Aphrodite heyket-
ciğ'i, Oxford'da
Ashmolean Mu
seum, H. 56,5 cm.

Resim 14 - Bir önceki heykelciğin üstten görünüşü
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Resim 15 - Aphrodite heykelciği. Basel'de Ludwig kolleksiyo
nundan. H. 56,5 cm.
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Resim 16 - Bir önceki heykelciğin başı

Resim: 17 - Resim 15'teki heykelciğin diğer

436 görünüşleri



Resim : 18 - Aphrodllte heykelciği. Basel'de özel bir
kolleksiyondan. H. 53 cm.
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Resim : 19 - Aphrodite
heykelciği.

Sotheby'nin
14 Temmuz
1975 tarihli
miizayede
kataloğun

dan
(No: 167),
H.50,2çm.

Resim : 20 - Aphrodite heykelciği.

Federal Almanya'da
Rhen bölgesindeki öze)
bir kol~eksiyondan. H.
49,5 cm.



Resim , 21 - Aphrodite heykelciği. İs
tanbul Arkeololi Müzesi.
Env. No. 74.1 H. 20 cm.

Resim , 22 - Bir önceki heykelciğin ar
kadan görünüşü

Resim, 23 - Resim 2l'deki heykeldğin üstten görünüşü
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Resim: 24 - Aphrodite heykelciğl. Federal Almanya'da Rhan bölgesinde özel bir
koHeksiyondan. H. 37,2 cm.
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Resim : 28 - Aphrodite heykeleiği. Federalı

Aı1maaıya'daRhen bölgesinde özel
bir koleksiyondan. H. 35,7 cm.

Resim : 29 - Aphrodite heykelelği. İzmir Ar
keolojl Müzesi, Env. No. 5991
H. 15,5 cm.
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Resim i 32 - Aphrodite heykelciğl.Kuzey Almanya'da öze.
444 bir koleksiyondım. H. 26,2 cm.



Resim ı 33 - Aphrodite hey
kelciği. Manisa
Arkeoloji Müzesi,
Env. No. 3002.
H. 36 cm.

Resim : 35 - Resim 33'telci
heykelciğin

ya.ndaıı görü
nüşü

Resim : 34 - Bir önceki hey
kelciğin arkadan
görünüşü
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Besım : 36 - Aphrodite heykelciği.

Sotheby'nin 6 Aralık

1971 tarihli (No. 157) ve
10 Temmuz 1979 tarihli
(No. 233) müzayede ka
taloğundan. H. 38.7 cm.

446

Resim : 37 - Eros'lu Aphrod.ite hey
kelciği. Bonn'da Wic
hert'In 10 Eylül 1982 ta
rihli müzayedekatalo
ğundan (No. 77) H.
52.5 cm.



Resim , 38 - Niş içerisinde Aphrodite. Freiburg'da Galeri Günter
Puhze'nin 1981 yııhndaki satış kataloğundan, INo. 92)

H. 25 cm.

447



Resim : 39 - Niş. Basel'de öze! bir
kojlekslyondan. H. 25
cm.

448

Resim : 40 - Niş. İstanbul Arkeoloji
Müzesi. Env. No. 75.215.
H. 22.3 cm.



Resim: 41 - Eros heykelaikleri. İzmir Arkeolcjl Müzesi, Env. No. 5159, H. 15 cm;
Env. No. 6179, H. 14 cm; Env. No. 5156, H. 112,5 cm.ı Env. No. 5157,
H. 10,5 cm.

Resim : 42 - Eros heykelclkIeri. Haserde üzel bir kolekslyondan. H. 15,2; 15,1:
13 ve 10.7 cm.

449



Resim : 43 - Eros heykelciği. Manisa
Arkoolo]t Müzesi, Env.
No. 1703. H. 14,5 cm.
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Resim : ·14 - LLL; önceki hey
kelciğln arkadan
görünüşü



ELAZIG-BİNGÖL YÜZEY ARAŞTIRMASI, 1987

Veli SEviN *

Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illeri sınırları içinde, esasen
Urartu Devleti'nin güneybatı yayılımı ile ilgili olarak başlattığımızyüzey
araştırmalarının üçüncüsünü 1987 yazında gerçekleştirdik ı.

Eski yıllarda olduğu gibi, 1987 yılında da çalışmalarımızı Elazığ'ın

batısı ve doğusu olmak üzere iki ana bölüme ayırarak sürdürdük ı. Batı

daki çalışmalar esas olarak Fırat kıyılarıyla Elazığ - Harput arasındaki

eski ulaşım sistemine ilişkin bulguları saptamaya yönelikti. Önceden de
bildirmiş olduğumuzgibi, söz konusu bölgedeki engebeli arazi yapısı, ba
tıdan Malatya üzerinden gelip Fırat'ı aşarak kuzey -kuzeydoğu yönünde
yapılacak ulaşıma, günümüzde de küçük çapta kullanımı sürdürüleniki
doğal geçitle olanak tanımaktadır. Bunlardan Çiğdemlik- Arapusağr-.Kı
zıluşağı- Baskil güzergahını izleyen batıdaki üzerinde 1986 yılı raporu
muzda ayrıntılı bir biçimde durulmuştu (Resim: 1) 3.

1987 yazında incelemelerimize bu kez de doğudaki Habibuşağı - Bas
kil geçidini ele alarak başladık. Malatya çevresinde Fırat'ın karşı kıyısı

na Tomlsa'da geçildiği ve bu antik yerleşme yerinin de Habibuşağı'ndaki

(*) Prof. Dr. Veli SEVİN, İstanbul Üniversitesi Edebıvat Fakültesi 34469, İS

TANBUL.
(ı) ı987 yılı araştırmamız Kültür ve Turizm Bakanlığı. Eski Eserler ve Müze

ler Genel Müdürlüğü ile O.D.T.Ü. Tarihi Eserleri Kurtarma ve Değerlendir

me Araştırma Merkezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türkiye Tu
ring ve Otomobil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun maddi katkılarıyla

yürütülebilmiştir. Araştırmarmza gösterdikleri yakın ilgi ve destek nede
niyle Doç. Dr. Mustafa Özbakan, Prof. Dr. Sencer Tonguç, Prof. Dr. Yaşar

Yücel ve Çelik Gülersoy'un şahsında ilgili kurum elemanlarına, bunun ya
nında inceleme gezimizi yapabilmemiz için sağladığı izin nedeniyle İstanbul

Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yönetim kuruluna teşekkürü zevkli bir görev
sayarım. Ayrıca Bingöl ili sınırları içindeki çalışmalarımıza gösterdikleri
yakın ilgi nedeniyle Sayın Vali Güner Orbay ve Kütür Müdürü Sayın M.
Emin Bazencir'e şükranlarımı sunarım.

(2) Yüzey araştırmalarımiz Marmara Ünıversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi'nden
Ar. Gör. Kemalettin Köroğlu. Selçuk üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'n
den Ar. Gör. Hasan Bahar, Fırat Üniversitesi Feıı-Edebiyat Fakültesi'nden
uzman M. Beşir Aşan ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Yüksek lisans öğrencisi Aynur Özfrrat'tan
oluşan bir bilim kuruluyla yürütüleotlmiş. Bakanlık Temsilciliği görevini,
Kahramanmaraş Müzesi Araştırmacısı Ahmet Denizhanoğulları yapmıştır.

(3) Sevin" ı vdd
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Urartu kalesiyle (Tumeişki) eşitliği genellikle benimsenen bir husustur.
Oysa bugüne değin bu yörede Klasik Çağlara uzanan bir yerleşme yeri
saptanahilmiş değildi. 1987 yılı çalışmalarımızda, bugün Karakaya Baraj
Gölü'nün suları altında kalmış olan Osmanlı Dönemi kervansarayı Kö
mürhan'ın 900 m. kadar kuzeyindeki kayalık Kaletepe Mevkiinde Geç An
tik Çağ'a uzanan bir kaleye ve eteklerindeki sivil yerleşmeye ilişkin kalın

tılar saptanarak Tomisa'nınolası yeri konusunda güçlendirici anlamda ye
ni 'bir kanıt elde edilmiştir.

Kömürhan'dan Elazığ'a uzanan yolun izlediği güzergah üzerinde faz
laca durulmuş değildir. Ancak bu yolun, sanıldığı gibi, önce bir süre do
ğu ve sonra da kuzeydoğuya yönelerek Elazığ Ovası'na. bugünkü karayo
lu güzergahından vardığını söyleyebilecek yeterli kanıta sahip değiliz4.

Çünkü 1987 yılı araştırmamız sırasında bugünkü karayolu ve çevresinde
ki yöre kısmen de olsa tarandığı halde, işlek bir ulaşım sisteminin varlı

ğına işaret eden kalıntılar saptanamamıştır.Buna karşılık kuzey - güney
yönündeki Baskil Suyu Vadisi 15- 20 km. sonra yerini Baskil düzlüğüne

bırakmakta buradan da Elazığ/Harput'a kolaylıkla varılabilmektedir.

Geçen yılki raporumuzda da belirttiğimizgibi, Fırat kıyılarından ku
zeye, bugünkü Baskil ilçesine doğru uzanan bu geçitler üzerinde saptadığı

mız kimi kalıntılar söz 'konusu vadilerin Eskiçağ'daki kullanımınatanıklık
etmektedirler. Geçen yılkilere ek olarak 1987 yazında Baskil ilçe merkezi
nin kuşuçumu 4 km. kadar kuzeyindeki Doğancı Köyü yakınındaki Ha
raba mevkiinde, günümüze fazla kalıntı kalmamış olmakla birlikte,
SOO x 41()0 m. lik bir alanda, güneyden kuzeye doğru yükselen teraslar üzeri
ne inşa edilmiş, olasılıkla geç - antik döneme ilişkin bir yerleşme yeri ile
burada bulunup şimdi ilçe merkezindeki bir evin bahçesinde duran Yu
nanca yazıtlı mezar stelinin (Resim: 2) saptanmış olması, antik yolların

güzergahı konusunda yeni veriler sağlamıştır. Fırat kıyılanyla Elazığ

arasındakikonumuaçısından stelin buluntu yeri olan Haraba mevkiin
deki kalıntıların, Tabula Peutingeriana'da Fırat üzerindeki Ad Aras'tan 5

sonra adı anılan Thirtonia 'kentine ait olması hiç de olanaksız değildir.

Buradan doğuya doğru, Hellenistik - Roma dönemlerinde de yerleş

meye sahne olmuş, Urartular'a ait HaroğluKalesi ve daıha çok Geç Antik
çağ ve Ortaçağ'da yerleşilmiş olan Haroğlu höyüğü arasından kuzeydo
ğuya doğru uzanan yol, Elazığ/Harput'a 13 km. kadar uzaklıktakiHinsor
(Örençay) Höyüğü'ne varmaktadır (Resim: 1). İlk Tunç Çağı'ndan beri
iskana sahne olmuş, konisi WOx 100 m. kadar boyutlarındave 10 m. yük-

(4) Krş. Mitford, fig. 9; Howard - Johnston, not 83.
(S) Mitford 1191'de Ad Aras, Pirot Höyüğü ile eşitlenmiştir; ancak karşı kıyıda

olması da olanaksız değildir.
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sekliğindeki bu höyüğün güney eteklerindeki düzlükte, iri taşlardan ya
pılmış kimi mimarlık kalıntıları genişçe bir alana yayılmış durumdadır.

Bu etek kesiminde yüzeyden toplanan seramik malzeme de daha çok
Hellenistik - Roma karakterindedir. Elazığ yakınındaki Hinsor'un, Tabu
la Peutingeriana'da Ad Aras ve Thirtonia'dan sonra sözü edilen Mazara ile
eşitliği düşünülebilir6.

Yörede 1985 yılından beri yürüttüğümüz yüzeyaraştırmalarından

anlaşıldığına göre, Malatya - Elazığ arasındaki karayolu ulaşımının Es
kiçağ ve Ortaçağ'larda bugünkünden farklı bir güzergah izleyerek Baskil
yöresi üzerinden uzandığırıı söyleyebilecek duruma gelmiş Ibulunmaktayız

(Resim: 1).

1987 yılında bölgenin batı kesiminde yürüttüğümüz araştırmaların
amaçlarındanbir başkası da Demir çağı'nın yerleşme yerlerini saptama
ya yönelikti. Bu amaçla geniş bir bölgenin tararıması tamamlanar~k ki
mi olumlu sonuçlara varılabilmiştir, Bunlardan en dikkat çekici olanı,

önceden Burney'in 7 belirleyip, tık Tunç çağı dışında hakkında hemen
hiçbir bilgi vermediği, Elazığ il merkezinin 13 km. güneybatısında,Han
kendi yakınındaki Dilektepe Höyüğü'nde ele geçirdiğimiz Erken Demir
çağı'na ilişkin seramiklerdir.

130x 120 m. kadar boyutlarında ve 25 m. yüksekliğindeki Dilekte
pe Höyüğü'nün kuzeydoğu kesimi, Malatya - Elazığ demiryolunun yapımı

sırasında tahrip edilmiştir. Bölgenin Erken Demir çağı için son derecede
büyük bir önem taşıyan höyüğün günümüzde toprak çekme nedeniyle
hala tahrip edilen kuzey 'kesiminde, irice (0.80 x 0.30 m.; 0.70 x 0.40 m.)
taşlardan yapılmış kimi duvar -kalıntıları görülebilmektedir.

İlk iskanı tık Tunç çağı'nauzananhöyüğün özellikle kuzeyetekleri
üzerinde bol sayıda Erken Demir çağ seramiğine rastlanmaktadır

(Resim: 3/1-11; 4/1-10). Hemen tümü kızılkahverenginde kalın astar
lı, gayet iyi açkılı ve kuşkusuz ki çarkta biçimlendirilmişolan bu parça
ların ortak özelliği keskin profilli oluşlarıdır. Birkaç istisna dışında ge
rek çanak ve gerekse çömleklerde en belirgin özellik, ağız kenarından ka
rın keskinliğine doğru inen koşut oluk demetleridir. Bu malzeme küme
sinin en yakın benzerlerine Norşuntepe'ninErken Demir çağ tabakala
rında rastlanmıştır. Özellikle kimi çömleklerin ağız kenarları ile karın

keskinlikleri arasındaki yatayoluk sıralarının iki dikey kabartma hatla
kesilmesinden oluşturulmuş bezerne türünün (Resim: 3/3-4) yayınlan-

(6) Krş. Howard - Johnston, not 83.

(7) Bumey ı94 ve Map III, fig. 218-219'da İlkTunç çağ" seramiği olarak yayın

lanan iki parça da Erken Demir çağı'na aittir.
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mış tek koşutu ise Norşuntepe güney teras, kuzeyalanında ele geçiril
miştir". Benzer türdeki oluklar Orta Demir çağ seramiğinde de devarn
lılık göstermekle birlikte, her iki çağın seramikleri arasında gerek biçim
ve gerekse teknik açıdan belirgin bir farklılık olduğu gayet açıktır. Sözge
limı Orta Demir çağ merkezlerinde keskin profil ve iyi açkılanmış kalın

astar yok denecek kadar az rastlanan bir özelliktir. Bunun yanında Dilek
tepe'de çizi bezemeye hiç rastlanmamış oluşu da ilgi çekicidir ve bu
bezerne türünün Erken Demir çağ'ında yoğun bir kullanım alanı bul
mamış olabileceğini düşündürür. Oysa çizi bezemeli seramiğe Orta Demir
çağı'na ait olduğu iyi bilinen Malatya/Demirmentepe 9, Tepecik 10, Zu
lümtepe II, Solhan/Cankurtarantepe ıı, Bingöl/Kaleönü 13 ve Bahçecik'te h

rastlanmış, Dilektepe'nin kuşuçumu 3 - S km. kuzeyindeki Hinsor Hö
yüğü'nde yivli mallarla (Resim: 4/11- IZ, 14-15) birlikte ele geçirilmiş

tir (Resim: 4/13, 16). Elazığ'dan doğuya doğru gidildikçe sayısı giderek
artan bu türde bezemeli kapların Urartu merkezlerinde bololarak karşı

mıza çıkışı, onların 1.Ö. 8. yüzyılda da yoğun biçimde kullanılmış oldukla
rına işaret ediyor olmalıdır15. Buna karşılık Genefik Kalesi 16 ve Norşun

tepe 17 Güney Teras güneyalanındakiUrartu konaklama istasyonunda
hiç rastlanmamaları i.Ö.7. yüzyılda giderek azalmış olabileceklerini dü
şündürür.

Hankendi yöresinde sürdürdüğümüz araştırmalarda saptanan, tık

Tunç Çağı'ndan Demir Çağı'na değin yerleşmelere sahne olmuş bir başka
merkez de, Elazığ il merkezinin ZO km. güneybaıı, Rankendi'nin de 6 km.
güneydoğusunda.Sarılı Köyü yakınınıdaki Çuhadar mevkiindedir. 100 x 60
m. kadar boyutlarındakibir höyük ile güney eteklerine yayılmış geniş

çe bir terastan oluşan bu yerleşme yerinde Demir çağ seramiğineyalnızca

düzlükteki terasta rastlanmıştır (Resim: 4/19-23).
Elazığ il merkezinin 16 km. güneyinde, Elazığ- Diyarbakır karayo

lununsa 2 km. doğusundayörenin en büyük yerleşme yerlerinden biri du
rumundaki (l75x150x25 m.) Tilenzit (Doğankuş) (Resim: 4/24-26);
Elazığ il merkezinin 16 km. kadar güneydoğusundakiKövenk (Güntaşı)

(8) Hauptmann, Abb. 16/8.
(9) Esin - Arsebük 364, resim 5.

ClO) Esin, lev. 7/1.8.
(ll) Sevinb, resim 14.
Cl2) Sevin», resim 10; 12/1-3; 13/2.

Cl3) Sevırı-, resim 19/3.
(1.4) Sevin«, resim 22/3-4, 6-7.
(15) Bu gözlemlerimiz kabul edilecek olursa, çizi bezetr-enin bol kullanıldığı Ko

. rucutepe K evresinin (bkz. Winn, Pl. !;6) sonunun t.ö. 800 yıllarından daha
aşağılara indirilmesi gerekecektir.

(ts) Sevin-, resim 27.
(17) Hauptmann, Abb. 21-23.
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(200x 150x 10 m.) Resim: 4/18), Elazığ il merkezinin 8 km. güneydo-
ğusundaki Yazıkonak (Vertetil) (150x150x8 m.) (Resim: 5/4-5),
Elazığ il merkezinin .18 km. batısında, Elazığ- Keban karayolu üzerinde,
Kuzova içindeki Poyraz (48 x 43 x 10 m.) (Resim: 4/17), Elazığ il mer
kezinin 13 km. güneyinde, Uluova'nın batı ucundaki Tadını (75 x70 x25
m.) (Resim: 4/31), Altınova içinde, şimdi Keban Baraj Gölü'nün suları

altında kalmış olan Könk (Yenikapı) (Resim: 4/27 - 30) ve son olarak,
Elazığ - Bingöl karayolu üzerinde, Kovacılar ilçesi yakınındaki Çınaz i
(Resim: 5/L) höyükleri daha çok Erken Demir çağ türünde seramik ve
ren başlıca merkezleri temsil etmektedir. Bu türde yivli Demir çağ sera
miğinin Hazar Gölü'nün güneyinde, Ergani - Maden Geçidi üzerine..~e kul
lanıldığı merkezler Kürk (Resim: 5/2 - 4) ve Elazığ'a 55 km. uzaklıktaki

Çitli Köyü (Hilindir) yakınındaki, Ortaçağ'dada iskan edilmiş olan
Dırdır Kale'dir (Resim: 5/6 - 12).

Elazığ bölgesinin batı kesimindeki araştırmanın son bölümü Ke
ban ilçesi çevresinde yoğunlaştırılmıştır.Maden yatakları yönünden zen
gin olan bu yörenin, ulaşılmasıgüç dağlık kısımlarındasaptadığımızkimi
kalıntılar oldukça ilgi çekicidir.

Keban ilçe merkezinin 50 km. güneybatısında. Koyunuşağı Köyü'n
de doğudan batıya doğru alçalan 230 x 120 m.'lik bir alana yayılmış o
lan yerleşim alanı baştan başa irice taşlardanyapılmış duvar kalıntılarıy

la kaplıdır (Resim: 6). Doğu uçta, en yüksek noktada kurulmuş olan bir
yapı ise modern yıkımlara karşın günümüze iyi durumda kalabilmiştir.

20 m. kadar doğusundaki taş ocağından çıkarılarak,kabaca biçimlendiril
miş bloklardanörülmüş,yüksekliği 3.00 m.'ye vararı duvarlara sahip bu
yapı 12.00 x 10.50 m. boyutlarında, dikdörtgen planlıdır; köşelerde yu
varlakımsı rizalitlere yeı verilmiştir (Resim: 7 - 8). 0.80 x 0.30 m., 0.90 x
0.35 m., 1.20 x 0.38 m. kadar boyutlarındaki taşlardan oluşturulmuş du
varlarda kerpiç kullanıldığına ilişkin hiç bir iz yoktur. Yerleşim alanının

güney -güneybatı kesiminde, ağız çapları0.80 ila 0.60 m. arasında değişen,

kayaya oyulmuş, küp biçimli sarnıç kümeleri dikkat çekicidir (Resim:
6 - 9). Yüzeyde az sayıda toplanabilen seramik oldukça kaba görünümlü
dür, ancak basit ağız kenarlı ve omurgasının üzeri diagonal kazı bezeme
li çanak parçaları bunların daha çok t.ö. 8. yüzyılın ilk yarısına ilişkin

oldukları konusunu akla getirmektedir (Resim: 10).

Koyunuşağı harabelerinin kuşuçumu 2 km. kadar kuzeydoğusunda

ki kayalıklarda yer alan çok sayıda galeri bu yörede maden işletilmiş ol
duğunu göstermektedir. Ancak galerilerle yerleşme yeri arasında doğru

dan doğruya bir bağbulunupbulunmadığınısaptayabilmişdeğiliz.

Keban ilçesi sınırları içinde saptadığımızikinciyerleşme yeri ilçe
merkezinin 40 km. güneyindeki Gökbelen Köyü yakınlarındadır. Güneyi
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oldukça dik bir uçurumla doğalolarak sınırlanmış olan kayalık tepenin
kuzey yanına 170 m. kadar uzunluğunda ve 1.95 m. kalınlığında taştan bir
sur çekilmiştir (Resim: 11-12). Kabaca biçimlendirilmiş iri bloklardan
yapılan bu sur üzerinde, belirli aralıklarla irili- ufaklı destek çıkıntılarıve
olasılıkla bir geçit görülebilmektedir. Bu sur türü bize kalenin Urartu
eseri olduğunu düşündürmektedir. Genişliği 90 m. kadar olan kalenin
içinde moloz taştan duvar kalıntılarıher yana yayılmış durumdadır.Özel
likle sura yaslanmış olan oda dizileri oldukça belirgindir.

Gökbelen'in 4 km. güneyindeki Köşker mevkiindeki alçak bir kaya
lık ve yamacında yine Orta Demir çağı'na ilişkin olabilecek kimi kalıntı

lar bulunmaktadır.Oldukça yıkıma uğratılmış olan bu alanda, iri taşlar

dan yapılmış, 6.50 x 4.60 m. kadar boyutlarında, dikdörtgen planlı iki ya
pıyla küçük bir kaya mezarı dikkat çekicidir. Günümüze iyi durumda gel
memiş, duvar kalınlıkları 1.10 m.'yi bulan, dıştan düzgün dikdörtgen plan
vermekle birlikte', içten kavisli bir biçimde örülmüş olan bu yapıların

çevresinde ne yazık ki, tarihlerneye yardırnda bulunabilecek yüzey sera
miklerine rastlanamamıştır (Resim: 13); Bu yapılardan birinin yanında

yüzü batıya bakan, 1.50 x 1.10 m. boyutlarında ve 0.95 m. yüksekliğinde

mezar odası yer almaktadır; 0.60 m. genişliğindeki alçak kapıdan içeri
girilince, kısa yanları kavisli dikdörtgenimsi bir çukur ve bunun geri
sindede, olasılıkla cesedin yatırıldığı yüksekçe bir sekiyle karşılaşılır.

Odanın tavanı düz olup, arka duvara doğru kavislenrnekredir (Re
sim: 14)

Yine bu yöredeki çalışmalarımız sırasında, Keban ilçe merkezinin
25 km. güneyindeki Örenkaya Köyü'nün 500 m. güneyindeki tepede, kaba
ca biçimlendirilmiş 1.70 x 0.70 m. ve 0.70 x 0.75 m.kadar boyutlarında

ki taş bloklardan 5.80 x 6.80 m. boyutlarında dikdörtgen plan veren bir
yapı saptanmıştır (Resim: 15-16). Bu yapının 1.90 m. kalınlığındaki du
verlanndan güneydeki 2.60 m. yüksekliğindedir. Tam anlamıyla açık ol
mamakla birlikte, kuzey yüzünde bir giriş açıklığı olduğu bellidir. Ben
zerlerine Van'ın güneyindeki dağlık kesimde t8 ve Kuzeybatı İran'da 19

rastlanan bu türdeki kulemsi yapıların işlevi ve tarihlenmesi konusunda
yeterli bilgilere sahip değiliz. Ancak Gökbelen Köşker mevkiindeki ben
zerlerinin bir kaya mezarıyla birlikte bulunmaları daha çok Orta Demir
çağı'na ilişkin olduklarına işaret etmektedir. Ne yazık ki, her iki alanda
tarihlerneye yardımda bulunacak yüzey seramiklerine rastlayabilmiş de
ğiliz.

Harput'un kuzeyinde. Murat ırmağı'nın s01 kıyısı üzerinde yaptığı

mız. çalışmalarda. Elazığ - Pertek karayolunun 15. km.'sindeki Aydıncık

(18) Belli 283, Abb. 2.
(19) Kraııı· 104 vd., Abb. 37-38.
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Köyü'nün 500 m. kadar 'kuzeyinde yer alan Tannverm1ş mevkiinde, 55 x
25 m. boyutlarında bir Urartu tahkimatının varlığı ortaya konmuştur

(Resim: 17). Güney yüzü çıkılması olanaksız biçimde sarp olan kayalık

üzerinde basamak şeklinde sur temel yuvaları. kayaya oyulmuş düzgün
bir platform ve küp biçimli üç sarnıç görülmektedir (Resim: 18). Daha
sonraki Ortaçağ iskanı tarafından oldukça hasar gördüğü açık olan kale
nin güneybatı eteğinde kimi taş duvar kalıntıları görülmekle birlikte,
bunların hangi döneme ait olduğu saptanamamıştır.

Bu küçük Urartu karakolunun en ilginç yanı kayalığın tırmanılma

sı olanaksız olan güney yüzüne oyulmuş üç kaya mezarıdır". Bunlardan
batı uçtaki (No. 3) hemen hemen aynen Gökbelen'deki gibi, önde dik
dörtgen planlı bir çukur ve bunun gerisindeki sekiden oluşturulmuştur

(Resim: 19). 0.60 x 0.60 m.'lik küçük bir kapıyla girilebilen mezar oda
sının boyutları 1.30 x 1.10 m., yüksekliği de 1.40 m.'dir. Urartu'da ben
zerlerine rastlanmayan bu küçük odacıkların pek çok yönden Harput
yakınındaki Hacıseli kaya mezarına benzediğini söyleyebiliriz ıı. Ancak
gerek Tanrıvermiş ve gerekse Gökbelen'de boyutların çok küçük tutul
muş oluşu yüzünden, gerideki yüksekçe seki bir cesedin'yerleştirilmesini

sağlamak amacıyla niş biçiminde değil de tüm oda genişliğinde açılmış

tır.

Kayalığın doğu ucundaki mezar (No.2) prensipte öncekilerin aynı

olmakla birlikte, kısa yüzlerden birine ikinci bir seki yerleştirilmiş ol
ması nedeniyle farklılık gösterir (Resim: 20). 0.75 x 0.70 m.'lik alçak bir
kapıyla girilebilen oda ı.80x 1.80 m. boyutlarında ve 1.80 m. yüksekliğin

dedir. Düz tavan ve yan duvarlar daha özenli bir işçiliğin esertdir.

Yukarıda değindiğimiz bu iki mezarın ortasında, daha büyük bo
yutlu ve kuşkusuz ki daha önemli olan üçüncü kaya mezarı (No. 1) yer
almaktadır (Resim: 2l). Ötekilerden farklı bir şekilde mezarın önünde
2.lOx 1.70 m. boyutlarında ve 1.90 m. yüksekliğinde, düz tavanlı bir gl
riş mekanı bulunmaktadır, Bu türde giriş mekanları Elazığ- Tunceli böl
gesi Urartu kaya mezarlarına özgü gibi görünmektedir 22. 0.60xO.80 m.,
lik küçük geçitten 2j85 x 2.30 x 2.20 m. boyutlarındaki dikdörtgenimsi
mezar odasına girilir. 2.00 m. yüksekliğindeki odanın tavanı düzdür. Öte
kilerde olduğu gibi, 'önce 1.40 m. genişliğinde bir çukur ve doğu uzun

(20) Ancak.-dağoı donanımlarıyla ulaşabildiğimiz bu mezarlan incelemede, dağ

cılık bılgisi ve kendi takımlanylabize büyük yardımda bulunmuş olan, Ela
zığ Dağcılık Kulübü'nden sayın Gazanfer· Albayrak'a teşekkürü zevkli bir
görev savarım.

(21l Sevinb, resim ıs,

(22) Bkz. Öğün 641 vd., Abb. 1. Palu'daki üç mezardan ikisinde de aynı özellik
lerle karşılaşılır, Palu kaya mezarları üzerindeki çalışmalanmız sürmek
tedir.
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ve güney kısa duvarları önünde de cesetler için hazırlanmış sekilere yer
verilmiştir. Odanın ilginç yönü, sekilerin etrafının 0.10 m. kadar yüksekli
ğinde bir silmeyle kuşatılmış oluşudur.

Yakın benzerlerine Urartu kaya mezarları arasında rastlanmayan
bu küçük odaları tarihlerneye yarıyacak malzeme fazla değildir. Ancak
Urartu kaya işçiliğini gösteren bir kayalıkta yer almaları, mezarların da
bu döneme ilişkin olmaları gerektiğine işaret etmektedir. Ayrıca Gökbe
len Köşker mezarıyla olan yakın ilişkileri Urartu döneminden daha son
raya tarihlenemeyeceklerine kanıt olabilir. Çünkü Gökbelen'de saptadı

ğımız kalıntılarınOrta Demir Çağı'na aidiyeti hemen hemen kuşkusuzdur.

Ayrıca cesetlerin yüksekçe taş sekiler üzerine yerleştirildiği anıt mezarlar
Van Kalesi'nden tanınmaktadır",

Elazığ'ın batı kesimindeki çalışmalarımızı tamamladıktan sonra,
1985 yılından beri üzerinde durduğumuzUrartu yolunun ayrıntılarıyla il
gili olarak Bingöl ilini de kapsayan doğudaki çalışmalara girişilmiş ve
1987 yılının Urartu yoluna ilişkin incelemeleri özellikle Bingöl il merkezi
ile Elazığ'ın Karakoçan ve Palu ilçeleri çevresinde yoğunlaştırılmıştır.

Urartu yolunu batıya doğru izlemeye başlamadan önce Bingöl Ova
sı içinde de kimi incelemelerde bulunularak, önemli bir Demirçağ mer
kezinin varlığı ortaya konmuştur. Bingöl - Genç karayolu üzerinde, il
merkezinin 8 km. güneyindeki Samantepe Höyüğü 350 x 200 m.Tik bo
yutları ve 20 m.'yi bulan yüksekliğiyle şimdiye değin tüm Elazığ- Bingöl
yöresinde saptadığımız en büyük yerleşme yeri durumundadır (Resim:
44). Üzerinde yapılan tarımsal etkinlik nedeniyle topraküstünde günümü
ze birkaç taş duvar parçası dışında fazla bir kalıntının gelmediği Saman
tepe'de yüzeyden toplanan bol sayıda seramik bu alanın yalnızca Demir
Çağı'nda iskan görmüş olduğuna işaret etmektedir.

Samantepe yüzey seramiklerinin genel özellikleri şöyledir: Tümü
çarkta biçimlendirilmiş olan kapların hamurları genellikle, bölgesel bir
özellik olduğuna önceden de değinmiş olduğumuz gibi 24, mikalı orta kum
ve zaman zaman da saman katkılı, yüzeyler çoğu kez açkılıdır. Açık kır

mızı, kırmızımsı kahverengi ve kahverenginde astarlı olan kaplar (toplam
205 adet) orta(% 62.5) ve iyi (% 37.5) derecede pişirilmiştir.Bu bölgede
ki, daİ12. çok İ.Ö. 8. yüzyıla yada !bu yüzyılın ilk yarısına tarihlerneyi uy
gun bulduğumuz öteki Orta Demir Çağ yerleşmelerindekigibi 25, çizi be
zeme önemli oranda temsil olunmaktadır (Resim: 22/8; 23/13; 24/8, 10;
25/ 1- 8, 10). Profiller açısından ele alınacak olursa; bölgeden iyi bilinen

(23) Sevin», resim 11-13.
(24) Sevine. 7.
(25) Sevinb. resim 14/21-25; Sevine 5 vd., resim 10; 12/1-2. 7; 13/2; 22/3.4. 6-7.
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yatay oluklu (Resim : 22/ 1- 2; 23/13) seramiklerin dışında, Erken De
mir Çağı'ndan tanınmayan, ağız kenarı kalınlaştırılmışçanaklar (Resim:
22/5 - 14) ile tipik Urartu eserı olarak nitelenen, bizim «Biainili serami
ği» dediğimiz türde parlak kırmızı cilalı seramiklerin (Resim: 22/4, B;
23/8; 25/9) varlığı Samantepe'nin daha çok ı.ö. 8. ve 7. yüzyıllarda İskan

görmüş bir merkez olduğuna işaret etmektedir.

Urartu yolu ile ilgili olarak önce, 1986 yılında Bingö1'ün 1 km. ka
dar kuzeydoğusundakiKaleönü mahallesinde saptamış olduğumuz ko
naklama merkezi yeniden gözden geçirilerek, daha sağlıklı bir planı alın

mış (Resim: 26), ayrıca güney eteklerindeki bir teras üzerinde yine çok
sayıda Urartu pithos parçalarına rastlanmıştır26.

Bingöl il merkezinden batıya doğru yaptığımız incelemede Urartu
karayoluna ilişkin yeni veriler sağlanmıştır. İl merkezinden 5 - 10 km.
sonra ova yerini yeniden dağlık bir araziye bırakrnaktave dolayısıylayo
lu izleme olanağı bir kez daha belirmektedir.Genellikle bugünkü Elazığ

Bingöl karayolu güzergahını izleyen Urartu yolu bu kesimde küçük bir
çay vadisi içinde uzanmaktadır (Resim: 27). Vadi yamacında yol düze
yinin düzgünlüğü. yüksekliği zaman zaman 1.00 - 1.60 m.'yi bulan yarı

işlenmiş taşlardan teras duvarları ve -iri taşlardan dolgu malzemesiyle
sağlanmış (Resim: 28 - 30); bunun da ilerisinde. kimi kayalık alanlarda
yolun yamaca ve tabana gelen kesimlerinde kayaların kesilerek işlendiği

saptanmıştır (Resim: 31- 32).

Geçen yıllarda doğudan batıya doğru Solhan. Zulümtepeve Bingöl'
de Urartu Dönemi'nin yol üstündeki üç konaklama istasyonunu ortaya
koymuştuk. Eskiçağ koşullarına uygun olarak birbirlerinden bir günlük
uzaklıktaki (25 - 30 km.) bu tesislerden sonuncusu (Bingöl- Kaleönü) ile
Palu arasındaki uzaklık 70 km. kadardır. 1987 yılı çalışmalarımızda Bin
gö1'ün 35 km. güneybatısında, Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Bahçe
cik köyünde yeni bir konaklama tesisini belirleyerek, böylelikle konak
lama istasyonları zincirinineksik olan bir halkasını dahayerine koymuş

bulunmaktayız (Resim : 44).

Bahçecik konaklama istasyonu önceki yıllarda bulduğumuz ve ilk
Tunç çağı'nın yanında, İ.Ö. 8. -7. yüzyıltüründe seramik veren (Resim:
33/1- 8) Ibir 'höyüğün (Bahçecik 1) 27 500 m. kadar güneybatısında,alçak
bir tepe üzerindedir. Yalnızca Urartu döneminde yerleşmeye sahne olan
Bahçecik II adını verdiğimizbu tepenin üzerinde 63 x 10 m. boyutlarında,

dikdörtgen planlı merkezi bir yapı ile teraslarında kimi. duvar kalıntı

ları iyi durumda görülebilmektedir (Resim: 34). Tepedeki merkezi ya-

(26) Sevin" 7, resim 19/5-6.
(27) Sevine 8, resim 22.
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pının 0.90 m. genişliğindeki, köşeleri rizalitli ve destek çıkıntılı çevre du
varının içinde en azından 9 odanın varlığı oldukça belirgindir. Urartu'
da yakın benzerleri bulunan .bu tür yapıların konaklama istasyonu nite
liği taşıdığına önceden de değinmiştik. Tepenin güneydoğu eteği üzerin
deki tarlalarda saptadığımız kaya işaretleri ise yapının Urartulu karakte
rini ispatlayan en şaşmaz belgeler niteliğindedirler (Resim: 35 - 37). Gö
zenekli bazalt ve kumtaşından kaya parçaları üzerine kazılmış olan bu
işaretler gerek biçim ve gerekse işleniş tekniği baxımından Van'daYu
karı Anzaf ve Edremit ile Kuzeybatı İran'daki Bastam ve Kuh-e-Zambil'
de bulunanların tam bir benzeridirler ".

Yüzeyde az bulunan seramik parçaları yine yöresel mikalı bir kil
yatağından yapılmış olup, daha çok açık kırmızı renkte ve hamurunun
renginde astarlıdırlar (Resim: 38/1-7). Saman katkı belirgin bir özel
lik olarak ortaya çıkar ki, bu özelliğe daha önce I.Ö. 7. yüzyıla tarihledi
ğimiz Genefik Kalesi'nde de rastlamıştık 29.

Bingöl Dağları'nın batı eteklerinde, Şenova içinde ilerleyerek, Bah
çecik II konaklama tesisi önünden geçip güneye doğru uzanan yolun
bölgenin en ünlü Urartu idari merkezi olan Palu'ya vardığı anlaşılmakta

dır 30. Urartular'ın Murat Suyu'nu Palu yöresinde aştıkları ve buradan
batıya doğru ilerleyerek Altınova'ya vardıkları oldukçabelirgindir. Buna
karşılık Altınova'nın güneyinde uzanan Mastar Dağı'nın kuzey eteklerin
de sürdürdüğümüz çalışmalarda bir yol izine rastlayalbilmiş değiliz 31.

Buna karşılık Elazığ il merkezinin 22 km. güneydoğusunda,Genefik ~·c

Norşuntepe yakınlarındaki Yıldıztepe'de önemli bir Urartu yerleşirni, o
lasılıkla kalesinin varlığını belirlemiş bulunmaktayız.Özelliklerini geçen
yılki raporumuzda tanımladığımız Genefik'in yanında. 1987 sezonunda
saptadığımızYıldıztepe bu yörenin Urartular'm gözünde önem taşıdığına

tanıklık etmektedir (Resim : 44).

Elazığ- Bingöl karayolu üzerindeki Yenikapı (Könk) Köyü'nün
Eyüpbağları Mezrası'nda, Mastar Dağı'nın kuzeyeteklerine bir boyunla
bağlı olan, yaklaşık olarak 100 - 150 m. yüksekliğindeki stratejık konum
lu bir tepenin üzerine kurulmuş yerleşmeden, üzerindeki Ortaçağ kalesi
yüzünden fazla bir kalıntı gelebilmiş değildir. 80x 60 m. boyutlarındaki

Yıldıztene'nin kuzeydoğu eteklerindeki kimi zayıf taş duvar izleri Urartu
kalesini kuşatan surlara ait olabilir.

. (28) Kleissn 27, Abb. 14; Kleisse 23 vdd., Abb. 1-2.
(29) Sevin- 9, resim 27/1, 3, 13-14.
(30) 1987 yılında Palu Kalesi'nde yaptığımız çalışmalar ayrıca yayına hazırlanmak

tadır.

(31) Kleiss-Hauptmann, No. 97'de -Kleine Burganlage (?)>> olarak tanımlonan

Koçkale kayalığındaki 1987 yılı çalışmalarımız sırasında Urartular .döneminlJ
uzanan hiçbir iz bulunabilmiş değildir.

460



Tepenin oldukça dik olan kuzeyetekleri üzerinde Urartu seran: İk
parçalarına yoğun olarak rastlanmaktadır. Yıldıztepe Orta Demir çağ

seramiklerinin (toplam 60 adet) genel özellikleri şöyledir: Hamurları

çoğunlukla (% 69) orta ve ince (% 24) kum katkılı olan kaplar genel
likle iyi (% SS.S) ve orta (% 38) derecedepişirilmiştirler,Saman katkı

ya hiç rastlanmaması ilginç bir özellik olarak karşımıza çıkar. Genellik
le açkılanmamış olan kaplar arasında çizi bezerne yalnızca iki örnekle
temsil olunur (Resim: 39/14; 41/6). Profiller arasında basit ağız kenar
ları dışa çekik, keskin profilli çanaklar (Resim: 39/9 - 11) ve içe - dönük
basit ağız kenarlı, ağız kenarının altından omuz keskinliğine değin vatay
oluklarla bezeli çömlekler (Resim: 41/1 - 2) daha çok 1.Ü. 7. yüzyıl önce
sine giden özelliklere sahiptirler. Buna karşılık i. Ö. 7. yüzyıla tarihlene
bilecek malzemelerin sayısı da az değildir (Resim: 39/8, 12; 40/1 -7). Ay-
"Ica bizim Biainili seramiği dediğimiz türde kırmızı cilalı kap parçaları

cıa yine çok sayıda örnekle temsil edilirler (Resim: 40/4,41/4,7 -9).
Bir kandil parçası da tümüyle Urartulu özellikler taşır (Resim: 40/16)32.

Son olarak bölgenin en büyük Urartu kalesi olan Harput'ta yaptığı

mız çalışmalarda da özellikle kayalığın güney ucundaki, kayaya oyulmuş

geniş alan üzerinde durularak plana alınmıştır3, (Resim : 43). Günümü
ze kayaya oyulmuş temel yuvalarından başka hiçbir kalırınnın kalmadı

ğı bukesirnin Varı/Toprakkale3-1 ve Bastam 35 Haldi tapınak alanlarına

benzerliği dikkat çekicidir. Doğudan batıya doğru giderek alçalan bu a
landa ne yazık ki, bir Urartu tapınağının temelleri ile karşı karşıya oldu
ğumuzu söyleyebilecek fazla kanıta sahip değiliz.

Kalenin eteklerinde yaptığımız taramalarda ise, az sayıda olmakla
birlikte, gerek kırmızı cilalı Urartu seramik parçaları (Resim: 42/3) ile
gerekse yöresel yatay oluklu çanaklar (Resim: 42/1) elde edilmiştir.

Fırat ırmağı'nın doğusundanBingöl'ün Solhan ilçesine değin uzanan
geniş bir alanda 1985 yılından beri sürdürdüğümüzyüzeyaraştırmaları,

bu yörenin Demir Çağları konusunda önemli yeni bilgi ve buluntular sağ

layarak, özellikle Urartu devletinin batı yayılımı sorununa büyük çapta
yeni ışıklar saçmıştır (Resim: 44) 36.

(32) Krş. Krolla 142, Typ. 73.

(33) Huntingtorı'm (206 vd. ve f'ig. 34) 1900 yıllarında yaptığı ilk yayından sonra
bu alandan ciddi biçimde hiç söz edHmemiştir.

(34) Erzen 395 vdd., Abb. 3-8.

(35) Kleissn 26, Abb. 18.

(36) 1987 yılıraporunda Demir çağ seram.kleri içinde yayınladığımız Haroğlu

(Sevin', resim 44) ve Pınartepe Höyüğü (Sevin', resim 46) malzemelerinin
Geç Antik ve Erken Ortaçağ'a ilişkin oldukları anlaşılmıştır.
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KATALOG*

Resim: 3

ı. 0 40 cm., pembe (7.5YR 7/4) hamurlu, orta kum katkılı, hamurunun
renginde astarlı, dışı açkılı. İyi pişirilmiş. Dilektepe.

2. 0 28' cm., uçuk kırmızı (ıoR 4/4) hamurlu, orta kum katkılı, hamu
runun renginde astarlı, iç ve dışı açkılı. Kötü pişirilmiş. Dilektepe.

3. 0 26 cm., kırmızımsı kahverengi (2.5YR 4/4) hamurlu, hamurunun
renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. İyi pişirilmiş. Dilektepe.

4. 0 26 cm., koyu kahverengi (7.5YR 4/6) hamurlu, ince kum katkılı

hamurunun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Orta pişirilmiş

Dilektepe.

5. 0 18 cm., açık kırmızı (ıeR 6/6) hamurlu, orta kum katkılı, hsmu
runun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Orta pişirilmiş. Dilektepe.

6. 0 38 cm., kırmızımsı kahverengi (5YR 4/4) hamurlu, kaba kum kat
kılı, hamurunun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Kötü pişirilmiş

Dilektepe.

7. Açık kırmızı (LaR 6/6) hamurlu, orta kum katkılı, hamurunun ren
ginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Kötü pişirilmiş. Dilektepe.

8. 0 22 cm., kırmızı ııOR 5/6) hamur'lu. ince kum katkılı, hamurunun
renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. İyi pişirilmiş. Dilektepe.

9. 0 26 cm., uçuk kırmızı (ıoR 5/4) hamurlu, orta kum katkılı, hamu
runun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Kötü pişirilmiş. Dilektepe.

10. 0 26 cm., açık kırmızımsı kahverengi (2.5 YR 6/4) hamurlu, orta
kum katkılı, hamurunun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Orta pi
şirilmiş. Dilektepe.

ıı. 0 25 cm., uçuk kırmızı lloR 5/4) hamurlu, ince kum katkılı, hamu
. runun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Orta pişirilmiş. Dilektepe.

Resim: 4

ı. 0 30 cm., koyu kahverengi (7.5YR 4/6) hamurlu, orta kum katkıh,

hamurunun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. İyi pişirilmiş. Dilek
tepe.

2. 0 20 cm., uçuk kırmızı ııoR 5/4) hamurlu, orta kum katkılı, hamu
runun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. İyi pişirilmiş. Dilektepe.

(*) «İnce» kum katkı, kum içindeki tanelerin 1 mm. çapından daha küçük ol
duğu durumlarda; «ortfo.» kum katkı. kum içindeki tarıelerin 1-2 mm. olduğu

durumlarda; «iri» kum katkıysa tanelerin çaplarının 2 mm. den daha büyük

olduğu durumlarda kullanılmıştır. Kap çepermin iç ve rtış yüzleri kiremidi
ortası siyahsa «orta pişirtlmiş-: çeper tümüyle kirernid; renkteyse «iyi pişiril

miş»; çeper tümüyle siyahsa «kötü pişlrilmiş» terimleri kullanılmıştır. Belirtil
meyenler dışında tüm örnekler çarkta biçimlendirilmişlerdir. Renkler için

Munsell So il Color Charts (Baltimore 1975) kataloğu kullanılrmştrr.
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3. Kırmızımsı kahverengi (2.5YR 4/4) hamurlu, orta kum katkılı, ha
murunun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. İyi pişirilmiş. Dilektepe.

4. Açık kırmızı UOR 6/6) hamurlu, orta kum katkılı, hamurunun ren

ginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Orta pişirilmiş. Dilektepe.

5. Koyu kahverengi (7.sYR 4/6) hamurlu, ortakum katkılı, dışı hamu
runun renginde, içi pembe (7.sYR 8/4) astarlı. Kötu ptşiriImiş. Di
lektepe.

6. Kırmızımsı kahverengi (2.sYR 4/4) harnurlu, orta kum katkılı, ha
murunun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Kötü pişirilmiş. Dilektepe

7. 0 30 cm., açık sarımsı kahverengi (lOYR 6/4) hamurlu, ince kum
katkılı, kırmızı (ıoR 3/3) astarlı, içi ve dışı açkılı. İyi pişirilmiş. Di
lektepe.

8. El yapımı, açık kırmızımsı kahverengi (2.sYR 6/4) harnu rlu, orta
kum katkılı, hamurunun renginde astarlı, açkılı. Dilektepe.

9. EL yapımı, koyu kahverengi (7.5 YR 4/6) hamurlu, orta kum katkılı

hamurunun renginde astarlı. Orta pişirilmiş. Dilektepe.

10. El yapımı, uçuk sarı (2.5Y 7/4) hamurlu, orta kum katkılı, hamuru
nun renginde astarlı. Kötü pişirilmiş. Dilektepe.

ıı. 0 20 cm., pembe (7.sYR 7/4) hamurlu, ince kum katkılı, hamurunun
renginde astarlı. içi ve dışı açkılı. İyi pişirilmiş. Hinsor.

12. Kırmızımsı kahverengi (sYR 4/4) hamurlu, samanlı incekum katkıt

açık kırmızı (ıoR 6/6) astarlı, dışı açkılı. Kötü piştrtlmiş. Hinsor.

13. Açık kırmızı UOR 6/8) hamurlu, orta kum katkılı, hamurunun ren
ginde astarh, içi ve dışı açkılı. İyi pişirilmiş. Hinsor.

14. Kırmızımsı kahverengi (sYR 4/4) hamurlu, kaba kum katkılı, hamu
runun renginde astarlı, içi ve' dışı açkılı. İyi pişlr'ilmiş. Hinsor.

15. Açık sarımsı kahverengi UOYR 6/4) hamurlu, ince kum katkıh, ha
murunun renginde astarlı, iç ve dışı açkılı. İyi pişirflmiş. Hinsor.

16. Pembe (7.S YR 8/4) hamurlu, samanlı orta kum katkılı, hamurunun
renginde astarlı. Kötü pişirilmiş. Hinsor.

17. 0 20 cm., açık kırmızımsı kahverengi (5YR 6/4) hamurlu, ince kum
katkılı, hamurunun renginde astarlı. Kötü pişirilmiş. Poyraz.

18. 0 16 cm., pembe (7.5YR 8/4) hamurlu, ince kum katkılı, hamurunun
renginde astarlı, uçuk kırmızı uon 4/4) boya bezemeli. İyi pişirilmiş

Kövenk.

19. 0 28 cm., açık kırmızımsı kahverengi (5YR 6/4) hamurlu, orta kum
katkılı, hamurunun renginde astarlı, içi açkılı. İyi pişirflrniş. Çu
hadar.

20. 0 18 cm., açık kırmızı (ıOR 6/6) hamurlu, orta kum katkıh, hamuru
nun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. İyi pişirflmiş. Çuhadar.

aı. 0 12 cm., açık kırmızı (10R 6/6) hamurlu, ince kum katkıh, hamuru
nun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı, İpi pişirflmiş, Çuhadar.

22. Kırmızımsı kahverengi (5YR 4/4) hamurlu, kaba 'kum katkılı, ha
murunun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Kötü pişirflmiş. Çuhadar.
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o 26 cm., kırmızımsı kaıhverengi (5YR 4/4) hamurhı, orta kum kat
kılı, hamurunun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Kötü pişirHmiş,

Tilenzit.

o 19 cm., pembe (7.5 YR 8/4) hamurlu, ince kum katkılı, hamurunun
renginde astarlı. İyi pişiri!miş, THenzit

o 11 cm., açık kırmızı OOR 6/61 hamurlu, ince kum katkılı, hamu
runun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Kötü pişirilmiş. Tilenzit.

o 34 cm., açık kırmızımsı kahverengi (SYR 6/4) hamurlu, orta kum
katkılı, hamurunun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Orta pişirilmiş.

Könk.

o 32 cm., uçuk kırmızı OOR 5/4) hamurlu, orta kum katkılı, hamu
runun renginde astarh, içi ve dışı açkılı. İyi pişirilmiş. Könk.

o 32 cm., uçuk kırmızı (LOR 5/4) hamurlu, orta kum katkılı, hamu
runun renginde astarlı, dışı açkılı. İyi pişirilmiş. Könk.

o 30 cm., kırmızı OOR 5/6) hamurlu, orta kum katkılı, hamurunun
renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Orta pişirilmiş. Könk.

o 32 cm., kırmızımsı kahverengi (5YR 4/4) hamurlu, hamurunun
renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Orta pişirilmiş. Tadım.

o 22 cm., uçuk san (5Y 7/4) hamurlu, hamurunun renginde astarlı

dışı açkılı. Orta pişirilmiş. Çınaz i.

Açık kırmızı OOR 6/8) hamurlu, orta kum katkıh, hamurunun ren
ginde astarlı. İyi pişirilmiş. Kürk.

o 15 cm., açık kırmızı OOR 6/8) hamurlu, ince kum katkılı, hamu
runun renginde astarlı, içi ve dışı hafif açkılı. İyi pişirilmiş. Kürk.

o 16 cm., açık kırmızı OOR 6/8) hamurlu, ince kum katkılı, hamu
runun renginde astarlı, içi ve dışı hafif açkılı. İyi pişirilmiş. Kürk.

040 cm., açık kırmızımsı kahverengi (5YR 6/4) hamurlu, kaba kum
katkılı, hamurunun renginde astarlı. Kötü pişirilmiş. Yazıkonak.

o 22 cm., açık kırmızı OOR 6/6) hamurlu, samanlı. orta kum
katkılı, hamurunun rengindeastarlı, Kötü pişirilmiş. Yazıkonak.

o 26 cm., açık kırmızı OoR 6/6) hamurlu, orta kum katkılı, hamu
runun renginde astarlı, dışı açkılı. İyi pişirilmiş. Dırdır Kale.

026 cm., açık kırmızımsı kahverengi (2.sYR 6/4) hamurlu, ince kum
katkılı, hamurunun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Orta pişirfl

miş. Dırdır Kale.

o 18 cm., kırmızımsı kahverengi (5YR 4/4) hamurlu, ince kum kat
kılı, hamurunun renginde astarlı, içi ve 'dışı açkılı. İyi pişirilmiş.

Dırdır Kale.

030 cm., açık kırmızımsı kahverengi (2.5YR 6/4) hamurlu, orta kum
katkılı, hamurunun renginde astarlı, dışı açkılı. Orta pişirilmiş.

Dırdır Kale.

o 24 cm., açık kırmızı OOR 6/6) hamurlu, orta kum katkılı, hamu
runun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. İyi pişirHmiş. Dırdır Kale.
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o 14 cm., açık -kırmızımsı kahverengi (SYR 6/4) hamurlu, ince kum
katkılı, kırmızımsı kahverengi (2.sYR 4/4) astarlı, içi ve dışı açkılı

Orta pişirilmiş. Dırdır Kale.

o 20 cm., kırmızı UOR S/6) hamurlu, ince kum katkılı, harnurunun
renginde astarlı, içi açkılı. İyi pişirilmiş. Dırdır Kale.

o 24 cm., çok soluk kahverengi UOYR 8/4) hamurlu, kaba kum kat
kılı, açık kırmızı UOR 6/6) astarlı. Orta pişirilm.iş. Koyunuşağı.

Soluk kahverengi UOYR 8/4) hamurlu, orta kum katkılı, açık kırmızı

(10R 6/6) astarlı. İyi pişirilmiş. Koyunuşağı.

o 26 cm., açık kırmızı UOR 6/6) hamurlu, orta kum katkılı, hamuru
nun rengindeastarlı.Orta pişirilmiş. Koyunuşağı.

030 crn., çok soluk kahverengi UOYR 8/4) hamurlu, kaba kum kat
kılı, açık kırmızı UOR 6/6) astarlı. Orta pişirilmiş. Koyunuşağı.

o 20 cm., açık kırmızımsı kahverengi (sYR 6/4) hamur'lu. mikalı

orta kum katkılı, hamurunun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Orta
pişirilmiş. Samantepe.

o 14 cm., açık kırmızı UOR 6/8) hamurhı, mikalı orta kum katkılı,

hamurunun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Orta pişirilmiş. sa
mantepe.

o 24 cm., açık kırmızı UOR 6/6) hamurlu, mikalı orta kum katkılı,

hamurunun renginde astarlı. Orta pişirilmiş. Samantepe.

o 27 cm., açık kırmızı UOR 6/8) hamurlu, mikalı orta kum katkıh

hamurunun renginde astarlı. İyi pişirilmiş. Samantepe.

o 30 cm., açık kırmızı UOR 6/6) hamurlu, mikalı orta kum katkılı

hamurunun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. İyi pişirilmiş. Samarı

tepe.

o 19 cm., kahverengi (7.5YR 5/4) hamurlu, orta kum katkılı, hamu
runun renginde astarlı, dışı açkılı. Orta pişirilmiş. Samantepe.

o 26 cm., kırmızı UOR 5/6) hamurlu, mikalı ince kum katkılı, ha
murunun renginde astarlı, içi açkılı, Orta pişirilmiş. Samantepe.

o 30 cm., açık kırmızı UOR 6/6) hamurlu, mikalı ince kum katkılı,

hamurunun renginde astarlı, dışı açkılı. İyi pişirilmiş. Samantepe.

o 30 cm., kahverengi (7.5YR 5/4) hamurlu, mikalı orta kum katkılı.

hamurunun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı, Orta pişirilmiş. Sa
mantepe.

026 cm., açık kırmızı (ıoR 6/6) hamurlu, mika ve samanlı orta kum
katkılı, hamurunurt renginde astarlı. Orta pişirilmiş. Samantepe.

030 cm., kırmızımsı kahverengi (5YR 4/4) hamurlu, mikalı orta kum
katkılı, hamurunun renginde astarlı, hafif açkılı. İyi pişirilmiş. Sa
mantepe.
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12. 0 26 cm., kahverengi (7.5 YR 5/4) h amurlu, mika ve sarnarılı orta
kum katkılı, hamurunun renginde astarlı, dışı açkılı. Orta pişirilmiş.

Samantepe.

13. 0 30 cm., açık kırmızı (LAR 6/6) hamurlu, mikalı orta kum katkılı,

açık kırmızı (lOR 6/8) astarlı. İyi pişirilmiş. Biainili serarniği. Saman
tepe.

14. 0 25 cm., açık kırmızı (10R 6/6) hamurlu, mikalı orta kum katkılı

hamurunun renginde astarlı. Orta pişirilmiş. Samantepe.

15. 0 28 cm., açık kırmızımsı kahverengi (2.5 YR 6/4) hamurlu, mikalı

orta kum katkılı, hamurunun renginde astarlı, çok hafif açkılı. Orta
pişirilmiş. Samantepe.
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o 30 cm., açık kırmızımsı kahverengi (5YR 6/4) hamurlu, mika ve
samanlı orta kum katkılı, hamurunun renginde astarlı. Orta pişiril

miş. Samantepe.

o 28 cm., açık kırmızı <lO R 6/8) hamurlu, mika ve samanlı ince
kum katkılı, hamurunun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. İyi pişi

rilmiş. Samantepe.

o 24 cm., açık kırmızı (lOR 6/8). hamurlu, mikalı orta kum katkılı,

hamurunun renginde astarlı. Orta pişirilmiş. Samantepe.

o 20 cm., açık kırmızı (lOR 6/6) hamurlu, mikalı orta kum katkılı,

hamurunun renginde astarlı. Orta pişirilmiş. Samantepe.

12 cm., açık kırmızı (lOR 6/6) hamurlu, mikalı ince kum katkılı, ha
murunun renginde astarlı, dışı açkılı. İyi pişirilmiş. Samantepe.

o 32 cm.,. açık kırmızı (lOR 6/8) hamurlu, mika ve taşcıklı ince kum
katkılı, hamurunun renginde astarlı, dışı açkılı. İyi pişirilmiş. Sa
mantepe.

o 16 cm., açık kırmızı (lOR 6/6) hamurlu, mikalı ince kum katkılı,

hamurunun renginde astarlı. İyi pişirilmiş. Samantepe.

o 6 cm., açık kırmızı (10R 6/6) hamurlu, mjkalı ince kum katkılı,

kırmızı (LAR 5/8) astarlı. İyi pişirilmiş. Biainili seramiği, Samantepe.

024 cm., kırmızımsı kahverengi (5YR 4/4) hamurlu, mikalı orta kum
katkılı, hamurunun renginde astarlı, dışı açkıh. Orta pişirilmiş.

Samantepe.

o 16 cm., açık kırmızı <LAR 6/8) hamurlu, mikalı orta kum katkılı,

hamurunun renginde astarlı, dışı açkılı. Orta pişirilmiş. Samantepe.

(2) II crn., açık kırmızı <lOR 6/8) hamurlu, mikalı ince kum katkılı

hamurunun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Orta pişirilmiş. Sa
mantepe.

o 26 cm., açık kırmızı <lAR 6/8) hamurlu, mika ve samanlı ince kum
katkılı, uçuk kırmızı (ıoR 5/4) astarlı, dışı açkılı. Orta pişirilmiş.

Samantepe.

028 cm., kırmızımsı kahverengi (5YR 4/4) hamurlu, mikalı ince kum
katkılı, hamurunun renginde astarlı. Orta pişirflmiş. Samantepe.
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14. 0 18 cm., açık kırmızı nOR 6/6) hamurlu, mikalı ince kum katkılı.

hamurunun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Orta pişirilmiş. Sa
mantepe.

IS. Açık kırmızı (LOR e/aı hamur'lu. mikalı orta kum katkılı, hamuru
nun renginde- astarlı. Orta pişirilmiş. Samantepe.

16. 0 30 cm., kahverengi (7.sYR (S/4) hamurlu, orta kum katkılı, hamu
runun renginde astarlı, dışı açkılı, İyi pişirilmiş. Samantepe.

17. 028 cm., açık kırmızı (LOR 6/8) hamurlu, ince kum katkılı, hamu
runun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. İyi pişirilrniş. Samantepe.

18. 0 28 cm., açık kırmızı <ıoR 6/8) hamurlu, ince kum katkılı, hamu
runun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. İyi pişirilmiş. Sarnantepe.

19. 024 cm., açık kırmızı <ıoR 6/6) hamurhı, mikalı ince kum katkılı

hamurunun renginde astarlı, dışı açkılı. İyi pişirilmiş. Samantepe.

20. 0 26 cm., açık kırmızı (ıoR 6/6) hamurlu, mikalı ince kum katkıh.

hamurunun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. İyi plşirflmış. Samarı

tepe.

21. 0 22 cm., kırmızımsı kahverengi (SYR 4/4) hamurlu, ince kum-kat
kılı, hamurunun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Orta pişirilmiş.

Samantepe.

22. Açık kırmızı (ıoR 6/8) hamurlu, mikalı ince kum katkılı, hamuru
nun renginde astarlı. İyi pişirilrniş. Samantepe.

ı. 0 40 cm., açık kırmızı <ıaR 6/8) hamurlu, mika ve samanlı ince kum
katkılı, hamurunun renginde astarlı, içi açkılı İyi pişirilmiş. Saman
tepe.

2. 0 40 cm., açık kırmızı <ıoR 6/6) hamurlu, mika ve samanlı ince kum
katkılı, hamurunun renginde astarlı, içi açkılı. İyi pişirilmiş. Sa
mantepe.

3. 0 36· cm., açık kırmızı <ıoR 6/6) hamurlu, ince kum katkılı, hamuru
nun renginde astarlı, içi açkılı. Orta pişirilmiş. Samarıtepe.

4. 0 32 cm., açık kırmızı (ıOR 6/6) hamurlu, mikalı orta kum katkılı,

hamurunun renginde astarlı, dışı açkılı. Orta pişirilmiş. Samarıtepe.

5. 0 30 cm., kırmızımsı kahverengi (SYR 4/4) hamurlu, mikalı orta
kum katkılı, hamurunun renginde astarlı. Orta pişirflmiş. Samantepe.

6. 0 24 cm., kırmızımsı kahverengi (2.sYR 4/4) hamurlu, mikalı ince
kum katkılı, hamurunun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. İyi pişi

rilmiş. Samantepe.

7. 030 cm., kırmızımsı kahverengi (SYR 4/4) hamurlu, mikalı orta kum
katkılı, içi hamurunun renginde, dışı açık kırmızı <ıoR 6/8) astar'lı.

dışı açkılı. İyi pişirflmiş. Samantepe.

8. 0 36 cm., açık kırmızı <ıoR 6/8) hamurlu, mikalı orta kum katk ıiı,

hamurunun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Orta pişirflmiş. Sa
mantepe.
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9. 0 44 cm., soluk kırmızı OOR 5/4) hamurlu, mika ve samanlı ince
kum katkılı, hamurunun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Orta pı

şirilmiş. Samantepe.

10. 0 46 cm., soluk kırmızı llOR 4/4) bamurlu, mika ve samanlı orta
kum katkılı, hamurunun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Orta
pişirilmiş. Samantepe.

ıı. 0 36 cm., açık kırmızı uon 6/6) hamur'lu. mika ve samanlı ince kum
katkılı, hamurunun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Orta pişirilmiş.

Biainili seramiği. -Sarnantepe.

12. 0 34 crrı., açık sarımsı kahverengi (ıoYR 6/4) hamurlu, mika ve sa
manlı orta kum katkılı, hamurunun renginde astarlı, dışı açkılı. Orta
pişirilmiş. Samarıtepe.

Açık kırmızımsı kahverengi (2.5YR 6/4) hamurlu, mikalı orta kurn
katkılı, hamurunun renginde astarlı, hafif açkılı. Orta pişirilmiş. ~a

mantepe.

Soluk kırmızı OOR 6/4) hamurlu, mikalı ince kum katkılı, hamuru
nun renginde astarlı, hafif açkılı. Orta. pişirilmiş. Samarıtepe.

Açrk kırmızı (!OR 6/6) hamurlu, mikalı orta kum katkılı, hamuru
nun renginde astarlı, dışı açkılı. İyi pişirilmiş. Samantepe.

Açık kırmızı OoR 6/6 hamurlu, mikalı ince kum katkılı, hamurunun
renginde astarlı. İyi pişirilmiş. Samantepe.

Açık kırmızımsı kahverengi (2.5YR 6/4) hamur'lu. mikalı ince kum
katkılı, hamurunun renginde astarlı. İyi pişiriLmiş. Samantepe.

Açık kırmızımsı kahverengi (2.5YR 6/4) hamurlu, orta kum katkılı

hamurunun renginde astarh, içi ve dışı açkılı. Orta pişirilmiş. Sa
mantepe.

Açık kırmızı OOR 6/6) hamurlu, mikalı orta kum katkılı. hamuru
nun renginde astarlı, dışı hafif açkılı. Orta pişirilmiş. Samantepe.

Açık kırmızı (ıoR 6/6) hamurlu, mika ve samanlı ince kum katkılı.

hamurunun renginde astarlı. orta pişirilntiş. Samantepe.

El yapımı, kırmızı OOR 5/6) hamurlu, orta kum katkılı, hamurunun
renginde astarlı. Orta pişirilmiş. Biadnili serarniği. Samantepe.

o 52 cm., açık kırmızı (ıoR 6/6) hamurlu, kaba 'kum katkılı, pembe
(7,5YR 8/4) astarlı. Kötü pişirilmiş. Samantepe.

o 16 cm., kahverengi (7.5YR 5/4) hamurlu, mikalı ince kum katkıh,

hamurunun renginde astarlı. İyi pişirilmiş, Bahçecik i.

o 30 cm. açık kırmızımsı kahverengi (2.sYR 6/4) hamurlu, mikalı

ince kum katkılı, hamurunun renginde astarlı, dışı açkılı. İyıi pişi

rilmiş. Bahçecik i.

028 cm., kahverengi (7.SYR 5/4) hamıırlu, mikalı orta kum katkılı,

hamurunun renginde astarh, içi ve dışı açkılı. Orta pişirilmiş. Bah-
çecik i.

Resim: 25
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4. 0 30 om., açık kırmızı OOR 6/6l hamurlu, mikalı ince kum katkılı,

hamurunun renginde astarlı, dışı açkılı. Orta pişirtlmiş. Bahçecik 1.

5. 0 32 cm., kahverengi (7.5YR 5/4l hamurlu, mika ve taşçıklı orta kum
katkılı, hamurunun renginde astarlı. orta pişirilmiş. Bahçecik I.

6. Açık kırmızı OOR 6/8l hamurlu, mikalı ince kum katkılı, hamuru
nun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Orta pişirilmiş. Bahçecik i.

7. Açık kırmızımsı kahverengi (2.SYR 6/4l hamurlu, mikalı ince kum
katkıh, hamurunun renginde astarlı. Ona pişirilmiş. Bahçeerk i.

8. Kırmızımsı kahverengi (5YR 4/4l hamurlu, mikalı ince kum katkılı.

hamurunun rengıindeastarlı, içi ve dışı açkılı. Orta pişirilmiş. Bah
çecik I.

Resim: 38

030 cm., pembe (7.5YR 8/4) hamurlu, orta kum katkılı, hamurunun
renginde aatarlı. Orta pişirilmiş. Yıldıztepe.

o 27 cm., açık ·kırmızı OOR 6/6l hamurlu, orta kum katkıh, hamuru
nun renginde aatarlı. içi ve dışı açkılı. Orta pişirilmiş. Yıldıztepe.

o 22 cm., kahverengi (7.sYR S/4L hamurlu, orta kum katkılı, hamu
runun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı, İyi pişirilmiş. Yıldıztepe.

o 20 cm., pembe (7.SYR 8/4l hamurlu, orta kum katkılı, hamurunun
renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. İyi pişirilmiş. Yıldıztepe.

o 18 cm. kahverengi (7.sYR 5/4l hamurlu, orta kum katkılı, hamu
runun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. İyi pişırilmış. Yıldıztepe.

o 16 cm., kahverengi (7.5YR 5/4) hamurlu, ince kum katkıh, hamu
runun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Kötü pişirilmiş. Yıldıztepe.

ı. 0 22 cm., açık kırmızımsı kahverengi (2.5YR 6/4l hamurlu, mika ve
samanlı ince kum katkılı, hamurunun renginde astarlı. Kötü pişiril·

miş. Bahçecik II.

o 20 cm., açık kırmızı OoR 6/8l hamurlu, mikalı ince kum katkıb,

hamurunun renginde astarlı. Orta pişirtlmiş. Bahçecik II.

o 30 cm., 'açık. kırmızı OOR 6/8l hamurlu, mikalı orta kum katkık

koyu kahverengi (7.5YR 4/6l astarlı, dışı açkılı. Orta pıştrilmiş.

Bahçecik II.

o 28 cm., açık kırmızı OoR 6/6l hamurlu, mikalı ince kum katkılı

hamurunun renginde astarlı. Orta pişirilmiş. Bahçeerk II.

o 16 cm., kırmızımsı san (7.SYR 7/6l hamurlu, mika ve samanlı orta
kum katkılı, hamurunun renginde astarlı. Orta pişirilmiş.Bahçecik II

o 12 cm., açık kırmızı OOR 6/6l hamurlu, mika ve sarnarılı ince kum
katkılı, hamurunun renginde astarlı. Ona pişirilmiş. Bahçecik II.

Kırmızımsı kahverengi (SYR 4/4l hamurlu, mikalı ve samanlı, orta
kum katkılı, hamurunun renginde astarlı. Orta pişirilmiş.Bahçecik II.
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7. 0 14 cm., pembe (7.5YR 8/4) hamurlu, orta kum katkılı, hamurunun
renginde astarlı. İyi pişirilmiş. Yıldıztepe.

8. 0 10 cm., koyu kahverengi (7,5YR 4/6) hamurlu, ince kum katkılı,

kırmızı <lOR 5/6) astarlı, hafif açkılı. Orta pişirilmiş. Yıldıztepe.

9. Açık kırmızımsı kahverengi (2.5YR 6/4) hamurlu, orta kum katkılı,

hamurunun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Orta pişirilmiş. Yıldız

tepe.

10. Açık kırmızı (LaR 6/8) hamurlu, orta kum katkılı, hamurunun ren
ginde astarlı, içi ve dışıaç'kılı. Kötü pişirilmiş. Yıldıztepe.

11. Kahverengi (7.5YR 5/4) hamurlu, orta kum katkılı, hamurunun
renginde astarlı, orta pişirilmiş. Yıldıztepe.

12, Açık kırmızımsı kahverengi (2.5YR 6/4) hamurlu, orta kum katkılı

harrıururıun renginde astarlı. İyi pişlrflmiş. Yıldıztepe.

13. Kırmızımsı kahverengi (5YR 4/4) hamurlu, orta kum katkılı, hamu
runun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Orta pişirilmiş. Yıldıztepe.

14. Açık kırmızımsı kahverengi (2.5YR 6/4) hamurlu, orta kum katkılı

hamurunun renginde astarlı. İyi pişirilmiş. Yıldıztepe.

15. 0 42 cm., açık kırmızı <lOR 6/8) hamurlu, orta kum katkılı, hamu
runun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. İyi pişirilmiş. Yıldıztepe.

16. 0 40 cm., kırmızımsı kahverengi (5YR 4/4) hamurlu, orta kum kat
kılı, hamurunun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Orta pişirilmiş

Yıldıztepe.

17. 0 24 cm., kırmızımsı kahverengi (5YR 4/4) hamurlu, ince kum kat
kılı, hamurunun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. İyi pişirilmiş. Yıl

dıztepe.

18. 0 20 cm., kahverengi (7.5YR 5/4) hamurlu, orta kum katkılı, hamu
runun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Orta pişirilmiş. Yıldıztepe

19. 0 16 cm., kahverengi (7.5YR 5/4) harnurlu, orta kum katkılı, hamu
runun renginde astarlı, dış yüzü açkılı. Orta pişir'ilmiş. Yıldıztepe.

20. 0 18 crn., çok uçuk kahverengi (10YR 8/4) hamurlu, ince kum kat
kılı, hamurunun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Orta pişirtlmiş.

Yıldıztepe.

21. 0 20 cm., kahverengi (7.5YR 5/4) hamurlu, orta kum katkılı, hamu,
runun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. İyi pişirilmiş. Yıldıztepe.

1. 0 30 cm., kırmızımsı kahverengi (5YR 4/4) hamurlu, kaba kum kat
-kılı, hamurunun renginde astarlı. İyi pişirilmiş. Yıldıztepe.

2. 0 18 cm., kahverengi (7.5YR 5/4) hamurlu, orta kum katkılı, hamu
runun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Orta pişirilmiş. Yıldıztepe.

3. 0 21 cm., kırmızımsı kahverengi (5YR 4/4) hamurlu, orta kum kat
kılı, hamurunun renginde astarlı. Orta pişirilmlş. Yıldıztepe.

4. 0 17 cm., pembe (7.5YR 8/4) hamurlu, ince kum katkılı, kırmiz

nOR 5/8) astarlı. İyi pişirilmiş, Blainlli seramiği. Yıldıztepe.
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5. 026 cm., kahverengi (7.sYR 5/4) hamurlu, orta kum katkılı, hamu
runun renginde astarlı. Kötü pişirflmiş. Yıldıztepe.

6. 018 cm., açık kırmızımsı kahverengi (2.5YR 6/4) hamurlu, orta kum
katkılı, içi ve dışı kırmızı <ıOR 5/6) astarh, içi ve dışı açkılı. orta
ptştrılmış. Biainili seramiğt. Yıldıztepe.

7. 0 30 cm., kahverengi <7,5YR 5/4) hamurlu, ince kum katkılı, kırmı

zı <LAR 5/6) astarlı, içi ve dışı açkılı, iyi pişirilmiş. Yıldıztepe.

8. 0 42 cm., çok uçuk kahverengi (ıoYR 8/4)hamurlu, orta kum kat
kılı, hamurunun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. İ}'Ii pişirflrniş. Yıl

dıztepe.

9. 040 cm., açık kırmızımsı kahverengi (2.5YR 6/4) hamurlu, orta kum
katkılı, hamurunun renginde astarlı, hafif açkılı. Orta pişirilmiş

Yıldıztepe.

10. 0 40 cm., kahverengi (7.5YR 5/4) hamurlu, orta kum katkılı, hamu
runun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. İyi piştrtlmiş. Yıldıztepe.

ıı. Kahverengi (7.5YR 5/4) hamurlu, orta kum katkılı, hamurunun ren
ginde astarlı, içi ve dışı açkılı. İyi pişirflmiş. Yıldıztepe.

12. Açık kırmızımsı kahverengi (2.5YR6/4) hamurlu, orta kum katkılı,

iç yüzü siyah (sY 2.5/2), dış yüzü hamurunun renginde astarh, içi VA

dışı açkıh. Orta pişirilmiş. Yıldıztepe.

13. Açık kırmızı <ıoR 6/6) hamurlu, orta kum katkılı, hamurunun ren
ginde astarlı, içi ve dışı açkılı. Orta pişirilmiş. Yıldıztepe.

14. 0 30 om., kırmızımsı kahverengi (5YR 4/4) hamurlu, ince kum kat
kılı, kırmızı <ıoR 5/8) astarlı. İyi pişirilmiş. Biainili seramiği, Yıldız

tepe.

15. 0 18 cm., açık kırmızımsı kahverengi (2.5YR 6/4) hamurlu, ince kurn
katkılı, hamurunun renginde astarlı, hafif açkılı. İyi pişirilmiş. Yıl

diztepe.

16. El yapımı, açık kırmızımsı kahverengi (2.5YR 6/4) hamurlu, orta
kum katkılı, hamurunun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. İyi pişi

rtlmiş. Yıldıztepe.

ı. 0 18 cm., kırmızımsı kahverengi (S YR 4/4) hamurlu, orta kum
katkılı, hamurunun renginde astarlı, dış yüzü açkılı. Orta pişirilmiş.

Yıldıztepe.

2. 0 16 cm., kahverengi (7.5YR 5/4) hamurlu, orta kum katkılı, hamu
runun renginde astarlı, dış yüzü açkılı. Orta pişirflmiş, Yıldıztepe.

3. 0 24 cm., kahverengi (7.5YR 5/4) hamurlu, orta kum katkılı, hamu
runun renginde astarlı, içi ve dışı açkılı. İyi pişirilmiş. Yıldıztepe.

4. 0 12 cm., uçuk kırmızı (10R 5/6) hamur'lu. ince kum katkılı, kırmızı

<LAR 5/6) astarlı. İyi pişirilmiş. Biainili seramiği. Yıldıztepe.

5. Pembe (7.5YR 7/4) hamurlu, orta kum katkılı, hamurunun renginde
astarlı, içi ve dışı açkılı. Orta pişirilmiş. Yıldıztepe.
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6. 0 14 cm., kırmızımsı kahverengi (5YR 4/4) hanıurlu, orta kum kat
kılı, .hamurunun renginde astarIı, dış yüzü hafif açkılı. İyi pişirtlmiş.

Yıldıztepe.

7. 06 cm., açık kırmızımsı kahverengi (2.5 YR 6/4) hamurlu, ince kum
katkılı, kırmızı (ıoR 5/6) astarlı. İyi pişirilmiş. Biainili seramiği.

Yıldıztepe.

8. 0 ıo cm., açık kırmızımsı kahverengi (2.5YR 6/4) hamurlu, ince kum
katkılı, kırmızı UAR 5/6) astarlı, İyi pişirilmiş. Biainili seramiği.

Yıldıztepe.

9. 0 11 cm., pembe (7.5YR 8/4) hamurlu, ince kum katkılı, kırmızı

UAR 5/8) astarlı. İyi pişirilmiş, Biainili seramiği. Yıldıztepe.

ı. 0 10 cm., açık kırmızı UAR 6/6) hamurlu, orta kum katkılı, çok

uçuk kahverengi UOYR 8/4) astarlı, içi ve dışı açkılı. Orta pişiril

miş. Harput.

2. Açık kırmızımsı kahverengi (5YR 6/4) hamurlu, ince kum katkıl

koyu kahverengi (7.5YR 4/6) astarlı, içi ve dışı açkılı. Orta pişirfl

miş. Harput.

3. 0 ıo cm., açık kırmızımsı kahverengi (2.5 YR 6/4) hamurlu, ince
kum katkılı, kırmızı naR 5/6) astarlı. İyi pişirilmiş. Dibinde kazma
rak yapılmış iki nokta var. Bialnili serami ği. Harput.
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Resim : 3 - Dilektepe yüzey seramikleri
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Resim : 4 - Elazığ yöresi Demir çağı seramikleri
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Resim : 5 - Elazığ yöresi Demir çağı seranıiklerI

Resim : 6 - Koyunuşağı yerleşmesinin şematik tasarı
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Resim 8 - Koyunuşağı'ndaki büyük yapının i duvarlanndan bir görünüm
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Resim : 9 - Koyunuşağı'ndan kayaşa oyulmuş sarnıçlar
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Resim : 10 - Koyunuşağı yüzey seramlklert
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Resim : 11 - Gökbelen Kalesi'nin şematlk tasarı
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Resim 12 - Gökbelen Kalesi surlanndan bir görünüm
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Resim : 13 - Gökbelen/Köşker Mevkii'nden bir
yapının tasarı
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Reslm : 14 - Gökbelen kaya mezarının tasar ve kesitleri

482



'-_....~~..:..JlI~: /""." m/, .....-!i.,.,. ··i:.'.':';·Y.;;;~·i·~;.;·., f:\\i

0'0: .:". ::.::;.:.
. ..:..:~·.:::::·:f.:: 'o'

AA KESiTI

jt>A

PLAN'
o

1

!t>A
3m., A

Resim : 15 - Örenkaya'daki yapının tasar ve kesiti

Resim : 16 - Örenkaya'daki yapıdan bir görünüm
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Resim 17 - Tanrıvermiş Kalesi şematik tasarı
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Resim: 27 - Dere Vadisi boyunca ilerleyen yolun genel görünümü



Resim : 28 - Urartu yolundan bir görünüm

Resim: 29 - Yolun teras duvarlanndan bir görünüm

Resim : 30 - Terash yoldaın bir kesit
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Resim : 31 - Kayaya oyulmuş Urartu yolundan bir görünüm

Resim : 32 - Aynı yerden bir başka görünüş
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Resim : 35 - Bahçecik H'den Urartu kaya işareti
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ELAZIG-BİNGÖL VE TUNCELİ İLLERİNDE

PREHİsTORİK ARAŞTIRMALAR, 1987

Hasan BAHAR ,~

Elazığ, Bingöl ve Tunceli illeri çevresinde sürdürdüğümüz 1987 yılı

Prehistorik dönem çalışmaları, batıda Karakaya Baraj Gölü ile doğuda

Bingöl ili arasındaki alanda gerçekleştirilmiştirı.

Bu :çalışmalarda amacımız baraj gölü alanları dışında kalan yörele
ri tarayarak höyükleri tespit etmeye yönelikti. Çünkü ilk kez K. Kökten
(1945) 2, C. Burney (1956) 3 ve P. Meriggi (1967) 4 ile başlayan yöredeki
Prehistorya çalışmaları, Keban ve Karakaya kurtarma kazılarıyla yoğun

laşmış, bu sayede Elazığ bölgesi hemen hemen tüm Anadolu'nun en ıyi

biçimde taranmış bölgesi durumuna gelmişti. Ancak özellikle son çalış

malar yalnızca göl alanları bölgesinde sürdürülmüş olduğundan, tüm
yörenin taranması yine de .mümkün olmamıştı. Bu boşluğu doldurmak
üzere 28 Temmuz - 31 Ağustos 1987 tarihleri arasında giriştiğimiz tarama
büyük çapta amacına ulaşmıştır.

ÇINAZ III AKERAMİKNEOLİTİKYERLEŞMESİ

Elazığ'ın 72 km., Kovancılar ilçesinin de 6 km. doğusunda, Elazığ

Bingöl karayolu üzerindeki Saraybahçe köyünün 1 km. güneyinde sapta
dığımız höyük 1987 yılının en önemli keşfi sayılabilir (Resim: 1). Şeno

va'nın doğu ucundaki höyük yaklaşık olarak 160x 150 m. boyutlarında ve
4 m. kadar yüksekliktedir. Kuzey eteğinde küçük bir derenin aktığı bu
yayvan höyük Ergani yakınındaki Çayönü'ne kuşuçumu 60 km. uzaklık

tadır.

(0) Hasan BAHAR, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Araştırma. Görevlisi, KONYA.

(ı ) O.D.T.Ü. Tarihi Eserleri Kurtarma ve Değerlendirme Araştırma Merkezinin
katkılarıyla gerçekleştirilebilenbu çalışmada, Veli Sevin başkanlığındaki bi
lim kurulu, bu satırların yazarından başka, Ar. Gör. Kemalettin Köroğlu

uzman M. Beşir Aşan, Arkeoloğ-Desinatö r Aynur Özfırat ve Kahramanmaraş

Müzesi Araştırmacısı Ahmet Denizhanoğulları'ndankuruluydu. Bu malzeme
üzerinde çalışma imkanı tanıyan hocam Veli Sevirı'e teşekkürü bir borç bi
lirim.

(2) Köktene 431 vd.
(3) Burney 161 vdd.
(4) Meriggi 263 vdd.
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Civardaki öteki iki höyük nedeniyle Çınaz III olarak adlandırdığı

mız bu yerleşme yerinde ele geçirdiğimiz buluntuların başında obsidyen
den yapılmış küçük kesici, delici ve kazıyıcı aletler gelir (Resim: 2,3,4).
Bir hayli çok sayıdaki bu aletlerin yanında, alet endüstrisine işaret ede
bilecek yonga ve çekirdekler de bulunmuştur. Obsidyen yatakları yönün
den zengin olan Bingöl Dağları'nın5 batı eteklerinde yer alışı Çınaz III
yerleşmesininbu endüstri dalında önem taşıyan bir merkez olduğunudü
şündürmektedir 6.

Diğer yüzey buluntuları arasında taştan kap parçaları, bilezikler ve
bazalttan bir kapı mili yatağı (Çizim: 2/5, Resim: 5) dikkat çekicidir.
Beyaz mermerden yapılmış, silindir gövdeli ve düz dipli kap, iyi açkıları

mış yüzeyiyle mükemmel bir işçiliğin eseridir (Çizim: 2/1, Resim: 5/1),
bazalttan oyulmuş yayvan bir çanak ise dahakaba bir işçilik gösterır

(Çizim: 2/4, Resim: 5/2). İyi kalitede şeffaf beyaz mermerden bilezik
parçaları üstün taş işçiliğinin en güzel 'kanrtlarıdır (Çizim: 2/2 - 3, Resim:
6). Tüm eserlerin benzerlerine Caferhöyük, çayönü ve Kuzey Irak'taki
Jarmo gibi Akeramik Neolitik merkezlerde rastlamak mümkündür 7.

ÇINAZ I KALKOLİTİK YERLEŞMESİ

Muhtemelen ilk kez C. Burney'in Sekarat adıyla belirlediği8 ve 1969
yılında da K. Kökten'in ziyaret ettiği? Çınaz I höyüğü Kovancılar ilçesinin
2 km. doğusunda, Elazığ- Bingöl karayolunun 50 m. kadar güneyinde
150x 100x 25 m. boyutlarında bir höyüktür.

Yüzeyden toplanan en eski keramik parçası Halaf türündedir (Çi
zlrn : 4/1, Resim: 7/l). Dik ağız kenarlı, el yapımı bir kaba ait olan bu
parça çok ince kum katkılı, devetüyü renginde hamurlu, hamurunun ren
ginde astarlı ve iyi pişirilmiştir, Dış yüzü kahverenginde diagonal hatlar
la, içyüzü ise kafes motifiyle bezelidir 10.

Ubeid türünde iki parça el yapımı ve yeşilimsi soluk sarı renkli ha
murları saman katkılıdır (Çizim: 4/2-3, Resim: 7/2-3). Hamurunun ren
ginde astarlı olan parçalarınüzerine koyu morumsu siyah renkle parmak
izini andıran desenler yapılmıştırLL.

(S) Bingöl obsidyenleri için bkz. Cauvin-Aurenche 21; Mellaart 40.
(6) Obsidyen aletlerin ayrımında bize yardımcı olan ve Çırıaz III aletlerinin

Çayönü'ndekilerden daha erken bir tarihe gidebileoeğini bildiren sayın Meh
met Özdoğan'a şükranlarımı sunarım.

c7l Mellaart 80 vd.
(8) Burney 164
(9) Köktens 16

rıoı Benzerleri için bkz. Esın>, lev. 91.
(11) Norşuntepe ve Tepecik'ten benzer türde bezerneler için bkz. Esin», lev. 114/2.

Hauptmann», lev. 71/5--7; Hauptmanne, lev. 78/3.
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Höyük yüzeyinde ele geçirdiğimizGeç Kalkolitik Dönem'e ait olabi
lecek en ilginç buluntu, siyah taştan 2.6 cm. kadar çapında ip delikli ve üç
gen kesitli bir damga mühürdür (Çizim: 4/4, Resim: 8). Üzerinde ik!
adet stilize yaban keçisi motifine yer verilmiştir.

Çınaz i höyüğünde III. ve II. binyıl malzemesi de vardır.

İLK TUNÇ ÇAGMALZEMELERİ

1984 yılından beri İmikuşağı kazısına bağlı olarak yürüttüğümüzyü
zey araştırmaları bölgenin ilk Tunç Çağı'ndakiyoğun iskarı durumu hak
kında daha fazla bilgi edinmeye yönelikti. 1987 yazında geniş bir alanda
gerçekleştirdiğimiztaramada bazı yeni höyükler ve yerleşme yerleri tes
pit edilmiş ayrıca bizden önce araştırılmış olan höyüklerden de mümkün
olduğunca bol sayıda malzeme toplanmıştır (bkz. Tablo 1, Çizim: 3,
Resim: 9, 10, 11, 12, 13).

En batıda tesbit ettiğimiz İTÇ yerleşmesi, Elazığ- Keban karayolu
üzerinde Ulupınar (Birvan) Köyü yakınında, karayolunun 4 km. kuzey
doğusundadır. 40 x 50 m. boyutlarındave 5 m. kadar yüksekliğindekihö
yüğün üzerinde bugün bir yatır ve modern mezarlık bulunmaktadır.Yü
zeyden toplanan az sayıdaki keramik İTÇ'nın parlak siyah açkılı tilrlerin
dendir.

Elazığ'ın 15 km. kuzeyinde, Elazığ-Pertek karayolu üzerindeki Ay
dıncık Köyü'nün 500 m. kuzeyindeki, Urartu Dönemi ve Ortaçağ'dayer

leşmelere sahne olmuş Tanrıvermiş kayalığınm kuzey eteklerinde yine
İTÇ'nın parlak siyah açkılı türlerine rastlanmıştır. .

Elazığ'ın güneybatısındaki yeni höyüklerden biri, il merkezinden
23 km. uzaklıktaki Gökçehöyük'tür, 60x60 m. boyutlarında ve 10 m. ka
dar yüksekliğindekibu höyükte İTÇ'nın koyu yüzlü açkılı malı bol ola
rak bulunmaktadır. iTÇ II - III türünde boya bezemeli mal tek parça ile
temsil olunur (Çizim : 6/4).

Elazığ il merkezinin 20 km. güneybatısında, SarıIi Köyü'nün 2 km.
doğusundaki Çuhadar Höyüğü 100 x 60 m. boyutlarında ve 5 m. kadar
yüksekliktedir. Orta Demir Çağı'nda da yerleşmeye sahne olan bu höyü
ğün yüzeyinde parlak siyah açkılı türde iTÇ keramiğinin yanında boya
bezemelilere de rastlanmıştır.

Elazığ'ın 10 km. doğusunda, Yurtbaşı Nahiyesinden 5·6 km. mesa
fedeki .Gurbetmezrası'nda bir höyük saptanamamakla birlikte, köylüle
rin ekibirnize hediye ettiği ve muhtemelen bir mezardan çıkarıldığını söy
liyebileceğimiz, dış yüzü siyah, iç yüzü ise kahverenginde çömlek (Çizim:
10/1; Resim : 14) burada küçük bir yerleşme ya da nekropol olduğuna

işaret etmektedir.
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Elazığ il merkezinin 22 km. güneydoğusunda, Yenikapı (Könk)
Köyü yakınındaki Yıldıztepe, Urartu Dönemi ve Ortaçağ'da iskan edilmiş

yüksekçe bir yerleşme yeridir. Tepenin kuzey eteğinde, az sayıda olmakla
birlikte yine parlak siyah astarlı iTÇ keramiği bulunmaktadır.

Doğuda, Elazığ il merkezine 100 km. uzaklıkta, Karakoçan yakınla

rında saptadığımız Bahçecik i Höyüğü 70x 80 m. 'boyutlarında ve 15 m.
yüksekliğindedir. Bunun 1 km. kadar güneyindeki Bahçecik IV yerleşme

si ise bir Urartu konaklama merkezinin batı etekleri üzerinde 20 x 20 rrı'Iik
alana yayılan, 1 m. yüksekliğinde küçük bir tepeciktir. Her iki yerleşme

yerinde de yalnızca siyah açkılı türde iTÇ seramiğine rastlanmıştır.

Yukarıda da değinmiş olduğumuz gibi, yeni saptamış olduğumuz

bu yerleşme yerlerinin yanında, eskiden beri bilinen birçok höyük yeni
den gözden geçirilerek kimi değerlendirmeler yapabilmemize yardımda

bulunabilecek malzeme elde edilmiştir.

Yüzey araştırmamızın en ilgi çekici sonuçlarından biri, «Malatya.
Elazığ Boyalıları» denen çok renkli seramiğin yayılımıyla ilgilidir. Önce.
den yapılmış olan' gözlemleri ız doğrulayan bu çalışmarnıza göre, boya be
zemeli malların doğu sınırının Altınova olduğu söylenebilir. Çünkü bu
ovanın doğusundaki Pınartepe (Sığam), Sekarat, Çınaz I, Hoşmat, Bah
çecik i ve Bahçecik IV yerleşmelerinde bu türde seramik tek parça halin
de bile olsa tespit edilebilmiş değildir. Ayrıcabu türde boyalılarınyoğun

olarak Fırat Vadisi ve yakınçevresinde bulunduğu, buna karşılık vadiden
uzaklaştıkçahissedilir derecede azaldıkları anlaşılmaktadır.

Araştırmamızdaelde edilen diğer keramiklerin sınıflandırılmasıve
höyüklerdeki dağılımı ise şöyledir: Hamurlarına bol miktarda saman
ve iri taşçık katılmış «saman yüzlü» tabir olunan kaba işçilikli, el yapımı
keramiklerPlncirik (Sakabaşı) (Çizim: 71Al-2), Çuhadar, Tilenzit (Çi
zim : 7/A3),Poyraz, Hinsor (Örençay) (Çizim: 7/A4), Ulupınar (Bir
van), Hulvenk (Cip), Pınartepe (Sığam), Sekarat ve Tanrıvermiş'te; diş

ve iç yüzleri siyah renkli, hamurları ince kum katkılı ve gayet iyi açkılı

mallara ise Kövenk (Güntaşı) (Çizim: '7lBl-2) ve Poyraz'da (Çizim:
7/B3) rastlanmıştır.

Yüzey araştırmamız sırasında en bololarak karşılaşılan keramik

türünü kontrast renkliler oluşturur. iç yüzleri kahverengi, kırmızı ve
bunların tonlarında, dış yüzleri ise siyah olan bu türde keramik bölgede.
ki hemen tüm merkezlerde temsil olunmaktadır (bkz. Tablo 2; Çizim:

7/C1·S).

(12) Burney 208.
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Kazıma ve kabartma bezemeli parçalar fazla değildir; Hilındir'den

(Çitli) iki (Çizim: 8/El-2) 13 ve şimdi Keban Baraj Gölü altında kalmış

olan Könk (Yenikapı) Höyüğü'nden bir parça (Çizim: 9/S) bu türe gi
rerler.

El yapımı, saklı astar bezemeli mallara ise Pınartepe (Sığam) (Çi
zim : 9/0, Çınaz i (Çizim: 9/2, 4), Kövenk (Güntaşı) (Çizim: 9/3),
Hinsor (Örençay) ve Sekarat'ta rastlanmıştır.

Bunlardan başka Könk (Yenikapı) Höyüğü'nde Keban Baraj Gölü
sularının alçaldığı sırada köylülerce bulunup ekibirnize hediye edilen
tTÇ Illevresinin kap altlıkları (Çizim: 11/4-7, Resim: 15) 14 ile Tadım

Höyüğü'nün yüzeyinde bulduğumuz çeç mühür (Çizim: 10/2, Resim:
15) 1987 araştırma sezonunun ilginç buluntuları arasındadır.

(13) Bu türde bezernenin Malatya!Arslantepe VID:2 evresinden yakın bir paraleli
için bkz. Conti 148.

(4) Bkz. Hauptmann«, lev. 75/5 Hauptmanne, lev. 52/3; Esine, lev. 105/3; Koşay

lev.. 64/309-311.

SOS



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pincirik X X X X X X X X
Çuhadar X X X X X X
Gökçe H. X - X X X X X _.
Dilek T. X X X X X X X
I'adırn X X X X -
THenzit X X X
Vertetil X X
Kövenk X X X X X X X X
Hinsor X X X X X X X X
Poyraz X X X X X X X X X X X
Ulupınar X X X X
Könk X X

c-
__-Yıldıztepe X

Gurbet Mez. X X
Pınar Tepe X X X X X X X X
Sekarat X X X X X X X X
Çınaz i X X X
Hilindir X
Tanrıvermiş X X X X

TABLO 2 : Keramikleri boyama. bezerne perdalılama ve formlarına göre höyüklere

dağılımı.

1 - Kırmızı boyalılar

2 - Siyah boyalılar

3 - Saman yüzlüler

4 - Koyu siyah perdahlılar

5 - Kontrast renkliler

6 - Siyah perdahlılar

7 - Kazıma bezekliler

8 - Saklı astar bezekliler

9 - Kabartma bezekliler

10 - Düz formlar

11 - Üçgen tutamaklılar

12 - Dışadönük ağız kenarlılar

13 - Yüksek boyunlular

14 - İçe dönük ağız kenarlılar

15 - Rail Rlm'Ier

16 - S profiller
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KATALOG

Hinsor: Çap 20 cm. El yapımı, hamur ince 'kum katkıh, hamur ve
astar rengi: sY, 8/4, bezerne rengi: 7,S YR, S/4.

Tadım : Çap 22 cm. İnce kum katkılı, el yapımı ve orta pişkin, ha
mur ve astar rengi: S Y, 8/3, bezeme: 10 R, S/8.

Hinsor , Çap 22 cm. El yapımı, kum 'katkıh. az miktarda mika ka
rışımlı, orta pişmiş, hamur rengi: S Y, 8/3, bezeme: S Y, 2,S/2.

Kövenk: Çap 34 cm. El yapımı, kumkatJkılı, orta pişmiş, hamur ve
astar rengi: sv, 8/3, bezeme: SY, 2,S/2.

Çınaz 1: Çap 13 cm. Halaf türü karamik parçası. El yapımı, iyi
pişirilmiş, katkı malzemesi yok. Perdahlı, Renk: Hamur ve Astar
SY, 8/4, Bezerne. 7,S YR 4/6.

Çınaz 1: El yapımı, saman :katkılı, az perdahlı Ubeid türü (keramik
parçaları. Hamur rengr , LO YR, 8/4, Bezeme: 7,S YR, 4/6.

Çınaz 1: Siyah taştan Damga Mühür. 2,6 cm. çapında, ip delikli.

Hinsor: Çap 20 cm. El yapımı, az miktarda 'kum katkılı, iyi pişkin,

hamur rengi: SY, 8/3ı bezerne. 2,S YR, 4/4.

Hinsor . Çap 22 cm. El yapımı, ince kum katkıh, iyi pişrniş. harnur
ve astar rengi SY, 8/3, bezeme: 2,S YR, 4/4.

Dilektepe- Çap 22 cm. El yapımı, ince kum ve az miktarda saman
katkılı, iyi pişmiş, hamur ve astar rengi: sv 8/3, bezeme, 5Y
2,5/2.

Gökçehöyük . Çap 30 cm. El yapımı, ince kum ve az miktarda sa
man katkılı, iyi pişirtlmiş. hamur ve astar rengi: 5Y 8/3, bezerne :
SY 2,5/2.

Çizim: 4

ı.

2,3.

4.

Çizim: 5

ı.

2.

3.

4.

Çizim: 6

ı.

2.

3.

4.

Çizim 7

ı. Pincirtk . Çap 34 cm. EL yapımı, ince kum, taşcrk ve saman katkılı,

iYi pişirilmiş, az miktarda perdahlı, hamur ve astar rengi: 5Y 8/3.

2. Pincirik: Çap 24 cm. El-' yapımı, inc.e kum, taşcık ve saman kat
kılı, orta pişirilmiş, az miktarda perdahlı, hamur ve astar rengi:
sv 8/3.

3. Tilenzit: Çap 20 cm. El yapımı, ince kum, taşcık ve saman katkıh,

orta pişmiş, hamur ve astar rengi: 5Y 8/3.

4. Hinsor: Çap 20 cm. Elyapırnı, ince .kum ve saman katkılı, orta
pişmiş, az miktarda perdahlı, hamur ve astar rengi: 5Y 8/3.

Bı. Poyraz . El yapımı, ince kum .katkıh, perdahlı, kötü plşrniş. hamur
ve astar rengi: -SY 2,5/2.

B2. Kövenk : El yapımı, ince kum katkılı, perdalılı kötü pişmış, hamur
ve astar rengi: sv 2,5/2.

B3. Kövenk . El yapımı, Ince kum katkıh, perdahlı,kötü pişmiş, hamur
ve astar rengi: SY 2,S/2.
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Çlzim . 8
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cı. Dilektepe : El yapımı, saman 'katkılı, orta pişmiş, hamur rengi:
10 YR 8/6, astar rengi: içi hamurunun renginde, dışı sY 2,5/2.

C2. Pinciri'k.: El yapımı, sarnan katkıh, orta pişmiş, hamur rengi: 10
YR 6/8 astar rengi: ,içi, harnurunun renginde, dışı SY 2,5/2.

C3. Poyraz . El yapımı, ince kum ve saman ılmbkılı, orıta pişrniş, per
dahlı, hamur rengi: 10 YR Q/8 astar rengt . içi !hamunmun rengin
de, dışı 5Y' 2,S/2.

C4. Poyraz: El yapımı, ince ıkum ve saman katlkılı, orta pişmiş, per
daihlı, hamur rengi: '10 YR 6/'8, astar renıgi: içi hamurunun ren
ginde, dışı 5Y 2,S/2.

C5. Kövenk : Çap 32 cm. El yapımı, ince ıkum ve saman katkıh, orta
pişmiş, perdahlı, hamur rengi: 10 YR 6/8, astar rengi: içi hamu
runun renginde, dışı SY 2,5/2.

C6. Köverık . Çap 32 cm. EI yapımı, ince kum ve saman katkılı, per
dahIı, orta pişmiş, hamur renıgi: 10 YR 6/8, astar rengi: içi hamu
runun renginde, dışı 5Y 2,5/2.

C7. Körvenık: Çap 26 cm. El yapımı, ince kum ve saman 'katkılı, per
dahlı, orta pişrniş, hamur .rengi: 10 YR 6/8, astar rengi: içi !hamu
ruhun renginde, dışı 5Y 2,S/2.

ca. Cökçehöyük: Çap 32 cm. El yapımı, ince doum ve saman !katkılı,

perdahlı, orta pişmiş, hamur rengi: 10 YR 6/8 astar rengi: içi ha
murunun renginde, dışı 5Y 2,S/2.

Cs, Tilenzit . Çap 30 cm. El yapımı, ince kum ve saman katkılı, per
dahlı, orta pişmiş, haımu.rırengi. 10 YR 6/8 astar rengi: içi hamıı

runun renginde, dışı SY 2,5/2.

ClO. Dilektepe . Çap 16 cm. El yapırnı, ince kum ve saman katkıh, per
dahlı, orta pişmiş, hamur rengi: 10 Y'R 6/8 astar rengi: iÇi ha
murunun renginde, dışı SY 2,S/2.

Dı. Tadım . Çap 30 cm. El yapımı, ince kum ka1:lkılı, perdahlı, orta piş

miş, hamur ve astar rengi: S:Y 2,S/2.

D2. Pincirik: Çap 2i8 cm. EI yapımı, samankatkılı, perdalılı. orta piş

miş, hamur ve astar rengi: sv 2,S/2.

D3. Poyraz . Çap 24 cm. El yapımı, ince kum katkılı, kötü pişmış, ha
.mur ve astar rengi: 5Y 2,5/2.

D4. Dilektepe : El yapımı, ince kum katkıh, kötü pişmiş, hamur ve as
tar rengi: 5Y 2,S/2.

DS. Hinsor : El yapımı, ince 'kum katkılı, kötü pişmiş, hamur ve astar
rengi: SY 2,S/2.

Et, Hilındır: El yapımı, ince kum katkıh, perdahlı, orta pişmiş, hamur
ve astar rengi: ıaR 5/8.

E2. Hilındır: El yapımı, ince kum katkılı, orta pişmiş, hamur ve astar
rengi: WR 5/8.



Çlzim , 9

Çlztm , 10

Çizim 11

ı. Sığarn (Pınartepeı : Çap 20 cm. El yapımı (?), ince kum 'katkılı, iyi
ptşmiş, saklı astar ıbezekli, hamur ve astar rengi: 5Y 7/4.

2. Çınaz i : Çap 10 cm. El yapımı, ince kum katkılı, iyi pişmiş, saklı

astar beze'kli, hamur ve astar rengi: 5YR 8/4.

3. Kövenk: El yapımı (?), ince ikum katkılı, iYi pişmiş, hamur ve as
tar rengi: 7,5 YR 5/4.

4. Çınaz i: El yapımı, ince kum katkıh, iyi ptşmiş, hamur ve astar
rengi: 5 YR 8/4.

5. Könk: El yapımı, kaba kum katkılı, orta pişrniş. perdahlı, hamur
ve astar rengi: 7,5 YR 4/6.

ı. Gurbetmezrası. Çap 19 cm. El yapımı, ince kum katkılı, perdahh,
kötü pişmiş. hamur rengi: 7,5 YR 5/4.

2. Tadırn : Çeç mühür, ince kum katkıh, iyi pişrniş, hamur ve astar
rengi: 2,5 Y 7/4.

ı. Gip: El yapımı, ince kum ve saman katkılı, kötü pışmiş, hamur ve
astar rengi: 5 Y 2,5/2.

2. Kövenk . El yapımı, ince kum katkılı, kötü pişrniş, hamur ve astar
rengi : 5 Y 2,5/2.

3. Sekarat . El yapımı, ince kum katkılı, kötü pişmiş, hamur ve as
tar rengi: 5 Y 2,5/2.

4. Könk: Çap 24 cm. El yapımı, ince kum 'katkıh, kötü pişmiş, per
dahlı, hamur VE.' astar rengi : 5 Y 2,5/2.

5. Könk : Çap 26 cm. El yapımı, ince kum 'katkılı, kötü pişmiş, per
dahlı, hamur ve astar rengi: '5 Y 2,5/2.

6. Könk . El yapımı, ince kum katkılı, kötü pişrniş, perdah lı , hamur
ve astar rengi: 5 Y 2,5/2.

7. Könk: El yapımı, ince :kum katkılı, kötü pişmiş, perdahlı, hamur
ve astar rengi: 2,5 YR 4/4.
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Resim : ı - Çınaz III Akeramik yerleşmesi

Resim : 2 - Cınaz III Akeramik obsidyen i aletleri

Resim : 3 - çmaz III Akeramik obsidyen
aletleri

511



512

Resim : 4 - Çınaz III yerleşmesinden obsidyen
aletler ve yongalara ait bir grup

Resim : 5 - Çınaz III Akeramik döneme ait taş eserler

Reslim : 6 - Çıınaz III Akeramik döneme ait
bilezik parçailan



Resim : 7 - Çmaz i Kalkomtik (Halaf ve Ubaidl dönem kera
mikleri

Resim : 8 - Çmaz i Kalkolitik döneme
ait taş mührün baskısı

Resim : 9 - nk Tunç çağı boyalılan (kırmızı desen
liler)
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Resim : 10 - ilk Tunç Çağı boyalıilaırı (siyah desenliler)

Resim : 11 - tık Tunç çağı siyah perdahlı keramik öıınekllerl

Resim : 12 - ilk ~Tunç çağı kerarnikleri örnekleri (Erken Transkarkasya)
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Resim : 13 - Saklı astar bezekliler

Resim : 14 - Gurbet Mezrası'ndan köy
lülerce hediye edilen kap.

Resim : 15 - Könk Höyük'te bulunmuş kap althklarmdan bir örnek

515



516

Besım. 16 - Tadım'da bulunmus İTÇ Çeç mührü



!
i...

517



,,

-.

.~.

2 3

5cm.o
'ı-ı_"----'-_............--

"." ' .........
....

i
i
i

/-~_..~~~~,.,"

/~~;..~... ._ .•-.....~~{ .. ,.

..'....

5

Çizim i 2 - Çınaz III Akeramik Neolitik yerleşmesi taş eserleri

518



B
ah

çe
ci

k
I

...

B
ah

çe
ci

k
iV

..

i>
.
H
o
ş
m
a
t

<
,

C
ı
n
a
z
l

...

...
S

e
ke

ro
t

P
ı
n
a
r
l
e
~

E
L

A
Z

II
;

E
l

...
__
D
e
ğ
i
r
m
e
n
t
e
p
e

'G
üı
s~
=\

v
er

te
tt

t.
..
~

K
or

uc
ut

ep
e

..
Ta
dı
m

Nc
rş

un
te

pe
;.

..
.-

-
-
-

T
ih

m
z
ih

..
ö
n
k
~

K
öv

en
k

.
Y
ı
l
d
ı
z
t
e
p
e

~
y
r
a
z

..H
ul

ve
nk

..
H

in
so

r

A
A

ve
l" "D

ile
kt

ep
e

C
u

h
a

d
a

r
...

"
U
l
u
p
ı
n
a
r

.
•
K
ı
Z
l
L
ı
ş
a
ğ
I

•
S
a
r
s
ı
k
k
"

.
_

K
am

itl
i

lm
am

og
lu

"
..

H
as

ik
li

D
eg

ir
m

en
te

p
e

"
..
Gi
ı'
ik
re
pe

-..K
a
ı
~
m

K
ö
ş
k
e
r
b
a
b

a.ı
ı;:

..
E

sk
i

M
al

at
ya

,.
K

av
un

cu

.P
in

c:
ir

ik
A
P

ir
ot

a.
G

ök
çe

hö
yü

k

..
H

iti
nd

ir

•
l\a

le
le

r
~

..
H

ö
yü

kl
e

r

O
10

km
.

--
-

~
Ç

iz
im

:
3

--
tı

k
T

un
ç

ça
ğı

.
y
e
r
l
e
ş
m
e

ye
l'

~e
ri

ni
n
h
e
r
ı
t
a
s
ı

\o



"
2

3

Çlzim : <1 - Çınaz i Kalkolitik buluntular

520

o, 5,



2

, " 3

!
i

i
,
\

4

Çizim : 5 - Ela71ğ Bölgesi iTÇ boyalıları

o
i

5,

521



r~,, j ,
1

1f7P\
2

4

Çizim : 6 - Elazığ Bölgesl İTC boyalıları

522



A

8

"
"

o 5
i 't " ,

~ ~-; j-
31: 4.·!

1)f a.J) 9EıiJ
.. ,,

c

6

Çizim: 7 - A - Saman yüzlüler, B - Koyu ~yah perdahlılar, C - Kontrast renkli
Erken Transkafkasya keramikleri

523



o o
'

5cm· ,

1

- E
Q

Çiziın i 8. - D - Siyah yüzlü keramlkler, E - Kazıma bezeıkliler

524

5cm.



..
2

1

\i \i uın \\\\\\\\\~

~
~, 3

))Q
l 4

5 Q , ... ?

Çizim: 9 - Saklı astar bezekliler lReserved Slip Ware) ı - 4 Kabartma beze~ilcr

525



Çizim 10 - Gurbct Mezrası'ndan bulunmuş İTÇ kabı ve Tadım'da.n tTÇ Çeç
Mührü

526



~.
2

,.,

5

/'<:'----.,.-----·--1

6 7 o scrn., ' . .

Çizim : 11 - İTÇ dlp örnekleri ve Könk Höyük'ten bulunmuş lTÇ kap altbklan

527





ELAZIG-BİNGÖL-TUNCELİ İLLERİ ORTAÇA6
YÜZEY ARAŞTIRMASI, 1987

Muhammet Beşir AŞAN *

1987 yılı Ortaçağ yüzeyaraştırması 28 Temmuz - 31 Ağustos tarih
leri arasında otuzbeş gün sürmüştür. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa
kültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Veli Sevin başkanlığındakurulan

bilim kurulumuza, Selçuk Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi'nden Ar.
Gör. Hasan Bahar, Marmara Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi'nden
Ar. Gör. Kemalettin Köroğlu, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens
titüsü'nden yüksek lisans öğrencisi ve desinatör Aynur Özfırat Katıldı.

Bakanlık temsilciliği görevi ise Kahramanmaraş Müzesi Araştırmacısı

Ahmet Denizhanoğulları tarafından yürütüldü.

1987 yılında yaptığımız bu araştırma1 Elazığ, Bingöl ve Tunceli ille
rini içerisine alan geniş bir sahada gerçekleştirildi.Bölgede Keban ve Ka
rakaya Barajı göl altında kalan eski eserleri kurtarmak amacıylayapılan

kazı ve yüzeyaraştırmaları bir yana bırakılacak olursa, Anadolu'nun Fı

rat ırmağı doğusunda kalan bölümü, özellikle Elazığ, Bingöl ve Tunceli
illeri Ortaçağ yönünden, esaslı bir biçimde incelenmiş değildir2. Bölge
deki bazı çalışmalar 19. yüzyılın ortalarına kadar geri gitmekle beraber,
bu çalışmalar daha çok İlkçağ dönemi üzerine yoğunlaştırılmıştır",

(*) Muhammet Beşir AŞAN, Fırat Üniversitesi, Fen, Edebiyat Fakültesi, Tarih
Bölümü, ELAZIG.

(ı) Doç. Dr. Veli Sevin başkanlığında yürütülen çalışmalar, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile O.D.T.Ü. TEKDAM
ve İstanbul Üniversitesi Ed.ebıYa,t· Fa.kı.lItesl':ı'Jii mwrar -katkılı:ınyla .. gerçek~
leştirilebilmiştir .: Araştırmamıza gösternikleri yakın ilgi ve destek nedeniyle
ilgili kurum elemanlarına, bunun yan.nda araştırmamızı yapabilmemiz için
sağladığı izin nedeniyle Fırat Ürıiversıtesi Bektörü Sayın Arif Çağlar'a ve
Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu'na teşekkürü zevkli bir görev 8'1.

yarım.

(2) Bu konuda yapılmış en detaylı çalışma için bkz. J.D. Hovvard-Johnston,
-Byzantrna Anzitene-, Armies and Frontters in Roman and By:wntine Anatolia,
ed. S. Mitchell, BAR Int. Series 156, 1983, 239 vdd.

(3) Yöredeki eski araştırmalar ve genel bır tarihi değerlendirme için bkz. H.
Hauptmann, -Norşuntepe, Historische Geographic Frebmsse der Grabungen
1968/69», İstanbuler Mitteilungen 19/20, 1969/70, 21-78 ve M. Salvini, ..Le tes
timonianze storiche Urartee Sulle regioni del Medio Eufrate.... La Parola del
Passata CXLII-CXLlV, 1972, 100-11ı.
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1987 döneminde araştırmamızınamacı, Fırat ırmağı'nın doğusunda

kalan Elazığ, Bingöl, Tunceli illeri içerisindeki alanda, Geç Antik ya da
Ortaçağ dönemine ait kale ve yerleşim alanlarını belirlemekti.

AraştırmalarımızElazığ ili merkez olmaküzere batıdan doğuya, gü
neyden kuzeye doğru iki bölüme ayrılabilir. Batıdaki çalışmalar Fırat

nehrinden başlayarak Baskil Elazığ hattını takiple Elazığ merkezinde
yoğunlaştırılmış,Bingöl ilini de içerisine alarak Ortaçağ dönemine ait
kale ve iskan merkezlerinin tesbitine çalışılmıştır (Resim: 1). Güney yö
nündeki çalışmalarımız ise Hazar Gölü civarından başlayarak kuzeyde
Murat nehri çevresi, Pertek ve Çemişgezek'i içerisine alan Tunceli ilinde
sürdürülmüştür. Bölge üzerinde yeterince durulmamış olan dönem, gü
nümüze iyi durumda kalmış ören yerleri ile temsil edilmektedir. Batıdan
doğuya doğru sıralanacak olursa ilk merkezi Kömürhan Kalesi oluştu

rur.

ı - KÖMÜRHAN KALESİ

Günümüze iyi durumda kalmış bulunan kale; Kömürhan köprüsü
nün 1 km. kadar kuzeyinde kayalık bir tepe üzerinde kurulmuştur.Kale
nin girişi batı yönde olup, doğu ve güney yönü sarp kayalıkla çevrilidir.
Sur duvarları ile birlikte samıcı günümüze kadar sağlam bir şekilde gel
miş durumdadır. Boyutları uzunluk olarak 60 m., genişlik 30 m., yüksek
liği de 30 m. dir. (Resim: 2, 3,4 ve 5). Kalenin yer aldığı alanda çok sa
yıda Ortaçağ seramik parçaları vardır. Bunların içerisinde sırlı seramik
ler çoğunluktadır.Bu tür seramikler Keban Barajı Projesi Kurtarma ka
zılarından Aşvan ve Korucutepe'de de ele geçmiştir 4. Özellikle Aşvan Ka
zısında Ortaçağ II diye adlandırılan kültür katlarından elde edilmiş ve
M. S. 11-12. yüzyıla tarihlenmişlerdir". İster Kömürhan Kalesi olsun
isterse bölgedeki diğer ören yerlerinde tespit ettiğimiz sırlı keramiklerin
benzer örnekleri, Diyarbakır Artuklu Sarayı kazılarında da ele geçmiş

tir 6. Bu tür seramiklerin özellikle Türk döneminde kullanılmış olmaları

ilgi çekicidir.

Kale, Malatya'dan gelipBaskil ve dolayısıyla Harput'a doğru uza
nan en kısa geçit yolu üzerinde, stratejik bir mevkide yer almaktadır.

(4) Bkz. Ö. Bakırer, «The Medival Pottery and baked clay obiects- Korucutepe 3,
Amsterdaın 1980, s. 189-217, S. Mitchell. Aşvan Keban Rescue Excavatiorıs

Easterrı Anatolia, BAR İrıt. Series 80, Oxford 1980, S. 161-173.
(5) D. French-S. Mitchell; -Aşvarı Kazrları-. Keban Projesi 1972 Çalışmaları, An

kara 1976, S. 18.
(6) O. Aslanapa, «Diyarbakır Kazısından İlk Rapor», Türk Arholoji Dergisi, S.

XI, 2, Ankara 1962, s. 19-40., Ayr. Bkz. O. Aslanapa, Anadolu'da Türk Çini
ve Keramik Sanatı, Ankara 1965.
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OrtaçağdaFırat'ın bu civarda aşıldığınaişaretetmesi yönünden oldukça
önemlidir. Diyarbakır ili Çüngüş ilçesi üzerinden gelenkervan yolu, Ela
zığ ili sınırları içerisinde Ebutahir bölgesinden 7 geçerek Kömürhan Ka
lesi üzerinden Orta Anadolu'ya ve Samsun limanınaulaşmaktadır.Ayrıca
kalenin civarında LV. Sultan Murad Kervansarayı'nınbulunmasıOsman
lı döneminde de bu stratejik noktanın önemini koruduğunugöstermek.
tedir.

Araştırma planımıza uygun olarak giriştiğimiz çalışmalarda Elazığ"

Harput'a doğru ulaşımı sağlayan geçitler üzerinde durulmuştur. Fırat

kıyısından kuzey yönüne doğru yapılacak ulaşımda ancak günümüzde de
kullanılan iki doğal geçitle ulaşım mümkündür., Bunlardan biri doğuda:

Habibuşağı,Kuşsarayı, Baskil güzergahıdır,batıdaki ise; Çiğdemli, Arap
uşağı, Kızıluşağı, Baskil hattıdır. ÇiğdemlikKöyü ve Baskil arasında uza
nan, 30 km, kadar uzunluğundakibu geçit, günümüzde de yöre sakinleri
tarafından «Harput Gedlğt» olarak adlandırılmaktadır8.

2 - BARSıK KALE

Fırat nehrinin doğu kıyısı üzerindeki Çiğdemlik Köyü'nden başla

yıp, kuzeye doğru vadiler içinde giderek yükselen bu geçidin 15 km.'sin
de, Arapuşağı Köyü'nün 500 m.kadar kuzeyindeki Barsık Kale mevkiin

de, eski bir yerleşim yeri belirlenmiştir. Doğudanbirdere ile sınırlanan,

güneye doğru iburun şeklinde çrkıntılı olan kale 35 x 70 m. ebadındadır.

Güney ve batı etekleri çok sarp doğal bir konglomera kayalığın üzerinde
yer almaktadır. Kalenin yerleşimalanı oldukça düz olup bu düzlükte taş

temelli yapılara ait mimari kalıntılar görülebilmektedir. Zaman zaman

harcın dakullanıldığıbu kalınnlar Ortaçağ dönemine aittir.

. Mimari k:cılırıtıların görüldüğü alanda, Ortaçağ seramik parçalan
-- _ -_ _..__. ------- ----..- ~-- ----------_._._-------- ---------- .._-------- _-----_ -_.._--.._.. - _. --- ---- -_. - - ------------ --- _:- - - ------- ----_:_----

vardır. Bunlar ince kum katkılı olup, iç ve dış yüzleri kahverenginde bir
astarla kaplıdır. Bir parçanın gövdesi, hamur yaş iken istampa olarak

yapılmış yaprak motifleriyle bezelidir ", Çeşitli Ortaçağ seramikleri Kale
nin güney ve batı eteklerinde de oldukça bol miktarda tesbit edilmiştir.

Bundan da kale iskanının Ortaçağ döneminde yoğun olduğu eteklere ka-

(7) M.A. Ünal; XVI. Yüzyılda Harput Sancağı, Elazığ 1986, s. 116-118, (Basılma,

mış Doktora Tezi)

(8) V. Sevin, «Elazığ, Bingöl İlleri Yüzey Araştırması 1986-, V. Araştırma So
nuçları Toplantısı II Ankara 1987, s 2.

(9) Korucutepe'den bu türde istanıpa bezeli bir Ortaçağ seramik parçası için
bkz. Bakırer, Pl. 66/a, CVV 25.

531



dal' indiği anlaşılmaktadır. Bunların arasında sayıları az da olsa sırlı par
çalar bulunmaktadırl0.

3 - KIZILUŞAGI

Barsık Kale'den kuzeydoğu yönünde ve vadiyi izleyerek ilerlenildi
ğinde, 11 km. sonra Kızıluşağı köyüne gelinir. Köyün ortasında kalmış

doğu 'Ve batıdan ıbirer dere yatağı ile sınırlı 65 x 110x 20 m. iboyutlarındaki

çok sarp, kalker bir tepe üzerinde eski yerleşme izleri açık biçimde görül
mektedir. Tepenin güney ucundaki, daha alçak bir terasta dikdörtgen
planı veren bir Ortaçağ yapısına ilişkin harçlı duvarlar, yer yer 2 m. yük
sekliğinde olup, sağlam durumdadıru. Halk tarafından «Katır Han» ola
rak adlandırılan bu kalıntıların kuzeyindeki daha yüksek tepede de taş

temelli yapılara ait mimari izlere ve bol sayıda Ortaçağ seramik parçala
rına rastlanılmıştır, Ortaçağ'ın tek renkli keramiği, teknik ve biçim açı

sından Barsık Kale'dekilerin benzeridir. Tümü çarkta yapılmış keramik
ler arasında sır bezemeli parçalar da bulunmaktadır.

i

4 - DOGANCI KÖYÜ HARABA MEVKİİ

Kızıluşağı aşıldıktan sonra kuzeydoğu yönünde 10 km. kadar iler
lenerek Baskil düzlüğüne varılır. Fırat kıyısından gelen doğal iki geçidin
birleşme noktasında kurulmuş Ibulunan, Baskil İlçesi'nin 4 km. kadar
kuzeyinde Doğancı Köyü Haraba Mevkiinde Geç Antik veya Ortaçağ dö
nemlerine ait yerleşim yeri tesbit edilmiştir. Ebadı sOO x 400 m. olan
alanda taş mimari belirgin bir durumda günümüze kadar gelebilmiştir.

5 - HARoGLU HÖYÜGÜ

Baskil ilçe merkezinin 12 km. kuzeydoğusunda,modern Elazığ - Bas-
. kil karayolu üzerindeki Haroğlu - bugün Sarıgül - köyünün güneyinde,
30 x 60 x ıs m. boyutlarında bir yerleşim'alanı belirlenmiştir.Yol seviye
sinden ıs m. kadar yükseklikteki bu höyükte taş temelli yapıla:ra ait du
var kalıntıları, sık bir hiçimde ve tüm tepeyi kaplayacak şekilde görüle
bilmektedir. Toplanan keramiklerin büyük bir kısmı Ortaçağ'a ait, tek
renkli ve az sayıda yeşil sırlı parçalardan oluşmaktadır. Elazığ/Harput'a

cıa) Mavi ve yeşil sırlı olan bu parçalar iyi tanınan .Syrafitto» tekniğinde değil

dirler. Veli Sevin'in 1985 yıbIlde. yaptığı yüzey araştırmalarına göre, başta

İmıkuşağı höyüğü olmak üzere, üyücek Höyük köy, Griktepe, Karababa.
Kamikli, Hasikli ve Kale n gibi yerleşmelerde sgrafitto türünde sırlı malla
ra rastlanmamış oluşu, bu küçük iskaJl yerlerinin. adı geçen teknığin orta
ya çıkışından önce, 12. yüzyıl civarında terkedilmiş olabileceklerine işaret

ediyor olabilir. krş. Bakırer, Agm., s. 222, vd., Mitchell, s. 49.
en) Hanın bir fotoğrafı için bkz. V. Sevin, Agm., s.
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3Q km. kadar uzaklıktaki Haroğlu Höyüğü Ortaçağ şartlarıyla Harput'a
bir günlük uzaklıktadır.Fırat yöresinden gelip, Baskil'de lbirleşen ve bu
radan başlayarak Elazığ'a doğru uzanan tarihi yol üzerindeki konumu
nedeniyle ilgi çekicidir. Ayrıca Haroğlu köyünün 3 -4 km. kadar kuze
yinde Urartu-dönemine ait bir kalenin de bulunması bu yörenin strate
jik önemine işaret eder niteliktedir. Nitekim bu kale de Ortaçağ'da da
esaslıbir iskana sahne olmuştur.

6 - POYRAZ KALESİ

. Elazığ - Keban karayolu üzerinde Elazığ'a 18 km. uzaklıkta Poyraz
Köyü'nün 2 km. güneyinde yer almaktadır. Kuzova diye adlandırılan ve
rimli topraklarınçevrelediğialanda dikkat çekici Ortaçağ merkezlerinden
birisidir.

Sivas üzerinden gelip, Fırat'ı Keban'da aşarak Harput'a uzanan ta
rihi yol güzergahı üzerinde önemli bir konuma sahiptir. Günümüze ka
dar iyi durumda kalmış olan kale, 43 x48 x 10 m. ebadında olup Ibir höyük
üzerinde yer almaktadır. Çokgen planlı kulelerle desteklenen suru
oldukça ilginçtir. Elde edilen seramiklerin çoğu Ortaçağ dönemine ait
olmakla birlikte, İlk Tunç Çağı ve M. Ö. 2. bin yıllarına ait malzemenin de
bulunmuş olması, Ortaçağ kalesinin bir höyük üzerinde kurulmuş oldu
ğunu ortaya koymaktadır (Resim: 6).

7 - TADIM KALESİ

Elazığ'ın 13 km. güneyinde Uluova'nın batı kısmında aynı adla anı

lan köyde yer almaktadır. Modern köy kalenin çevresinde kurulmuştur.

80 x 70 x 25 m. ebadında olan kale, Poyraz Kale'den daha fazla tahrip gör
müş olmakla birlikte plan yönünden benzerlik göstermektedir (Resim:
10).

Kalenin giriş kısmı doğu yönünde olup, etrafı kulelerle desteklenen
2 m. genişliğinde sur duvarlarıyla çevrilidir. Elde edilen yüzey malze
mesinde lO, 11 ve .12. yüzyıla tarihlenen sırlı keramikler çoğunluktadır.

Ta:dım Kalesi, Ortaçağ'ın Arap ve Bizans kaynaklannda sık kulla
nılan ve sözü edilen müstahkem bir mevkidir. Bizans kaynaklarında

«Dadimon» ve «Tadim»ıı,Arap kaynaklarında «Dadlm» 13 olarak belirtil

mektedir.

(L2) E. Horıigmann, Bizans Devieti'nin Doğu Sınırı, Çev. F. Işıltarı, İstanbul 1970
s. 68-7Q

(L3) S. Mitchell, A.g.e.. s. 250 vd.
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8 - KÖVENK (GÜNTAŞı) HÖVÜGÜ

Elazığ'ın 12 km. güneydoğusunda Elazığ - Bingöl karayolunun 1 km.
batısındadır. Aynı adla anılan köyün 'sınırları içerisin de yer alan hö
yük, Ortaçağ döneminin büyük yerleşim birimlerinden biridir. Ebadı

150 x 180x 10 m. dir, Köylülerin toprak çekmesi ve eteklerine yeni evler
yapmalanyla tahrip olmuştur. Yüzey buluntusu olarak Ortaçağ döne
mine ait sırlı keramikler (Resim: 18 -19) bol miktardadır.

9 - VILDIZTE:pE (EVÜP BAGI) KALE VE HÖVÜGÜ

Elazığ, Bingöl karayolunun 25. km.'sinde yolun güneyinde yer al
maktadır. Kale höyük üzerine kurulmuş olup, surları toprak üzerinde
belirgin bir şekilde görülebilmektedir. Ölçüleri 150 x 115 x 25 m. dir. Yüzey
buluntularında Ortaçağ dönemine aitsırlı ve sırsız keramikler tesbit edil
miştir. Yıldıztepe Kalesi ve Höyüğü, Diyarbakır yönünden gelip Ortaçağ'ın

önemli bir yerleşim yeri olan «Şlmşat»'agiden güzergah üzerinde bulun
maktadır. Aynı zamanda Harput'a 30 km. bir mesafede bulunmakta - bir
günlük yol -, Şimşat - Harput ve Şimşat - Ergani ulaşımında konaklama
yeri niteliğini taşımaktadır.

10 - KA.FİR KALE

Elazığ - Bingöl karayolu'nun 35. km.'sinde, İçme nahiyesinin 500 m.
güneydoğusunda, Mastar dağının kayalık bir tepesi üzerinde kurulmuş

tur. Kale yamuk planlı olup, üç tarafı kulelerle desteklenen sur duvar
lan ile çevrili, bir tarafı da yalçın kayalıktır. 2 m. genişliğinde olan sur
duvarları günümüze kadar gelebilmiştir. Kale Şirrışat'a giden kervan
yolu üzerinde olup, savunma açısından özeIlikli bir konumda yer almak
tadır (Resim: 11-12).

11 - KAFiRAN KALE

Elazığ - Bingöl karayolunun 80. km.'sinde, Karakoçan yol ayrımr

kavşağına, 2 km. uzaklıkta Bahçecik Köyü civarındadır. Çokgenli bir
. plana sahiptir. Kulelerle desteklenen sur duvarları oldukça tahrip !LL
muştur. Plan yönünden Tadımve Poyraz kaleleriyle benzerlik göster
mektedir. Yüzey malzemesi olarak kaba Ortaçağ keramikleri tesbit edil
miştir.

12 - BİNGÖL ÇAVBOVU KALESİ

Doğu yönünde yürüttüğümüzyüzeyaraştırmalarının bu bölümde

Bingöl İli sınırları içerisinde incelemelerimizi devam ettirdik.:
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Çayboyu Kalesi; Bingöl İlinin 4 km. kadar kuzeyinde Bingöl çayı

yakınındayer almaktadır.Çokgenli bir plana sahip olup kulelerle destek
lenen 2 m. genişliğinde sur duvarları bulunmaktadır (Resim: 13, 14 ve
15). Ayrıca bu kalede, bazı kalelerde olduğu gibi prehistorik bir höyük
üzerinde kurulmuştur. Kalenin doğu yönünde, fazla tahrib olmuş ikinci
bir surun kalıntıları tesbit edilmiştir. Bundan kalenin ikinci bir surla
tahkim edildiği anlaşılmaktadır.Yüzey malzemesinde çeşitli Ortaçağ ke
ramikleri yer almakta olup, bunların arasında Elazığ Kömürhan Kale
si'nde belirlenmişolup, M. S. 1ı. ve 13. yüzyıla tarihlenen çok rerrklisırlı

keramikler de bulunmaktadır.

13 - BİNGÖL GENÇ KALESİ

Bingöl-Genç karayolunun 15. km.'sinde Murat nehrinin aşıldığı kı

sımda yer almaktadır. Diğerkaleler gibi yüksek bir tepe üzerine kurul
muştur. Kale'nin doğusundanMurat nehri akmakta olup, kalenin 2j3'lük
bir kısmı nehir tarafından aşındırılmıştır.Bu aşınmadan dolayı kuleler
den biri nehrin içerisine düşmüş olup, gözle görülebilmektedir (Resim:
16 ve 17).

Çayboyu Kalesi gibi bu da, çokgenli bir planasahiptir. Kulelerle
desteklenen sur duvarlarının ancak bir bölümü günümüze kadar gelebil
miştir..

Kale, güney Antitoroslar'ınçok zor aşıldığı Genç - Diyarıbakır yolu
üzerinde bulunmaktadır.Bu konumuyla Güneydoğu Anadolu'yu Doğu

Anadolu'ya bağlayan geçit üzerindedir.
Bingöl ilinde tesbit ettiğimizbu kalelerin yüzey malzemeleri ve plan

yönünden Elazığ bölgesindeki bazı kalelerle benzerlik göstermektedir.
Bununla bu müstahkem mevkilerin Elazığ Ortaçağ dönemiyle aynı dö
nemlerde kullanılmış olduklarını söyleyebiliriz 14.

Araştırmamızın bu bölümü, Elazığ İlinin güneyinde, Hazar Gölü
çevresinden başlayıp, Murat nehri civarı ve Tunceli 11 sınırları içerisinde
bulunan Pertek ve Çemişgezek'de yürüttüğümüz çalışmaları kapsar. Bu
yöndeki çalışmalarımızınilk merkezi Hilindir (Çitli) Kalesi'dir.

14 - DİLİNDİR (ÇİTLİ) KALESİ

Elazığ - Diyarbakır karayolunun 55. km.'sinden güneye doğru 1 km.
lik mesafede yer alan kale, kayalık bir zemin üzerine kurulmuştur.Ölçü
leri 80 x 50 x 1 m. dir. Sur duvarlarınınbir kısmıbelirgin bir şekildegörül
mektedir. Ancak büyük bir bölümü harap olmuştur.

(14) Elazığ bölgesindeki Poyraz, Tadım ve Kafiran kaleleri ile benzerlik gös
termektedirler.
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Yüzey malzemesi olarak Ortaçağ dönemine ait çeşitli tipte keramik
ler bulunmakla birlikte, M. S. 11 ve 13. yüzyıla tarihlenen sırlı keramik
ler de vardır. Ayrıca Kalenin kuzeyinde bir höyük bulunmakta olup, yö
renin Antik çağ'da da iskarı edildiğini göstermektedir.

15 - TİLENZİT (DOGANKUŞ) HÖYÜGÜ
Elazığ -Diyarbakır karayolunun 15. km'sinde, aynı adla anılan kö

yün 5 km. kadar doğusundayer alır. Büyüklük bakımından Elazığ bölge
sinin en büyük tarihi yerleşim yeridir. Coğrafi konum itibariyle Güney
Antitoroslar üzerinden gelen «Erganl Geçldi»'nin Altınova'ya açılan kıs

ınında bulunmaktadır. Höyüğün üst tarafında kaçak kazı ile tahrip edil
miş küçük bir alan bulunmaktadır.Bu alanda Ortaçağdönemine ait mima
ri kalıntılar görülebilmektedir. Ortaçağ kaynakların'da «Batn-r Hanztt»
olarak belirtilen 15 bu tarilhi yerleşim yerinin adı, «Anzltene 16, Hantslt 17,

Hanzlt» IS olarak tüm bölgeyi ifade etmek için de kullanılmıştır.

16 - TANRIVERMİş '(AYDINCIK) KALESİ

Tanrıvermiş Kalesi, Elazığ - Pertek karayolunun 15. km.'sinde, Ay
dıncık köyünün 300 m. kuzeybatısında yer almaktadır. Yalçın bir kaya
lık üzerine kurulmuştur. 'Murat nehri kenarında stratejik bir konumu
vardır.

Sur duvarlarınınbir kısmı gözle görülebilmekte olup bir hayli aşın

mış durumdadır. Yüzey malzemesinde sırlı keramiklerin yanında, Orta
çağ döneminin kaba formlu keramikleri de vardır. Kalede bulunan kaya
işçiliği yanında, üç adet kaya mezarı bulunmaktadır.Urartu dönemine ait
olduğu tesbit edilen bu kalıntılardan, kalenin Ortaçağ öncesi de kullanıl

dığı anlaşılmaktadır.

17 - TUNCELİ İLİ PERTEK KALESİ

Tunceli İli, Pertek İlçesinin 5 km. güneyinde, Keban 'Barajı göl sa
hası içerisinde bulunan yalçın bir kayalık üzerinde yer almaktadır. Bir
ada durumunu almış bulunan kaleye sandalla ulaşım mümkün olabilmek
tedir.

Kalenin sur duvarları çok görkemli olup, sağlam bir durumdadır.

Kalenin giriş kısmı kuzey yönündedir. Kemerli olan kapının kesme taş-

(LS) E. Honigmann s. 14-55 vd.
(16) S. Mitchell, s. 240 vd.
(17) Urfalı Mateos Vekayi-namesi, çev. H.D. Andreasyan, Ankara 1987, s. 107.

108.
(18) Gregory Abu'l-Farac, Abu'l Farac Tarihi, C. I, ll, Tür. çev. Ö,R Doğrul,

Ankara 1987, s. 357,; O. Turan Selçukiular Zamanında Türkiye, İstanbul

1971, s. XXIII.
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ları harap olmuştur. Giriş kısmın üzerinde bulunan kitabe, yüksek' bir
yerde oluşu ve bazı bölümlerinin erimiş olması nedeniyle okunamamış

tır.

Kale, bölgeyi kuzeye bağlayan yol üzerinde olup, Murat nehrinin
aşıldığı bir konumda yer alır. Ortaçağ döneminde bölgenin önemli istih
kam merkezlerinden birisi olmuştur. Selçuklu döneminde de Çubukoğul
ları ve Artukoğulları tarafından iskan edildiği bilinmektedir (Resim: 7,
8 ve 9).

18 - TUNCELİ İLİ ÇEMİşGEZEK İLÇESİ UÇBEYİ MEVKİİ

Uçbeyi Mevkii, Çemişgezek ilçesinin doğu yönünde yer alan mer
kez mahallelerinden birisidir. Engebeli bir arazi üzerinde yamaç yerleşimi

biçiminde bir örenyeri tesbit edilmiştir. Moloz taşla döşenmiş bir yol
ile merkeze bağlantısı olan alanda, mimari planları gözle görülebilen bir
çok duvar kalıntıları vardır. Yüzey buluntusu olarak Ortaçağ dönemine
ait çeşitli keramikler belirlenmiştir.

SONUÇ

1987 yılında· yapmış olduğumuz bu araştırmada, Elazığ, Bingöl ve
Tunceli ili sınırları içerisinde, Ortaçağ dönemine ait ören yerlerini belir
lemiş bulunuyoruz. Bunların değerlendirilmesiniyapmak için bölgenin
Ortaçağ dönemindeki coğrafi konumu ile birlikte geçirdiği dönemleri
belirtmemiz gerekir.

Bölge, Roma döneminde «Sophene» 19, Arap döneminde «El-Cezire»
ve «Sugur» 20, Bizans döneminde «Mezopotamya Temi» 21 içersinde Anzi
tene 22 olarak anılırken Türk dönemi içerisinde de «Hanzit» 23 adı ile be
Iirtilmektedir.

Bölge coğrafi konum itibariyle Ortaçağ boyunca stratejik bir mev
kide yer almıştır. Fırat ve Murat nehrinin suladığı toprakların bir kıs

mına sahip olan bölgenin, güneyinde Antitoros dağları bulunurken, ku
zeyinde de Munzur dağ silsileleri yer almakt~dır.

Ortaçağ döneminde bölge başlıca iki önemli yola hakim durumday
dı. Bunlardan birisi Malatyaovasındangelip, Fırat'ı. Kömürhan civarın-

(L9) Strabon, Coğrafya. Ankara 1987, s. 240.

(20) M.H. Yinanç. Türkiye Tarihi Selçuklular Devri, İstanbul 1944, s. 32.

(21) M.H. Yinanç. A,g.e., s. 34.

22) G. Ostrogrosky, Bizans Devleti Tarihi, çev. F. Işıttan, Ankara 1986, s. 270.

(23) O. Turan, A.g.e.. s. XXIII.
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da aşarak Hanzir üzerinden Murat nehri boyunca nehrin kaynaklarına

doğru uzanan yoldu 24. Bu yolun en önemli özelliği Harput - Hısn-ı Zjyad
ile Şimşat- Arsamosata - gilbi Ortaçağ'ın iki önemli iskarı merkezini birbi
rine bağlamasıydı.

Araştırmamızda,bu yol Üzerinde yer alan; Kömürhan Kalesi, Bar
sık Kale, Kızıluşağı, Doğancık yüzey yerleşmesi, Haroğlu Kalesi ve Hö
yüğü, Tadım Kalesi, Tilenzit Höyüğü, Kövenk Höyüğü, Yıldıztepe Kalesi
ve Höyüğü ve Kafir Kale gibi yerleşim yerleri tesbit edilmiştir.

Diğer yol ise «Ergani Geçidi» üzerinden güneyi, Doğu ve Orta Ana
dolu'ya bağlayan yoldu 25. Bu yol üzerinde de Hilindir Kalesi, Tilenzit
Höyüğü (kavşak durumunda), Tanrıvermiş Kalesi ve Pertek Kalesi gibi
yerleşimyerleri tesbit edilmiştir.

Bu iki yoldan başka birtakım küçük önemli yollar da vardı. Bunlar
dan biri, Murat nehrini - antik adı «Arsanias» - Aşvan geçidinde, Fırat'ı da
Ağın yakınında aşan, kuzeybatı doğrultusunda ilerleyip Sivas'a giden
yoldu. <Diğeri de Murat nehrini Pertek geçidinde aşıp, kuzeye doğru Mun
zur bölgesine, Erzurum'a giden yoldu. Bunların yanında Murat'ın geçil
diği bir mevki de Kebarı'dı. Özellikle Ortaçağ'ın sonlarına doğru bu geçit
önem kazanmış olup, Yumurtalık limanındanAnadolu'ya giren Avrupalı

ticaret kervanları, Murat'ı Keban'dan geçerek Sivas veya Kayseri'ye gi
derlerdi 26.

Ulaşım ağından anlaşılacağı üzere, bölge Orta Anadolu'nun kalkanı

durumundaydı. Sınırlı geçit veren dağ ve nehir engellerini aşmak, ancak
bu yollar ile mümkün olabilmekteydi. 'Bu nedenlerden dolayı bölge, Or
taçağ döneminde hareketli bir devre geçirmiştir.Bölgeye sahip olan dev
letler, bölgenin tahkimatını büyük önem vererek koruma yoluna gitmiş

lerdir. Ortaçağ boyunca bu dönemleri ayrı ayrı ele alarak, bölgenin Or
taçağ içerisindeki yerini ortaya koymak gerekir.

Emevi -Abbasi Dönemi

Bölge; İslam hakimiyetine girmeden önce, yüzyıllar süren Bizans 
İran savaşlarına sahne olmuştur. Bunun sonucunda her iki devlet zayıf

düşmüş AraplarınAnadolu içlerine kadar girmelerine zemin hazırlarnıştı.

Hülafa-i Raşidin ve Emeviler döneminde Anadolu'nun güney ve do
ğu kısımları Arapların eline geçmişti. Bölge Arap ile Bizans arasında sı

nır olmuştu. Abbasiler döneminde sınır bölgeleri «Sugur, el-Avasnn» a
dıyla anılmış idari yönden müstakil bir hale getirilmişti.

(24) J.D. Hovvard-Johnson, Agm., s. 239.
(25) J.D. HovvardJohnson, Agm., s. 239-240.
(26) O. Turan, A.g.e., s. 314.
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Araştırma yaptığımız alan, «EI-Cezire UCUl) diye adlandınlıyordu.

Bu ucun en belirgin şehirleri arasında .Hısn-ı Ziyad (Harput), Şlmşat

(Arsamat, Arsamosata) diye anılan -bugünkü Haraba- yer alıyordu. Çok
verimli olan bu uc şehirleri aynı zamanda büyük yolların uğrakları idi-
ler. Bu şehirler üretim yapıtıkları gibi ticaretle de uğraşıyorlardı27. .

Bir 'Bizans kaynağıda «Şimşat» şehrinin Malatya ile birlikte Abbas!
devletinin gelir bütçesinde, doğrudan doğruya halifenin emrinde bulu
nan bölgeler arasında 21. sırada yeraldığına işaret etmektedir 28

• Bu yö
reler sınır bölgesi olduğu için, özellikle Türklerin yerleştirildiği, IX. yüz
yıldan itibaren Horasan ve Türkistan'dan getirilen gazilerin iskarı edil-
diği belirtilmektedir 29. .

Bir Arap tarihçisi olan «Belazurl», de, bir Türk komutanı olan
«Boğa el-Kebir»in, halife el - Mütevekkilalallah tarafından Şimşat'ın da
içinde yer aldığı bölgeye vali olarak tayin edildiğini30 ifade etmektedir.

Bu kaynakların ifadelerinden anlaşılacağı üzere bölge Emevi ve
Abbas! döneminde hem ticari hem de askeri yönden büyük önem taşı

yordu.

Bizans Dönemi

Abbasiler devletinde merkezi idarenin zayıflaması üzerine, Bizans
bölgeye sık sık akınlar yaparak kaleleri tahrip etmeye başladı31 • 927 Yı

lında İslam o~dulan Bizans karşısında mağlup olunca uc bölgelerinin
bir kısmı ile birlikte bölge de Bizanslıların hakimiyetine geçmişti. Bu
asırda oldukça kuvvetli görünen Bizanslılar,bölgeyi elde tutmak için ka
leler inşa ederek, Balkanlardan getirdikleri askerlerle tahkimat yapmış

lardı". Yüzey araştırmamızda tesbit edilenkaleler kaynakları doğrula

maktadır. Poyraz Kale, Yıldıztepe Kalesi, Kafiran Kale v. d... Bununla
birlikte kale inşaları sırasında yükseklik bakımından elverişli olan hö
yüklerin de bu amaç için kullamldığını görmekteyiz. Böylelikle Bizans'ın

bölgeyi tahkim ederek Arap akınıarına karşı bir üs olarak 33 kullanıldığı

nı görmekteyiz 34.

(27) Yinanç, kg.e, S. 26.
(28) Honigmann, A.g.e, S. 24.
(29) Yinanç, kg.e, S. 27.

(30) Belazuri, Fütuhu'ı Büldan, çev. M. Fayda, 1987 Ankara, s. 303.

(31l Honigmann, A.g.e., s. 56.

(32) Yılmaz Öztuna, Türkiye Tarihi, İstanbul 1977, c.ı, s. 407.

(~1) Honigmann, s. 96.

(34) 973'de Domestikos Meyyafarikırı'I ele geçirmek için kışı Batn-ı Hanzitde ge
çirdi. Bak. Geniş bilgi için, Honlgmanrı. s. 56.
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Ancak burada Hamdaniler'den Seyf'üd-devle ile Bizans arasında

çok çetin mücadeleler olmuşsa da toprak kazanma durumu mümkün ol
mamıştır. Bu mücadeleler ile ilgili bizzat Seyf'üd-devle'nin Anzitene'ye
yapmış olduğu sefere katılan tarihçi «Mütenebbi», «Sefername» isimli
eserinde 35, sefer ile ilgili bilgilerin yanında 'bölgenin tahkim edilen yer
lerini de belirtmektedir 36.

Bölge Bizans elinde olmakla birlikte Araplarla olan mücadele ı ı.

yüzyılın başına kadar sürmüş ve Bizans devletinin güç kaybına neden ol
muştur.

Bizans devleti, uzun savaş yıllarının birikimi sonunda, askeri ve
sosyal yönden çökmeye başlamıştı. Özellikle lL. Basil (975·1025)'den son
ra, askeri sınıf ile sivil sınıf arasındaki mücadeleler hız kazanmış37 bunun
sonucunda da askeri sınıfın gücü zayıflamıştı. Bu yıllardan sonra Bizans
Balkanlarda Peçerıeklerle uğraşırken doğu yönünden de Türk akınıarı ile
karşı karşıya kalmıştı 38.

Türk Dönemi

1015 yılındaDoğu Anadolu'ya başlayan Türk akınıarı 1047 yılından

itibaren ciddi bir şekilde yapılmaya başlamıştır. Tuğrul Bey bizzat sefere
iştirak etmiş, gelmediği zamanlarda kumandanlar göndermiş ve yakından

takip etmiştir39.

Bölgeye yapılan ilk akınıardan birisi; Tuğrul Bey'in emriyle «Salar-ı

Horasan Cemcem ve İsuli» adlı komutanların yapmış olduğu akınıardır 40.

Bu akında Bağın . Karakoçan civarmda- ve Ergani yörelerine kadar gi
dilmiştir. Bunu 1055 veya 1056 yıllarında Emir Semuk (t ı'un Hanzit'e
yapmış olduğu akın takip etmiştir41.

Malazgirt öncesi yapılan ve Selçuklu orduları ile desteklenen bu
Türkmen akınıarı Doğu ve Orta Anadolu'ya kadar ilerleme imkanını bul
muşlardır. Ancak Türkler bu devrede henüz emin bir yurt kuramamış;

tabii arızalar, müstahkem yerler ve kalelerle dolu olan memleketin fethi

(35) J. D. Hovvard-Johnsorı, A.g.m, s. 248, 25(j.
(36) Seyf'üd-devle 938 yılında Haleb'den hareket ederek, Anzitene'ye gelmiş,

El-Aşkuniya bugünkü Aşvan'da konaklamış, Pertek civarını tahrip, Da
dim (Tadım) isimli Bizans garrıizonunu muhasara etmiştir. Bak. Geniş bilgi
için, J. D. Hovvard-Johnson, s. 250.

(37) G. Ostrogrosky, s. 270.
(38) A.g.e., s. 230, 270.
(39) Yinanç, A.g.e., s. 56.
(40) A.g.e., s. 187.
(41) Claud Cahen, "Türklerin Anadolu'ya İlk Girişi», Belleten, çev. Y. Yücel

B. Yediyıldız. Ankara 1987, S. 201 s. 1:190.
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ve iskanı mümkün olamamıştır". Zira 'bu dönemin akınıarı geçici olup,
yerleşmekten çok müstahkem mevkilerin tahrip edilmesi vzelliğini taşı

yordu. Bu özelliği ile de müstakbel fütühat ve yerleşme siyasetine zemin
hazırlamıştır43. •

Alp Arslan döneminde bölgeye akınlar devam etmiş, 1070 yılında

bizzat Alp Arslan Van Gölü'nün kuzeyinden geçerek, Murat Nehri ile Yu
kan Dicle arasındaki müteaddit müstahkem mevkileri fethettikten son
ra Diyarbekır bölgesine glrmiştir". Diyarbekir'i, Murat nehri ve Yukarı

DiCle bölgesine bağlayan Ergani ve Genç Geçidi'dir. Bunların dışındaGü
ney Antitoroslar başka geçit imkanı vermemektedir. Bölgenin bu coğrafi

özellikleri gözönüne alınacak olursa, Alp Arslan'ın bölgemiz üzerinden
geçmesi muhtemeldir. Bingöl Çayboyu Kalesi, Genç Kalesi ve diğer kale
ler Alp Arslan veya komutanlarının uğradıkları müstahkem mevkiler
arasında 'düşünülebilir. Adı geçen kalelerde tesbit edilen yüzey buluntu
lan da bu görüşü destekler niteliktedir.

Daha sonraları bölge Melikşah döneminde Çubuk Bey'e verilmiştir.

Kaynaklar, Flaretos'a bağlı bulunan memleketlerden Harput başta ol
mak üzere, civarda 'bulunan Çemişgezek Kalesi, Hanzit denilen Palu ve
Genç Kalesi'nin Çubuk Bey tarafındanele geçirilerek bölgede beylik kur
duğunu belirtmektedirler ". Antik kaynaklarda Arsamosata olarak anılan

Şimşat'ın bu dönernde Türk iskanı gördüğünü söyleyebiliriz 46.

Bölge, 1112 yılından sonra Artukoğulları'nınhakimiyetine girmiştir.
.1121 yrlında da Artukoğlu Belek'in Gerger'den getirdiği halkı Hanzit
bölgesine yerleştirdiği, 1181 yılında da Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan'ın.

Artuklu hükümdan Nureddin Muhammed'e, damadı olduğundan dolayı

Hanzit bölgesinin bir kısmını çehiz olarak verdiği kaynaklar tarafından

belirtilmektedir 47.

(42) O. Turan, A.g.e., s. XXIII.
(43) Yinanç, A,g.e., s. 56.
l44J Yinanç, A,g.e., s. 69.
(45) Osman Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarthi, İstanbul 1973, s. 199,

200, 205, 206.
(46) Baki Öğün, e Haraba Kazısı-, Keban Projesi Kazıları 19'39/1970, Ankara 1971,

s. 39, 42, 75.
(47) O. Turan, A,g.e., s. 168.
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Resim 2 - Kömürhan Kalesl'rıln şematlk plaıu

KÖMÜRHAN KALESi

t
o lOm.-

Resim : 3 - Kömürhan Kalesl'nin genel görünüşü
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Resim 4 - Kömürhan Kalesi surlarından görünüş

Resim 5 - Kömürhan Kalesi'nden diğer bir görünüm

545



· 546

POYRAZ KALESi

t
o 10m
._~:.::-:.=...-=-=ı

Resim : 6 - Poyraz Kalesi'nin şematik pIlaıu

ESKİ PERTEK KALESi

t
__==--=====,m.

Resim : 7 - Eski Pertek Kalesi'nin şematik planı



Resim : 8 - Pertek Kalesi'nin genel görünüşü

Resim 9 - Pertek Kalesi'nin surlarından görünüş
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tik planı. şemn.ı. Kalesi'mnKafırResim: 11 -
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Resim : 12 - Kafir Kalesi'nlrı genel görünümü

Resim : 13 - Çayboyu Kalesi'nden bir görünüş
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Resim : 14 - Çayboyu Kalesi'nin şematik planı

Resim : 15 - Çayboyu Kalesi'nin genel görünüşü
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GENe KALESi
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Resim : 16 - Genç Kalesfnin şematik planı

Rosim : 17 - Genç Kalesl'nin genel görünüşü



j
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Resim: 18 Ortaçağ sir't seramiklerinden bir. örnek 11. -13.yiizyı!

Resim 19 - Ortaçağ sırlı seramilderinden diğer bir örnek 11. - 13. yüzyıl
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1987 KIRŞEHİR İLİ SıNıRLARı İçİNDE YAPILAN
YÜZEY ARAŞTIRMALARI

Sachihiro OMURA *

1'987 yılında K.ırşeihir İli ısınırları Içindeki yüzey araştırmaları, Kül
tür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve MüzelerGenel Müdürlüğü'nün

izni 'ile, Japonya OrtadoğuKültür Merkezi adına yürütüldü. Araştırmalar,
Kaman - Kalehöyük'te 1986 yılından beri yürütülmekte olan kazıların açı

ğa çıkardığı bulurınıları daha iyi değerlendirmek, Kır~ir Hi sınırları

içindeki höyükleri ve bölgede yaygın kültürlerin yayılışfuı tespit etmek
amacı ile, 2' Ekim - 31 Ekim tarihleri arasındagerçekleştsrildi.Araştırma
lara kazı heyeti üyelerinden Japonya Ortadoğu Kültür Merkezinden (Aı"

keolog Sachibiro Omura, Münih Universitesinden Arkeolog Mamoıu Ya
mashita, TsııkııbaUniversitesi'nden Arkeolog Kimiyoshi Matsumura, Yu
taka Miyake ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih coğrafya Fakültesi araş

tırmaöğrencisi Ryoichi Kontani katıldı. Bakanlığı Ankara Etnografya
Müzesi araştırmacılarından sayın Mehmet Demir temsil etti. Meslektaşı

mızın gösterdiği yardım ve ilgi'Sine teşekkür ederiz. Bu araştırmalarda

topladığımız seramiğin tanımında, her zaman olduğugibi, bilimsel des
tek ve ilgisini eksiltmeyen hocamız Sayın Tansin Özgüç'e içtenlikle teşek

kürlerimizi sunarız.

1986 yılındaki yüzey araştırmalarımız, Kaman - Kalehöyük merkez
alınmak üzere, yaklaşık 3Q km. yançapındaki:ci'airesei fbir alan taranarak
eski yerleşim yerıleri belirlenmiştir. Araştırılanalanda22 höyük ve düz
yerleşim yeri tespit edilmiştir. 1987 yılında yürütüğümüz yüzey araştır

maları çiçekdağı ilçesi ve Kırşehir Merkezine bağlı bölgede yoğunlaştırtl

mıştı. Bu bölgede de 37 höyük ve yerleşim yerisaptanmıştı (Resim: 1).
1987 yılında yaptığımız yüzey araştırmalarısonunda tespitedilen höyiik
lerden bir bölümü ve bulurıtularıhakkında biıigi sunuyorum :

1) Küçükkale H. (Resim: 1-1)

Çiçekdağı'nın 47 km. batısındadır. Kılıç sekisi üzerine kurulmuş

olan bu höyük, 183.5 m. çapında yaklaşık 18 m. yüksekliğindedir (Re-

(*) Sachihiro OMURA, 3-10-31, Ohsawa, Mitaka - Shı. Tokyo, 181, JAPONYA.
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sim : 6). Yüzeyden derlenen 'çanak - çömlek parçaları.arasında 'Eski Tunç
çağı'na art hamuru saman katkılı, boya ile nakışlı ve tırnak baskılı olan
lar çoğunluktadır (Resim: 2 - 1 -7). Bunların yanısıra 'M.Ö. ikinci binin
birinci yarısınaeit çanak-çömlek parçaları (Resim: 2-8-9) bol .mik
tarıda görülür; Frig çağı'na ait tipik çanak - çömlek parçalarının (Re
sim : 2· 10) sayısı azdır.

-,

2) Kadı H. (Resim: 1-3)

Çiçekdağı'nın 40 km batısındadır. Doğal yükseklik üzerine kurul
muş olan höyijk, aşağı yukarı 315 m. uzunlukta 170 m. genişlikteve 30 m.
yüksekliktedir (Resim: 8). Kılıç Özü'nün hemen yakınındadır. Höyük.'
ün en yüksek yerinde Eski Tunç Çağı'na ait tek renkli boyalı ve tırnak

baskılı çanak - çömlek parçaları ele geçti (Resim : 9). 'Bunların bir kıs

mı H. H. von der Osten'in «intermediate» olarak adlandırdığıparçaların

benzerleridir (Resim: 3 ~ 3). Ayrıca 'bu höyükte ikinci bin yılına ait tek
renkli çanak -çömlek parçaları da toplandı.

3) Gök H. i (Resim: 1·5)

Çicekdağı'nın 30 ıkm. kuzeybatısında, Delice ırmağı'nın 'ıso m. gü
neyindedir. Höyük aşağı-yukarı3 m. kadar yükseklikte olup en geniş ça
pı 134.5 Im. dir (Resim: 10). Yüzeyden toplanan kap parçaları, höyüğün

M.Ö. III. ve I. bin yıllarındaİskan edildiğinigöstermektedir (Reslm : 1'1).
Derlenerı seramik arasında Eski Tunç Çağı'na ait kırmızı ve 'siyah, üzeri
tırnak 'baskılı çanak -çömlek parçaları (Resim: 3 - 8), siyah renkli boya
bezekli bir fincan parçası (Resim: 3 -4,6,7) vardır. Ayrıca M.Ö III. bine
ait tek renkli (Resim: 3 -5) ve M.Ö. I. bine tarihleneri tek ve çok !renkli
çanak - çömlek parçaları (Resim: 3 - 9,10) toplandı.

4) Gök H. II '(Resimı: 1-6)

Çiçekdağı'nın 30 km. kuzeybatısında, Delice ırmağı'nın 150 m. gü
neyindedir. 2 m. yükseklikte ve yaklaşık 73 m. çapınıdadır (Resim: 12).
Yüzeyden Eski Tunç Çağı'nın tek renkli, hamuru saman katkılı, üzeri tır

nak baskılı, yivli çanak-çömlek parçaları (Resim: 4-3,4,6), delikli bir
kulp (Resim: 4- 5), ve M.Ö. II. bine ait bir seramik parçası (Resim: 4-7)
toplandı. Siyaıh ya da kırmızı renk ile boyanmış seramik parçaları da
önemli bir yer tutmaktadır.

5) Safalı H. (Resim: 1·10)

Çiçekdağı'nın11 km. kuzeybatısında, Safalı köyü sınırları içindedir..
Yamaç üzerinde oluşmuş olan höyük 8.5 m. yüksekliğinde,yaklaşık 76.5
m. çapındadır (Resim: 14). Nehrin terası üzerindeki höyüğün M.Ö. III.
v~ 1. biride İskan edildiğini, toplanan seramik parçaları kanıtlamaktadır
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(Resim; 15). Bu höyükte Eski Tunç çağı'na ait hamuru saman katkılı

üzeri kahverengi süslü (Resirrı: 4 - 8, 11), iyi pişirilrnemiş, tekrenkli ça
nak -çömlek parçaları (Resim. 4- 9) pişmiş topraktan yapılmış ayak şe

killi bir obje (Resim ; 4 - 10) ve M.Ö. i. bin yılına ait boya ile nakışlısera
mik parçaları da (Resim : 4-12) az değildir.

6) Çolak H. (Resim; 1·12)

1960 yılında W. Orthmann'ın da ziyaret ettiği bu höyük doğal 'bir
tepe üzeninekurulmuştur,Yaklaşık 14 m. yüksekliğinde ve 73 m. çapın

dadır (Resim; 16). Ereğindeyirmiden fazla bina olan 'höyük çok tahoibe
uğramıştır. Toplanançanak - çömlek parçaları M.Ö. III., II. ve i. bine
aittir (Resim; 17). Özellikle, Es/ki Tunç çığı'nın tek renkli, hamuru sa
mankatkılı, tırnak baskılı, .kırmızı ve.kahverenkli boya bezekli (Resim;
5 -1), yivli 'bezekli (Resim; 4-1), tek kulplu bir fincan parçası (Resim:
4-2) derlerıdi. Bunlardan başka M.Ö ILibinin kırmızı astarlı, parlak per
dehlı (Resim; 5 - 2) ve M.Ö. i. binin tek renkli (Resim: 5 - 3,5), ve boya
nakışh (Resim; 5 - 4) parçaları de derlenmiştir.

7) Cepni H. (Resim; 1- 11)
. Çiçekdağı'rnn 4 km. kuzey ~ batısında, Cepni köyü'nün 1.5 km. \ku

zeyindedir. 185 m. çapı, yaklaşık 17 m. yüksekliğindedir(Resim: 18). Hö
yüğün kuzey yamacında açılan çukur kanun dışı bir kazıyı kanıtlamak

tadır. Yüzeyden çok sayıda Eski Tunç Çağı çanak - çömlek parçaları,M.Ö.
birinci binin boya nakışlı parçaları (Resim; 5 -7 - 12) 'toplandı (Resim:
19).

Ayrıca, 1987 yılında yaklaşık 20 tanesi eskiden bilinen, 36 Iıöyiik ve
düz yerleşim yerinde incelemeler yaptık. Özellikle höyüklerin köylülerce
Maliye Çölü olarak bilinen Seyfe Gölü'nün kuzey yöresinde yoğunlaştığı

(sayıları 18 olarak tespit edildi) gözlendi. 1987'deki araştırmalarnmza

göre, Kırşehir merkez olmak üzere, Çiçekdağıve Kaman ilçelerinde tespit
edilen höyüklerde, M. Ö. III. binden başlayarak Orta Çağ'a ıkadar devam
eden kültürlerin temsil edildiği anlaşıldı. Özellikle, Eski Tunç çağı'na ait
tipik kırmızı ya da kahverengi boya bezekli ve Alacahöyük'te de bolca
rastlanan tırnak baskılı çanak -çömlek parçaları çok miktarda toplandı.

Bunların çoğu Küçükkale. Kadı, Gök II ve Çolak höyüklerinden derleridi.
Bu höyüklerin özelliği Delice ırmağı ve Kılıçözü vadisi boyunca sıralan

malarıdır. Eski Tunç çağı'nın boya bezekli ve tırnak baskılı serami:k ör
nekleri 1986 yılında yapılan yüzeyaraştırmaları sırasında da, Hanyeri.
Kağnıcak ve İsahocalı höyüklerinde de gözlenrnişei.Maliye Çölü bölgesin-
de, Eski Tunç Çağı'na ait seramiğe rastlanmadı. Bunun nedenini ileriki
araştırmalanmızınaydınlatacağmıümit ediyoruz. İncelediğimiz bölge,

. Eski Tunç Çağı'nda Orta Anadolu'nun geliştirdiği hoınojen kültürün bir
bölümünü oluşturmaktadır.
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Sonuç olarak, 1986 ve 1987yıllarmda heyetimizce yapılan yüzey a
raştırmalarında toplanan buluntulara göre, Kaman ve Çiçekdağı ilçeleri
sınırıları içinde Eski Tunç Çağıkültürününçok yaygın olduğu, özellikle
Delice ırmağı ve Kılıçözü akarsuları yatağı boyunca daha sık görüldüğü,

Kırşehir yöresinde, yani 'tabii bir sınır olan Kırşehir-Çiçekdağıkarayo

lunun doğusunda kalan bölgede ise, M.Ö. ı. bine ait verilerin yaygın ol
duğu anlaşılmaktadır. Birbirinden doğal bir sınır ile ayrıldığı görülen bu
iki bölge arasında, kültürleri açısından da, bir sınırın olup olmadığı ve
bu iki bölgenin 'batı ve doğudaki sınırlarının nereye kadar uzandığınıönü
müzdeki çalışmalargösterecektir. Bunun Maliye Çölü bölgesinin bir özel
liği olup olmadığı da anlaşılabilir. Bütün bu soruları önümüzdeki yıllar

da yapacağımız araştırmalardansonra cevaplandırmayaçalışacağız.

Eski Tunç Çağı'nın III. safhası ile II. bin yılının başlarında görülen
III. Alişar boyalı çanak - çömlek parçaları, Maliye Çölü bölgesi dışında

kalan höyüklerde (Kesikköprü, Sevdiğin, Tek, Hanyeri hôyükleri) az sa
yıda ele geçmiştir. Satıh buluntularına göre, bu bölgede henüz Neolitik
ve Kalkolitik Çağı kültürlerinin izlerine rastlanmamıştır.Bundan sonraki
çalışmalarımızı,Kırşehir ilinin Mucur ilçesi sınırları içindeki höyüklerde
yoğunlaştıracağız.Kaman - Kalehöyük kazılarmdakiverilerin, bölgenin es
ki kültürlerinin daha iyi tanınmasına önemli katkılar sağlayacağıinancın

dayız,
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1987 YILI EDİRNE VE BALIKESİR İLLERİ
YÜZEY ARAŞTIRMASI

Mehmet Özdoğan *"

ıstanbul Üniversitesi Prehistorya Analbilim Dalı adına 1980 yılından

beri sürdürmekte olduğumuz yüzeyaraştırmasıve arkeolojik belgelerne
çalışmalarına 1987 yılı içinde de devam edilmiştir. Ekibirnizin 1987 yılı

çalışmaları çok sınırlı olanaklarla gerçekleşmiş olduğundan, daha önce
den öngörülmüş olan çalışma programı tam olarak gerçekleştirilememiş,

araştırmalar Balıkesir ve Edirne illeri ile. sınırlı tutulmuştur.

Önceki yıllarıda olduğu gibi, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür
lüğü araştırmalarımızaparasal destekte bulunmuş, Edirne Müze Müdür
lüğü de bir çok sorunumuzun çözümüne yardımcıolmuş.tgi".Ekibimiz ça
lışmalara gösterdikleri ilgi ve yapmış oldukları destek iç:?n Türkiye Tu
ring ve Otomobil Kurumu ile Sayın Çelik Gülersoy ve Nezih Başgelen'e,

ekimize sağladığı çeşitli olanaklar için Asos kazısı başkanı Prof. Ümit
Serdaroğlu'na teşekkür borçludur.

Araştırma ekibimiz Arkeolog Sinan-Kılıç ile Yüksel Dede'den oluş

muş.ıayrıca olanaklarımızınelverdiği ölçüde arkeoloji öğrencilerininde
katılımı sağlanmıştır. Bulutu çizimlerini Arkeolog Bengü Kılıçbeyli üst
lenmiş, Bakanlık uzmanı olarak da Tekirdağ Müzesi'nden Fethiye Saral
ekibirnize katılmıştır.

Aşağıda da ayrıntılı olarak belirtileceği gibi, tarihöncesi dönemler
açısından hiç araştırılmamışdurumda olan Güney Marmara bölgesi de ça
lışma programımız içine alınmıştır. 1987 yılı içinde Gönen-Manyas ve
Bandırma bölgelerinde yapmış olduğumuzçaiışma,ayrırıtılı bir araştır

madan çok, bölgeyi tanıma amacı güden bir ön hazıriık olarakka!bul edil
melidir.

1987 Yılı Çalışmalarının Amacı

Önceıki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da araştırma projemiz. Anadolu
ile Ege ve Balkan yarımadası arasında doğal bir köprü niteliğinde olan
Trakya ve Marmara bölgelerinin arkeolojik varlığını belirlemeyi, elde e
dilen malzeme ile dekültür 'tarihi ile ilgili bazı sorulara yanıtlar aramak

(*) Doç. Dr. Mehmet ÖZDOGAN, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi.
Prehistorya Anabilim Dalı, Fen - PTT, 34456, İSTANBUL.
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amacını gütmektedir. Tarihöncesi dönemlerde Anadolu'nun Avrupaıkül

türleri ile olan kültür alışverişini, iki bölge arasında yer alan ticaret, göç,
istlla giibi olayları açıklayacak verilerin toplanması,projemizin esas ağır

lığını oluşturmaktadır. Ancak, bölgenin tüm kültür varlığının hızlı bir
yok olma süreci içine girmesi, tahribata yol açan ögelerin çeşitliliği, önce
ki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da ekibirnizi kendi konusu olan tarihöncesi
dönemlerin dışında kalan devirlere ait kalıntıları belgelemeye, zorunlu 0

larak yönlendirmiş,zaten sınırlı olan olanaklarımızınönemli bir bölümü
geç devir Ikalıntılarının saptanması işine ayrılmıştır.

1987 yılı çalışma programı 'Şu şekilde özetlenebilir :

1) Tahribatın yoğun olduğu bölgelerde belgelerne ve tarama çalış

maları yapılması,

2) Asya ile Avrupa kültürleri arasındakibenzerlik, farklılık ve Ilis
kilerin açık bir .şekilde ortaya çıkabilmesi için. araştırmanın Marmara
Denizi'nin her iki yakasındada sürdürülmesi, Bu amaçla 1987 yılında

Marmara'nın güneyinde Balrkesir, kuzeyinde ise Edirne illeri seçilmiştir.

Yer seçiminde dikkate alınan ögeler şunlardır :

a) Bandırma, Manyas. Gönen, İvrindi gibi geniş ova ve düzlüklerin
'bulunduğuBalıkesir ili, hem dlk tanrncı topluluklar için uygun bir ortam
oluşturmakta, hem de Anadolu'dan Ege ve Marmara'ya açılan doğal yolla
rın üzerinde yer almaktadır. Tarihöncesi dönemler açısındanYortan kül
türü ile ilgili bir kaç yer dışında Tunç Çağlarıda hiç bilinemeyen Balı

kesir bölgesinin Anadolu tarihi coğrafyası açısındanda durumunun belir
lenmesi önem taşımaktadır.

b) Edirne bölgesi ise, Istranca dağlık bölgesinin zengin doğal kay
nakları, Meriç - Tunca - Ergene nehirlerinin suladığı düzlükleri ile Trak
ya'nın eski yerleşimler için en elverişli yörelerinden birini oluşturmak

tadır.

3) Edirne Hi, Istranca dağlık bölgesi içinde yer alan, dolrnen, men
hir gibi tarihöncesi dönemlerin megalitik anıtları ile ilgiLi çalışmaların

sürdürülmesi. Ülkemizin ilginç kalıntıları arasında yer alan dolmenlerin
hiç biri bilimselolarak araştırılmamış, buna karşılık son yıllarda bu
anıtlar hızlı bir yok olma süreci içine girmişlerdir.

4) Gene Istranca dağlık bölgesi içinde yer alan ve tarihöncesi dö
nemlere ıait yapıların yaşayan örnekleri niteLiğindeki sivil mimarlık ör
neklerinin belgelenmesi. çit -örgü yöntemi ile yapılmış olan bu yapılar,

bundan yarım yüzyıl öncesine kadar çok geniş bir coğrafi alan içinde yay
gın olarak ıbulunuııken, çağdaş yapı malzemelerinin ortaya çıkmasıyla
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birlikte, hemen hemen hiç belgelenmeden ortadan kalkmışlar, ancak Ist
ranca. dağlarınınyoldan uzak bazı sınır köylerinde günümüzekadar az
sayıdaki örnekle gelebilmişlerdir. 'Bunlar da bölgenin gelişmesine bağlı

.olarak giderek yok olmaktadır.Bu nedenle, 4 yıldan bu yana bu tür
yapılan belgelerne işini de ekibimiz yüklenmiş durumdadır; şimdiye dek
belgelenenler bilim dünyasında geniş bir ilgi uyandırmıştır.

5) Trakya ve Marmara bölgeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgi ve
başvuru arşivinin geliştirilmesi ve yayın hazırlıklarına devam edilmesi.

ı987 Yılı Arazi Çalışmalan

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusundahaziran ayınınson hafta
lannda başlayan arazi çalışmalarımız temmuz ayı ortalarına kadar sür
müş, daha sonra, olanaklar ölçüsünde günü birlik arazi uygulamalarışek
lindedevam etmiştir. İlk olarak çalışiliaya Balıkesirovası ile başlanmış,

daha sonra kısa süreler için Gönen - Manyas - Edincik - İvrindi ve Edre
mit çevrelerine geçilmiştir. Araştırmamn ikinci aşaması ise Edirne ili,
Lalapaşa ilçesi çevresinde gerçekleşmiştir.

Bu yıl elde edilen sonuçları şu şekilde özetleyebiliriz:

ı - Balıkesir ve Çevresi

Çalışmalara, geniş alana yayılan Balıkesir ovasınınilmerkezine ya
kın olan kısımlarıile başlanmış ve daha çok ovanınorta ve kuzey kısımla

rı taranmıştır.Bu yıl Balıkesirmerkez ilçe ile Kepsut ilçe sınırları içinde
taranan köyler şunlardır:

Köseler, Ovaköy, Aslıhan, Atköy, Balıklı.' Yakuplu, Karamanköy.
Köylüköy. Karahıdır, Saraçköy, Büyük Bostancı, Nergisköy. Parnukcu,
Kırbağlar,Paşaköy.

a) Ovada daha önce yapılmışolan çalışmalar:

Balıkesir ovasının tarihöncesi dönemleri ile ilgili ilk araştırma 1936
yılında James Barrington tarafından yapılmış 1 ve en önemlileri Babakoy
ile Bayındırköyolmak üzere 6 prehistorik yerleşme yeri saptanmış, bun
lardan Babaköy'de bir sondaj yapılmıştır.Daha sonra Prof. Kılıç Kökten
kısa süreli bir tarama 'çalışması yapmış 2, Prof. Ekrem Akurgal da Ova
bayındır'da kazı çalışmaları yapmış.rtarihöncesi dönemeait iki yerleşme
yeri daha saptamıştır3; daha sonra bölgeyi çeşitli yıllarda ziyaret eden

(l) Arık, R.O., «James Rivers Barrington Stewart Gezisi (Sondajıl», TAED IV,
1940, s. 260-2.

(2) Kökten, K., «ı949 Yılı Tarih Öncesi Araştırmaları Hakkında Kısa Rapor»,
Belleten XIII (52), ı949, s. 811-831.

(3) Akurgal, E., «Yortankultur. Siedlung ın Ovabayındır bei Ballkesir», Ana
tolia III, ı958, s. ı56-164.
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David Frendh Balıkesir ovasındaki 8 höyüğün tanıtımı ile bölgenin kül
tür sıradüzeninibelirlemiştir". ilginç olan, çeşitli araştırıcıların topladık

ları malzemenin hemen hemen tümünün ilk Tunç çağı başlarına, Kumte
pe Ib- Yortan kültür sürecine ait olması, ilk Tunç çağı Sonu ile M.Ö.2.
bin yıllarının çok az malzeme ile temsil edilmesi, son Kalkolitik dönem
den eski devirlerin ise hiç bilinmemesidir.

b) Bölgenin özellikleri ve arkeolojik potansiyeli

Balıkesir ovası dağlarla çevrili, dalgalı düzlüklerden oluşan kapa
lı bir havza görünümündedir; arıcak kuzeye, Marmara'ya doğru bir boğaz
açan Simav çayı, Balıkesir ovasında Kocaçay gibi bir. çok kol ile birleş

'mektedir. Bu akarsuların, daha önceki dönemlerde sık sık yatak değiştir

diği anlaşılan menderesleri ve getirdikleri aluviyorı dolgular, ovanın pa
leo - topoğrafyasını önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu akarsuların taşıdık

ları aluvyonlu dolguların ilk Tunç Çağı'ndan önceki yerleşmeleriörttüğü
ve bu nedenle ovanın orta kesimleri ile akarsu boylarında Neolitik - Kal.
kolitik dönem yerleşmeieri bulma olasılığı bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu bakımdan, ovayı çevreleyen yamaçlar ile, eski kütlelerden oluşan do
ğal yükseltller daha verimli gözükmektedir. Nitekim bizden önceki araş

tırıcılarda olduğu gibi, bizim yüzey taramalanmız da, ovanın orta kesim.
lerinde y.alnızca Tunç Çağı yerleşmeleri vermiş, buna karşılık etek bölge.
lerinde Paleolitik Çağ'a ka:dar inen buluntulara rastlanmıştır.

Balıkesir ovası gibi geniş bir bölgede araştırmalarımızınhalen baş.

laııgıç aşamasındaolduğunu söyleye'biliriz; şimdilik rastlamış olduğumuz

en eski buluntu Orta Paleolitik döneme aittir; Neolitik Çağ ve ilk Kalko
litik Çağa ait hiç bir yerleşme yeri saptanmamış,Son Kalkolitik Çağ baş

larına ait olabilecek tek bir yerIeşmeye rastlanmıştır.Buna karşılık Son
Kalkolitik çağ'ın sonlarından itibaren ovada yoğun bir yerleşme olduğu
ve özellikle tık Tunç Çağı başında yerleşme yerlerinin sayıca çok arttığı

gözlenmiştir: ilginç bir olay, ilk Tunç Çağı başlarında Balıkesir ovası

nın Ege - Troya kültürlerinden bazı önemli farklilıklargöstermesi ve Yor
tan kültürünün tam bir çeşitlemesini sergilernesidir. M.Ö.3. bin yıl son
larından itibaren yerleşme yeri sayısında önemli bir azalma açıkca göz
lenmektedir ve M.Ö.ı. bin başlarına tarihlenecek buluntulara da, şimdi

lik rastlanmamıştır.

Balıkesir ovasında Bizans ve özellikle Osmanlı dönemine ait önem
li yapı kalıntılarınada rastlanmıştır.

Balıkesir ovasındayapılacak daha ayrıntılı çalışmalarınBatı Anado
lu kültür tarihi açısından çok önemli sonuçlar vereceği kanısındayız.

(4) French, D., -Prehıstorıc Sites in Northwest Anatolia-, AS XIX, 1969. s. 41-98.
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2 - Gönen - Manyas -Bandırma Havzası

Marmara Denizi'nin hemen güneyinde yer alan, Manyas Gölü'nü çev
releyen geniş düzlükler, bildiğimiz kadarı daha önceleri, tarih öncesi dö
nemler açısından hemen hiç incelenmemiş,ve bu bölgeden yalnızca tek
bir höyük yayınlara geçmişti 5. Araştırma ekibimiz 1984 yılında aynı hav
zanın doğu uzantısı olan Ulubat (Apolyont) Gölü çevresinde kısa bir tara
ma çalışması yapmış, ancak aluvyon dolguların kalınlığı nedeni ile hiç
bir sonuç alınamamıştı. Bu yıl bölgenin arkeolojik potansiyelini dene
mek amacı ile bir ön çaiışma yapıImiş ve umulandan çok daha iyi bir so
nuç alınmıştır.

1987 yılı içinde aşağıda sıralanan köy lerin çevresinde çalışılmış

tır: Gönen merkez, Keçeler, Tütüncü, Kalfaköy, Saraçlar, Börülceağaç,

Kayaca, Manyas merkez, Kızık, Eski Manyas, Eşerrköy, Tepecik, Tophisar,
Danişment, Edincik, Avşa,

Araştırmaların daha çok bir ön tespit niteliğindeolmasınave çok
kısa sürmesine karşılık, çok sayıda höyük, Klasik ve Orta çağ ören yeri
saptanmış.ıvebu bölge ne ilgili ilk veriler elde edilmiştir. Balıkesir ova
sında olduğu gibi bu bölgede de höyüklerin daha çok İlkTunç çağı başın

dan itibaren iskarı edildiği izlenmiş, ancak burada 1. bin yıl içlerine kadar
bir devamlılığın olduğu görülmüştür. İlk Tunç Çağı'ndan eski olabilecek
iki yerleşme yerine rastlanmıştır. ileriki yıllarda bu bölgedeki çalışma

ları daha yoğun olarak sürdürmek düşüncesindeyiz.

3 - İvrlndi - Edr:emit Bölgesi

İvrindi ve Ergama (Gökçeyazı) ovalarından oluşan ve Kocaçay ta
rafından sulanan ovalar, Ege Denizi'ne açılan doğal yolun üzerinde bulun
maları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bölgelerden şimdiye ka
dar yalnızca, yukarıda sözü edilmiş olan K.Kökten ile D.French'in yayın

larında adı geçen iki höyüğün varlığı bilinmekteydi. Yaptığımızkısa süre..
li tarama çalışması, en eskisi Son Paleolitik Çağ'a ait olmak üzere ilginç
buluntu yerleri vermiş, bölgenin Ege kültürleri ile Balıkesir ovası ara
sındaki ilişkiyi anlamamızakatkıdabulunacağıumudu artmıştır. İvrind'i'
nin hemen kuzeyinde bulunan ve yakın zamanlara kadar faalolan Balya
maden ocaklarına olan yakınlığı da, bölgenin önemini arttırmaktadır.

Balya çevresine yaptığımız çok kısa süreli bir araştırmagezisi ilerisi için
umut verici olmuştur.

İvrindi ovasının Ege kıyısındaki uzantısı durumunda olan Edremit
ovasındabu yıl yalnızca iki gün çalışılmış, daha önceden bilinen yerlerin
görülmesi- ve arazinin tanınması ile yetinilmiştir, Bu kısa süreli çalışma

(5) Yalman, B., -Kyzikos-, İlgi 49, 1987, s. 24.
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sırasında bile, biri büyük ve önemli olmak üzere 3 yeni höyüğe rastları

mış olması, bölgenin arkeolojik potansiyelini yansıtması açısından önem
taşımaktadır.

4 - Edirne - Lalapaşa Bölgesi

Yukarda daha önce belirtilmiş amaçlar doğrultusunda, Lalapaşa

çevresinde dolmenler ile ilgili belgelerne çalışmalarına devam edilmiş,

Lalapaşa merkez, Vaysal, Karapınar çevresinde araştırmalar yoğunlaştı

rılmıştır. Bu çalışmalar sırasında, daha önceden saptadığımız iki dolmen
çizilmiş, bu arada yeni olarak 4 dolmen daha bulunmuş ve bunlardan biri
çizilmiştir.

Binlerce yıldır bozulmadan duran Trakya megalitik anıtlarının son
bir kaç yıl içinde yoğun olarak tahrip edildiği, yağmalandığı ve taşları

nın söküldüğü üzülerek izlenmektedir. Tarihöncesi dönemin bu ilginç
anıtlarından hiç biri araştırılmamıştır. Sağlam durumdaki son kalan
dolmenler de bozulmadan, bunların korunması için çaba gösterilmesi ve
hiç değilse bazılarının bilimselolarak araştırılması gerekmektedir.

Dolmenlerin yanı sıra Lalapaşa Ömeraba köyündeki sivil mimari
örneklerinden ikisi plan ve kesit olarak çizilmiştir.

1987 Yılı Çalışmalarının Genel Değerlendirmesi

Araştırmalarımızın ilk defa yoğunlaştığı Balıkesir bölgesinin, bek
lentilerimizin de ötesinde, büyük bir öneme sahip olduğu, özellikle Man
yas - Gönen çevresinin tarihöncesi yerleşme yerleri açısından çok verimli
olduğu görülmüştür. 1987 yılı çalışmalarının önemli sonuçlarından biri,
gerek Balıkesir ovasında, gerek Manyas çevresinde ve gerekse İvrindi'de

Paleolitik dönem yerleşmelerineait izlerin bulunmuşolmasıdır; böylelikle
ilk olarak Batı Anadolu'da Paleolitik döneme ait buluntu yerlerine rast
lanmış olmaktadır.

. Neolitik ve Kalkolitik dönemlere ait izlere çok az olarak rastları

mış: ancak bunun, bölgenin bu dönemlerde iskarı olunmamasındandeğil,

araştırma yetersizliğinden kaynaklandığı düşüncesindeyiz.Buna karşılık

M.Ö.3.bin yıl başlarına ait çok sayıda yerleşme yeri saptanmıştır. Mar
mara bölgesinin diğer yerlerinde olduğu gibi Balıkesir, Edremit ve Gö
nen - Manyas yörelerinde de ilk Tunç çağı başlarında önemli bir nüfus
artışı olduğu izlenmiştir. Bölgenin İlk Tunç çağ! daha çok Yortan kültü
rü ile ilişkili olmakla birlikte, Troya ve İznik -Yenişehir kültürleri ile de
benzerlikler göstermektedir. Orta Tunç çağı ile birlikte yerleşme yerleri
nin sayısında önemli bir azalma izlenmektedir; özellikle Balikesir ovası

ı.bin yerleşmeleri açısından çok verimsiz gibi görülmektedir.
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tık Demir çağı ile birlikte Bandırma-bölgesinin belirgin bir şekilde

önem kazandığı izlenmektedir; Antik Çağ'da da, Prof. Akuııgal tarafın

dan kazılmış olan Ergili Hisar Tepe başta olmak üzere, Edincik, Eski
Manyas gibi önemli merkezlerin geliştiği izlenmiştir.Beylikler ve Osmanlı

dönemlerine ait kalıntıların oldukca yakın zamanlarda tahrip olduğu ve
çoğunun ortadan kalktığı üzüntü ile izlenmiştir; genede bu döneme alt
köprü, cami, eski mezarlık ve kale1ere ait rastladığımız izleri olabildiğin

ce belgelerneye çalıştık.

Edirne bölgesindeki çalışmalarımız Trakya'daki dolmenlerln, sayı

ve çeşit bakımından, önceden düşünüldüğündençok daha zengin olduğu

nu ortaya koymuştur.

Bölgedeki Arkeolojik Varlığın Tahribi lle ilgili Bazı Gözlemler

Gerek Balıkesir ve gerekse Edirne il sınırları içindeki, her döneme
ait her türlü arkeolojik kalıntı ve yerleşme yerinin hızla tahrip olduğu,

üzülerek izlenmiştir. Bölgedeki arkeolojik varlığın hızla tahribine neden
olan belli başlı ögeleri şu şekilde özetleyebiliriz :

ı - Mekanize tanm ve arazi Islahı

Trakya bölgesinde olduğu giibi Güney Marmara'da da höyüklerin bü
yük bir kısmını, yüksekliğe 2 m. ile 5 m. arasında değişen tepeler oluş

turmaktadır.Aynı şekilde, bir kaç istisna dışında, tümülüslerin de yük
sekliği 4 ila 7 metre arasında değişmektedir.Binlerce yıldan beri, gelenek
sel tarım yöntemlerine rağmen varlıklarını sürdürebilerı höyük ve tümü
iüsler, tarımın derin pulluk ve traktör ile mekanize olması karşısında gi
derek erirneğe başlamıştır. Nitekim David French'in 1965 yıllarma ait
verdiği höyük yükseklikleri ile bugünkü durumları .karşılaştırrldığında,

tepelerin yarı yarıya azaldığı, üst tabakalarının hemen hemen tümü ile
yok olduğu anlaşılmaktadır.Höyükleri oluşturan tepelerin yüksekliğinin

azalıp, yayvanlaşması, doğal olarak bunların yok olma hızını arttırmış

tır. Bir önlem alınmaz, ve olay bu tempo içinde devam ederse gelecek
5 -lO yıl içinde Marmara -Trakya bölgesinin arkeolojik varlığından geri
ye hiç bir iz kalmayacaktır.

Aynı olayın ikinci, fakat daha etkili bir boyutu höyüklerin ve tü
mülüslerin teraslanmasıdır.Bugün hemen hemen her traktörün bir me
kanik kepçesi bulunmaktadır. Özellikle bahçe tarımının yaygın olduğu

bölgelerde höyük ya da tümülüs sahibi, kendi olanakları ile kolaylıkla

höyüğü kazıp teraslamaktadır: bu da bir kaç yıl içinde höyük yerleşmesi

nin tümü ile ortadan kalkması sonucunu vermektedir. Bu yılki araştır

malarımız sırasında rastladığımız Balıkesir Köseler Üyücek, Gönen Tü
tüncüyolu Tepesi, Manyas Tepetarla Höyüğü bu olayın en iyi örnekleri
arasındadır.
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Gene aynı olayın bir diğer boyutunu da arazi islah çalışmaları oluş

turmaktadır. Bölgede yapılan çok sayıda baraj ve gölete bağlı olarak
gelişen kanalet ve sulu tarım yapma olanağı, tarım arazisinin belirli bir
eğiırıde tesviye edilmesini zorunlu duruma getirmiştir. Sulama suyunun
en verimli bir şekilde alana yayılmasını hedef alan bu çalışmalar sıra

sında, bazen Dsİ ve YSE, bazen de tarla sahibinin kişisel uğraşısı ile, hö
yük ve tümülüsler de dahil olmak üzere her türlü yükselti kazınarak tes
viye edilmektedir.

2 - Kum- Çakıl Ocaklan

Marmara ve özellikle Trakya bölgesindeki höyüklerin büyük bir
kısmı akarsu kenarlarında yer almaktadır. Hızlı kentleşmenin gerektir
diği yapı malzemesi kadar, yol- baraj gibi dolgu malzemesi gerektiren bü
yük tesislerin sayıca artması, kum ve çakıl ocaklarının hızla çoğalması

na neden olmuştur. Kısmen denetlenebilen büyük malzeme ocaklarının

yanı sıra, traktörlere takılabilen kepçelerle de köylerin hemen yakınla

rındaki dere yataklarındankum çekilmekte ve akarsu kenarlarındaki ar
keolojik yerleşmeler de bu arada ortadan kalkmaktadır. Daha önceki
yıllarda bu olayın çok sayıdaki örneğini bildirmiştik. Bu yıl da. Gönen
Taşlıbayır, Manyas Tepecik Çiftlik mevkilerinde kum ocakları tarafın

dan hemen hemen tümü ile yok edilmiş iki önemli merkezin son artık

ları saptanmıştır.

3 - Yapılaşma

Bölgede gerek köy ve gerekse kentsel alarılar hızla genişlemekte,

ayrıca başta sınai ve turistik tesisler olmak üzere çeşitli yapılar çoğal

maktadır. Bunun doğal sonucu olarak da çok sayıda arkeolojik merkez
yok olmaktadır.Bu yıl saptadığımızörnekler arasında özellikle Balıkesir

Ovaköy Höyüğü büyük bir önem taşımaktadır. Balıkesir ovasının en bü
yük ve önemli yerleşmesi olan ve yayınlara geçmiş olan bu höyük, tümü
ile köy tarafından kaplanmışdurumdadır.Köyde sayıları giderek artan
3·4 katlı yapı temellerinin höyüğü aIt tabakalara kadar tahrip ettiği de
kuşkusuzdur. Bugün Ovaköy höyüğünden yalnızca dere kenarındakibir
kesit sağlam kalmış durumdadır ve bu da derenin aşındırması ile çok
yakında yok olacaktır. Balıkesir bölgesinin Tunç Çağ kültür silsilesini
çok iyi bir şekilde veren bu kesitte mutlaka bir temizlik yapılmalı ve mal
zemenin taıbakalanmışbir şekilde toplanması sağlanmalıdır.

Benzerpir durum Ovaköy yakınındaki,David French tarafından sap
tanmış Kalkolitik Çağ yerI.eşmesi için de söz konusudur; bu höyük bir
fabrika tarafından tümü ile yok edilmiştir. Balıkesir Balıklı köydeki Er
ken Osmanlı dönemine ait mezarlık, cami ve diğer kalıntılar, Balıkesir
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Pamukcu köydeki antik yerleşme de, köylerin hızlı gelişmesi sonucu or
tadan kalkmıştır.

4 - Kaçak Kazılar

Gerek Marmara ve gerekse Trakya'da saptadığımızbütün arkeolo
jik merkezlerde kaçak kazı çukurlarınarastlanmaktadır.Özellikle Balıke

sir ovasında Yortan kültürüne ait mezarlıklarınpek çoğu kaçak kazılar

ile yok edilmiş durumdadır. Ayrıca BalıkesirKöselerÜyücek, Paşaköy

Üyücek'de yeni açıldığı anlaşılan çukurlara rastlanmış ve durumdan il
gili makamlar haberdar edilmiştir.

5 - Edirne Dolmenlerinin Tahribi

ülkemizin en ilginç prehistorik anıtlarını oluşturan Trakya dolmen
leri hızlı bir yok olma süreci içine girmiş durumdadır. Bundan 3 -4 yıl

önce rastlamış olduğumuz dolmenlerin bazılarının izi bile kalmamış, di
ğerleri ise yok olmak üzeredir. Dolmenlerin yok olmasına neden olan
etkenler çok çeşitlidir; bunların arasında kaçak kazı, taş alınması, tarla
alanı genişletme, askeri manevralar sayılabilir. Ülkemizdeşimdiyekadar
hiç bir dolmenin bilimselolarak araştırılmadığıgöz önüne alınırsa, bun
ların korunması ve belgelenmesi için ivedi önlem alınmasının ve kurtar
ma çalışması yapılmasının gerekIiIiği açıkça ortaya çıkar.
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1987 Yılında Belgelerne Çalışması Yapılan Yerlerln Listesi

Köseler Üyüoek • Balıkesir merkez ilçe, Köseler köyü 700 m GD, su; K.azıklı derenin

(K9/ı> 500 m. batısı. orta boy höyük, tlk Tunç - Helenistilk. Sürülereık ve
teraslanarak ydk olma sürecinde, kaçalk kazı çu!kurlan.

İncirlik Mevkii: Balıkesir merkez ilçe, Köylüköy'ün hemenlkuzeyinde. Kısmen ya-

(K9/3) pılaşma, Ikısmen teraslama ile yolk olmak üzere. ilk Tunç c;agı, An

trk çağ, Orta çağ. Yamaç yerleşmesi.

Koca Hıdır Mevkii: Balıkesir merkez ilçe, Balıklı köyün 3 km KD. sunda, Paleolitik

(K9/4) çağ buluntır yeri.

Balıldı Köy İçi0: Balıkesir merkez ilçe, Balıklı köyünün içi ve yakın çevresi; Erken

(K9/5) Osmanlı dönemine ait cami ve mezar taşlarından arta kalan parça
lar, antik yol İZi, Balıkh dere üzerinde 6 ayaJk}ı !büytÜk. bir köprJ
vıkıntısı.

Balııklı Üvecik : Balıkesir merkez ilçe, Balıklı köyün 1,5 km. D. surıda düz yerleşme

(K9/6) oııta Çağ. Kum çekilerek tahrip olmuş.

ıncirlik Kale: Balıkesir Merkez ilçe, Saraçköy'ün 3 km. ,GGB. sındakale yıkıntısı.

(K9/7) Taş çekilerek hemen hemen tümüyle tahrip olmuş; Orta çağ.

Saraçköy Höyüğü: Balıkesır merkez ilçe, Saraçköy'ün 500 ın. güneyinde, küçuıc

(K9/8) höyıü:k. Kısmen yapılaşma başlamış, tık Tunç çağı, Orta çag.

Emre MevkU: Balııkesir Merkez ilçe, Aslıhan köyünün 2,5 km. G. de küQi:ik hôyük;

(K9/10) KalkolLti'k, tıııı:, Son Tunç çağı, Klasik çağ. Sürülerek erimeıkıte.

Değirmeneteği Mevkii: Balıkesir merkez ilçe, Aslıhan köyünün 2,5 km, G.'indf'

(K9/11) küçük höyük. Teraslanmış. tık Tunç çağı.

NaipIi Üyücek: Balıkesir merkez ilçe, NaipIi köyünün G.'ind.e, Balıkesir il merke-

(K811) zinin B.'sında, Iküçülk höyüllı:. Sürülerele hemen hemen ydk olmuş,

tılk Tunç çağı, Antik çağ.

Boyalık Tepe: Balııkesir merkez ilçe, Parmzkçu kôyünün 1 ikm. D.'sunda., orta boy
('1(8/2) höyük, Kısmen teraslanmış; Son. KalIkolitik (7), tl:k. Tunç-Son Tunç

çağı, Antilk çağ, Orta Çak.
Boyalık Tepe II: Boyalık Tepe'nin hemen kuzeyinde, küçüllı: hôyü'k. tlk Tunç çağı,

(i}{8/3) Son Tunç Qağı.

Boyalık Tepe Mezarlık: Boyalık Tepe'nin 200 m. kadar Batısında, tahrip olmuş ilk
(K8/4) Tunç çağı mezarlığı.

Paşaköy Üyücek: Balıkesir merkez ilçe, PaşakÖY'ün hemen GD.'sunda, orta. boy hö-
(K8/5) yük. Teraslama, toprak çekme, kaçak kazı, hendek açma ile yoğun

tahrip. olmuş ve yok olma sürecinde. İlk Tunç çağı - Antik çağ.

OVaköy Üyücek: Balıkesir merikez ilçe, Ovaköy'ün altında. Büyülk M'yük; tümü
(K8/6) ile köy tarafından tahrip olmuş, bir kısmı da dere tarafından ke

silmiş, tüm Tunç çağı silsilesi, Anti!k çağ.

Nergisköy Höyüktepe : Balıkesir merkez ilçe, Büyük Bestancı köyünün 500 m. GD'
(Ka/8) sunda, Paleolitik çağ buluntu yeri.
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Gökçeyazı

(K7/11

Pamukçu Köyiçi i Balıkesir merkez ilçe, Pamukçtı köyü içi. Köy tarafından tümü

(KB/9) ile tahrip olmuş Antilk Çağ yerleşmesi; yeni yapılan köy camii te
melindan çılkan steller.

Kırbağlar Mevkii i Balıkesir merkez ilçe, Pamukcu köyünün ı km. G.'inde, Orta

(KB/lo> çağ yerleşmesi. Kaçalk kazılarla tahrip olmakta.

İnkaya KJalesi i Balılkesir merkez ilçe, İnkaya köyü ı km. K.'inde, yapılmakta olan

('KB/ll) İnkaya barajının gövdesinin hemen yanında. Sağlam Orta çağ ka
lesi, ancak baraj gövdesi için malzeme alınırken açılan yarma kale
temellerinin hemen altını kazmış ve kaleyi telhUkeye sokrnuş.

Pamukçu Üyücek ı Balılkesir merkez ilçe, Pamukcu köyünün 2 km. GO 'sunda, küçük

(KB/12) höyük Demir çağ (?), Orta çağ.

Atköy Üyücek i Balıkesir merkez ilçe, A'tıköy'ün 750 m. D.'sunda orta boy h: .'''k,

(Ka/ı3) kısmen sürülerek, kısmen de teraslanarak yok olma sürecinde. ı~k

Tunç çağı.

Bağlar Tepe, Balıkesir Merkez ilçe, Ovaköy'ün 750 m. KD'sunda, Iküçü1k höyük,

(KB/14) sürülerek ydk olmaik üzere.

(Ergamal Üyüoek i Balıkesir, İvrindı ilçesi, Gökçeyazı köyünün 200 m.

Dı'sunda, orta boy höyülk.. İ~k Tunç çağı-Son Tunç çağ, Antik çuğ.

Kısmen karayolu tarafından, 'kısmen de teraslama ile taihrip ol
muş.

Bayramhoca Sayası Mevkii: Balıkesir, İvrindl ilçesi, ilçe merkezinin ı,5 km Kı'irıde

(K7/2) küçük höyük, l~k Tunç çağı. Teraslanarak tahrip olmuş.

Belenpınar i Balıkesir, İvrindi ilçeslmn 12 km KD'sunda, tümülüs, Kaçalk kazı ile

(K717) tahrip olmuş, tepe kısmen dağıtılmış, ilginç yapısı olan mezar odası

açığa Ç1'kmIŞ.

Kızıklı Mevkii i Balıkesir, Burhaniye ilçesi Kızıklı köyün 2 Ikm. Bı'sında, Orta çağa

(K5/I) ait düz yerleşme yeri.

Eşikcitepe

(K5/2)
Balıkesir Burhaniye Ilçesi, ilçe merkezinin 2 km. Kfr'sunda, orta boy

höyük; yer yer kaçalk kazı çukurları. İ~k Tunç, Antik çağ.

İnboğazı Mağaralarr. Balıkesir, Havran ilçesi, İnönü köyünün ı500 m. GD.'sunda,

(K5/3) rnağara ve doğal Stt. Kalkolitik. İI'k Tunç, Orta çağ.

Araplar Üyücek i Balıkesir, Edremit ilçesi'nin 4 km. batısında büyük höyük, tüm

(K4/ı) Tunç çağı, AntiJk çağ.

Eşenköy Höyüktepe , Balıkesir, Manyas ilçesi, Esenköy'ün 500 m. KB.'sında. ufak bir

CH9/2) tümülüs ve Paleolitik çağ buluntu yeri.

Eşenköy Höyükleri , 'Balıkesir, Manyas ilçesi, Eşenlköy çevresinde 4 adet tümülüs

CH9/3,6)

Tepecik i Balıkesir, Manyas ilçesi, Tepecik köyü içinde ortalboy türnülüs, kısmen

(H9/4) ta:hrip olmuş.
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Taşhbayıır

ma/2)

Eski Manyas: Balıkesir ili, Manyas ilçesi, Soğuksu köyü ı knr, GGD'sunda, büyük

m9/S) bir 'kale ve ören y.eri. ayrıca 'köy içinde çok sayıda yazıt ve kabart
malı parça bulunmakta; yer yer kaçalk kazı Ile-tahrip olmakta, An
tik çağ.

Aksakal HöyükIeri: Balıkesir ili, Manyas ilçesi, Alksatkal köyü çevresinde üç adet
mgn) orta boy tümülüs,

TophisarKalesi ı BaLı'kesir ili, Manyas ilçesi, Tophisar köyü 400 m. DKD'sunda, kü-

(H9/8) çük bir kare veErken Osmanlı dönemine ait bir camtkalıntısı.

Tepetarla MevkU ı Balıkesir. Manyas ilçesi, Tophisar köyünün 1700 m. K.'inde orta

m9/ıO) boy höyük. tık Tunç çağı, Antik çağ, sürülerek tahrip olmakta.

Tepecik Çiftlik ı Balıkesir. Banaırma ilçesi, Sultaniye köyünün 2 km. KD'sunda, ça

(H9/9) kıl ve taş ocağı ile tümü ile tahrip olmuş bir Antik Çap; yer
leşmesi ve mezarlığı.

Saraçlarsapağı Mevkii ı Balıkesir, Gönen ilçesinin 12 km. D. surıda. yamaç yerleş-

ma/ıı mesi, Orta Çağ.

MevkU: Balıkesir, Gönen ilçesi, Börülceağaç köyünün hemen GO. sun

da, kum ocağı tarafından tahrip edilmiş tllk Tunç Çağı mezarlığı ve
Demir Çağ (?) yerleşmesi.

Tütüncüyolu Üyücek: Balıkesir, Gönen ilçesi, Keçeler köyünün 1,5 km. KD.'sunda.

m7/ll orta boy höyü'k. Kalkolitjk (?), tlk-Son Tunç Çağı, Antilk çağ.

Mısırsazlığı Mevkii . Balılkesir, Gönen ilçesi, Keçeler köyünün 250 m. B'sırıda, Ortu

<H7/2) Çağ yerleşmesi.

Keçeler Hüyücektepe ; Balı'kes ir, Gönen ilçesi. Keçeler köyünün 500 m. KiB'sında,

(H7/3) 'küçü1k bir' tümülüs, sürülerek dağılmak üzere.

Edincik ı Balıkesır, Bandırma ilçesi, Edincik köyünün Içinde, orta boy höyük teras
lanmış ve kısmen ~esilmiş, yapılaşma hövüğü kaplamak üzere. Kal
kolitık - Orta Çağ.

Ayrıca Edirne ili, Lalapaşa ilçe merkezi çevresinde 4, Vaysal köyü yakınında ı, Ka

rapınar karakolu yakınırıda da ı delmen saptanmıştır.
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·Resim :3a - Manyas - Tepecik Höyüğü sürülerek erimekte olan bir höyük

Resim : 3b - Edremit - Eşikcltepe Höyüğü. Tümü i!le erimiş bir höyük örneği
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Resim : 4a - b - Lalapaşa dolmenlerinden kaçak kazı ile tahrip olmuş iki örnek
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Resim ı Sa - b - Lalapaşa dolmenlerinden kısmen tahrip olmuş iki örnek
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Resim i sa - Balıkesir - Balıklıköy'de Kocaköprü

Resim i 6b - Balıkesir, İnkaya Kalesi. Kalenin eteklerl yapılmakta olan baraja
doigu olarak kazılarak oyulmakta
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Resim i 7a - Eski Manyas Kalesi

Resim ~ 7b - Manyas Tophisar Kalesi
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GAZİANTEP'TE PREHİsTORİK ARAŞTIRMA
ı987 MİSYONUNUN HAZıRLıK SONUÇLARI!

Angela Minzoni -DEROCHE *

1987 Eylü1- Ekim ayında Gaziantep'te gerçekleştirilen prehistorik
araştırma, 1986 yılının araştırmasını tamamlamaya yöneliyordu. Şu hal
de başlıca amaçlar dışarııda ya da rnağarada bulunan paleolitik maden
yataklarınınyerini belirtmeye ve haritasını yapmaya devam etmekti, çak
maktaşı ya da ıbazalt kaynaklarının saptanması ve dördüncü zaman alüv
yonlu oluşumlarının incelenmesi sürdürüldü.

Fırat ve Nizip vadilerinden başka, Sacır Dere, Karasu ya da Sabun
Suyu gibi diğer vadiler de araştırmaİnızın konusunu teşkil ettiler. Bu ye
ni bölgelerden sadece Sacır vadisi dördüncü zaman oluşumlarında alet
ler bıraktı.

Bu araştırmaçalışmasınınönemli bir sonucu, QF III -özellikle Nizip
üzerinde - oluşumlarındaki aletlerin yerlerinin belirtilmesi ve toplanması

oldu. Bu aletler, M.Ö. ± 700,000 tarilhli Orta Aşöleen'eaittir. Bu buluş,Or
ta Aşöleen'in endüstrisi ile Yakın Aşöleerı'in endüstrisi arasındaki karşı

laştırmalar yapmarmza ve aletlerin teknik gelişimini belidemememize
olanak veriyor.

Şimdilik sadece oluşumlarda toplanmış nesneler ayrıntılı bir araş

tırmanın konusunu teşkil ediyor. Orta ve Yakın Aşöleerı'de bulunan alet
tipleri şunlardır :. «Pics triedriques», elba1taları, çekirdekler, dilgiler ve
yongalar. Qf i oluşumlarında bulunmuş olan ve orta paleolitiğe maledi
len malzeme yetersiz bir şekilde gösterilmiştir, fakat aletlerin daha ince
ve daha düzgün biçimlere doğru gelişimini belirtir.

931 tane buluntu eşyanın Qf III ve Qf II alüvyonlu oluşumlarının

tipik bir örneğini oluşturduklarını düşünmek mümkündür. Öte yandan,
malzeme az yuvarlanmıştır ya da yuvarlanmamıştır ve bu nedenle mü
kemmel bir şekilde okunabilir. O halde farklı endüstrilerarasındakarşı

laştırmalar yapılabilir.

(*) Dr. Angela Minzoni - DEROCHE, IFEA PK 280 Bt\yoğlu/İsTANBUL.

(U Bu araştırma, Eski Eserler Müdürlüğü'nün izni sayesinde ve MTA'mn des
teği ile yapılabilmiştir. Gerekli para Fransız Dış İşleri Bakanlığı, İstanbul

da'ki ·IFEA ve CNRS'in UA 913'ü tarafından karşılanmıştır.
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Kronolojik maletme, Suriye'nin endüsrilerinirıbölümüne bir çerçe
ve veren F.Hours'ı un çalışmalarındanyararlanıyor. Buluntu eşyaları

mızı onun Inceledikleri ile karşılaştırarak onları bu çerçevenin içine yer
leştirebiliriz. Öte yandan, jeomorfoloji 3 bize görece bir tarihlerne veriyor.

Yakın Doğu için, Of III'ün içindeki endüstriyi Orta Aşöleen'e ve Of
H'nin içindeki endüstriyi Yakın Aşöleen'e bağlamak için bir uygunluk var
gibi görünüyor.

Herşeyden önce, toplananların geliş oluşumlarının içinde ne dere
ce türdeş olduklarını saptamak ilginçtir. Maden yatağı Nizip, Sacır ya da
Fırat üzerinde bulunsun, Qf III'ün ya da Of H'nirı içindeki belirtici nite
likler birbirine benzer.

Malzemenin incelenmesi sırasında kullanılan ölçütlerin hepsi doğru
açıklanmamıştır: Fırat üzerinde Of IlI'den bulunanların 'Of II'den bulu
nanlardan çok daha fazla yuvarlanmış olmasına rağmen, pas ve yıpran

manın kronolojik bir anlamı yokmuş gibi görünüyor. Buna karşılık öl
çüler CL, I, e) iki yüzeylilerin ve yongalamamn incelenmesinin temelini
oluştururlar ve bu ölçülerinaralarmdaki ilişkilerin Of III ve of I1'nin
endüstrileri için ayırdedici ölçütler oldukları ortaya çıktı. Orta Aşöleen'.

in iki yüzeylileri ile Yakın Aşöleen'inkiler arasında büyük bir mesafe sapta
yabiliriz : birinciler daha bodur ve daha kalmdır.

Bu farklara tipolojik nitelikler ekleniyor: Yakın Aşöleen'de daha
büyük bir farklılık ortaya çıkarken Orta Aşöleen'de iki yüzeyliler sırf

ovaldir. İşleme tekniği de farklıdır: Of III'ün iki yüzeylilerinin yontul
ması, Qf lI'ninkilere göre daha büyük parçalar halinde ve daha az sayı

dadır.

«Pics Triedriques» of III'de ve Qf I1'de mevcuttur, fakat Of H'de
daha incedir ve Of III'ünkülere oranla daha çok sayıda parça ile yapıl

mıştır. Yongalamaya gelince, her ikisinde de yongalar dilgilerden daha
kalındır. Dilgiler Of Il 'de daha çoktur. Yakın Aşöleen'in yongalamasıda
ha büyük bir türdeşliğe doğru bir eğilim gösteriyor.'

Suriye'de toplanmış olanlarla karşılaştırmalar:

Suriye'de kalan Fırat'ın Qf III oluşumları şimdiye kadar yalnızca

28 parça verdi ve henüz belirtici niteliklere sahip değildir (Hours, 1981,
s. 180) 4: o halde Gaziantep bölgesinin aletlerini Suriye'de kalan Fırat'ın

(2) Hours, F. 1981 «Le Paleolithique Inferieur' de la Syrie et du Liban-In La
Pretüstoire du Levant : 165_191.

(3) Sanlaville, P. (ed) 1979 Quatemaire et Prehistoire du Nahr el Kebir Septeni
rional Malson de I'Orient.

(4) Hours, F. op, oit. not 2.
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aletleri ile karşılaştırmak mümkün değildir, Buna karşılık, aynı çağın

oluşumlarında,Nahr el-Kebir üzerinde (Copeland ve Hours, 1979) 5 ya
da Asi nehri (Clark, 1967 ve 1968) 6 üzerinde önemli parçalar toplandı.Ti
polojik temellerde, iç kısım - Fırat vadisi - buluntu eşya bakımından fakir
gibi görünürken, iki bölge- kıyı bölgesi ve Asi nehri vadisi - Suriye'de Or
ta Aşöleen'de farkediliyor. (Hours, 1981, s.169) Nizip ve Fırat vadilerin
de yapılan toplama çalışmalan,bu vadilerin de Orta Aşöleen'de önemli
bir nüfusa sahip olduklarını doğrulamaya olanak veriyor. J.Besançon'.
un Suriye'de kalan Fırat'ın aşağı vadisi üzerine yaptığı son buluşları aynı

sonuca varıyor.

Qf I1'nin çökeltilerirıin içindeki Yakın Aşöleen için Suriye'de .artık

farklı bölgeler yoktur, fakat, 'Asi nehrinin Qf III'nün üç uçlu kazmalarını

hatırlatan üç uçlu kazmalarla belirglnleştirilmişözel bir görünüş Fırat

üzerinde mevcuttur. Nizip'in Yakın Aşöleen'ininendüstrisinin belirtici ni
telikleri onu Suriye'nin Yakın Aşöleen'i ile birtutmamıza olanak veriyor:
sonuç olarak iki yüzeyliler Of I1I'ün iki yüzeylilerinden daha çeşitli i ve
daha az kalın oluyor. Yi~e de Fırat üzerinde özel bir üç uçlu
kazma görünüşündenbahsetmek mümkün değildir, bu tip alet aletler a·
rasında az gösterilmiştir. Zaten bu kazmalann teknolojik araştırması bi
zim, Of Il 'de yeni bir tipin ortaya çıkmasının söz konusu olmadığını, fa
kat daha ziyade, Orta Aşöleen'inendüstrisinde daJha önceden 'Varo\an yal
nız Asi üzerinde değil içeri kısımda da bir alet tipinin gelişiminin söz ko
nusu olduğunu görme olarıağı veriyor.

Fırat'ın ve Nizip'in Qf II ve Qf III alüvyonlu oluşumlarının içinde
bulunmuş eşyaların incelenmesi bizi özellikle ilginç sonuçlara ulaştırıyor.

Bu inceleme önce, hem tipolojik, hem teknolojik ölçüdere dayanan
alüvyonlu bu iki dizinin endüstrileri arasında varolan farklılıklarıbelirt
memize olanak verdi. Eğer sitler bulunursa daha sonra belirtilebilecek
bir kronolojik çerçeve içinde Güney- Doğu Anadolu'nun Orta ve Yakın

Aşöleen'lnin endüstrilerini böylece tanımlayaıbildik.

Bu sonuçlar, Kuzey Suriye'nin araştırılmasıylaelde edilmiş bilgileri
anlamlı bir şekilde tamamlamaya olanak verir ve Orta Aşöleen Ibôyunca
iç bölgede bir nüfusun varolduğuna dair kamtlar verir. Zaten, bu bölge
nin aletlerinin belirtici nitelikleri Asi nehri vadisinin endüstrisininkilere
yakınlaştırılabilir.Biri kıyı bölgesinde, diğeri içeri bölgede gelişmiş iki
farklı geleneğin varlığı ispatlanır.

(5) Copeland, L. ve F. Hours 1979 ..Le Paleolithıque du Nahr el Kebır-In Qua
ternaire et Prehistoire du Nahr el Kebir» 29-119.

(6) Clark. J. 1967 ve 1968 «The Middle Acheulean occupation site at Latamne,
northern Syria-In Quaternaire vol. 9, 1-68 et vol 10.1-73.
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Buluntu eşyaların bir merkezde toplanıyormuşgibi göründüğü 1986
yılında yapılan bazı toplama noktaları üzerine girişilen sedimantolojik
inceleme, 'bu eşyaların tarihöncesi insanlar tarafından kullanılmamaların

dan beri önemli yer değişikliklerineuğramadıklarını,fakat, sadece yüzey.
de bulunduklarını, hiçbir eşyanın derinde bulunmadığınıgösterdi.

Mağaraların incelenmesi çok yararlı oldu ve paleolitikte oturulma
ya elverişli olan birçok oyuğun haritası çizildi. Sondajların bu mağara

larda eşyaların bulunup bulunmadığınıbilmeye olanak verecekleri ümit
edilir.
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