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Klazomenai Zeytinya¤› ‹ﬂli¤i

Editörden
Elinizdeki 20. say›, on y›ll›k bir geçmiﬂ demek...
Bu geçmiﬂ Enstitümüzün on dört y›ld›r ald›¤› yolda
önemli bir rol ve zaman dilimi demek...
Geride kalan olaylar, kiﬂiler, ilkler ve sonlar aras›nda Enstitümüzün bilime hizmette yerine getirdi¤i
son görev, 20-21 May›s 2005 tarihlerinde ‹stanbul’
da Frans›z Anadolu Araﬂt›rmalar› Enstitüsü ile gerçekleﬂtirdi¤i The Achaemenid Impact on Local
Populations and Cultures in Anatolia Uluslararas›
Workshop’› oldu. Alman Arkeoloji Enstitüsü iﬂbirli¤inde organize edilen bu Atölye Çal›ﬂmas›’n›n
Avrupa ve Amerika ile ‹zmir, Antalya ve ‹stanbul’
daki Üniversitelerden kat›l›mc›lar› vard›. Enstitü
Baﬂkan› Ali Dinçol ile üyelerimizden ‹nci Delemen,
O¤uz Tekin, ﬁehrazat Karagöz ile Societas Anatolica
Genel Sekreteri Olivier Casabonne’un öncülü¤ünde yap›lan Atölye Çal›ﬂmas›, Anadolu’da Akhaimenid etkisine dikkati çekmiﬂ, bu çerçevede yap›lan son araﬂt›rmalar›, geniﬂ bir dinleyici kitlesine
bir arada sunma/tan›tma imkân› sa¤lam›ﬂt›r. Atölyede sunulan bildirilerin, önümüzdeki dönemde bir
kitapta toplanaca¤› haberini de burada verebiliriz.
Enstitümüzün son dönemlerde gerçekleﬂtirdi¤i bir
di¤er önemli giriﬂim, Corpus Vasorum Antiquorum’
un Türkiye ciltlerinin, bünyesinde haz›rlanmas› ve
bas›lmas›na karar verilmesidir. Bat› müzelerindeki
antik vazolar corpusu, y›llardan beri bu baﬂl›k alt›nda yay›nlanmaktad›r. Türkiye müzeleri için ilk defa
gerçekleﬂecek olan bu giriﬂime, Enstitümüzün ön
ayak olmas›, ülkemiz arkeolojisine büyük bir prestij kazand›racakt›r.
Destekleriniz ile Eskiça¤ Bilimleri’ni anlatma ve
geniﬂ kitlelere ulaﬂt›rma, bu bilme olan merak›
giderme misyonunu üstlenen dergimiz, bize ulaﬂan
tüm haberlere yer vermeyi amaçlamakta ve her
say›da, sayfa say›s›n› daha da artt›rarak devam
etmektedir. Baﬂyaz›’m›zda Prof. Dr. Güven Bak›r’
›n baﬂkanl›¤›nda kaz›s› yürütülen Klazomenai’de,
uzun bir eme¤in ürünü olan Zeytinya¤› ‹ﬂli¤i’nin
aya¤a kald›r›lma çal›ﬂmas›n›n öyküsünü ilgi ile
okuyaca¤›n›z› san›yorum. Ayr›ca Arkeoloji Dünyas›ndan bölümünde yer alan iki çal›ﬂmaya; Soloi
Pompeiopolis Heykelleri ve Oltu’da bulunan insan
biçimli heykel ile ilgili haberlere de dikkatinizi çekmek isterim. Yap›lan yeni araﬂt›rma ve kaz›lar ile
daha da zenginleﬂen Kaz›-Araﬂt›rma bölümü, yeni
haberleriyle okuyucusuyla buluﬂmay› bekliyor.
Tüm ekiplere verimli ve bilim dolu bir kaz› ve araﬂt›rma sezonu diliyorum...
Meltem Do¤an-Alparslan

Ali Ertan ‹plikçi
Ayla Savaﬂ Bak›r

Klazomenai Zeytinya¤› iﬂli¤i, Urla ‹lçesinin ‹skele
Mahallesi’nde, “HBT Sektörü” olarak tan›mlanan
Hamdi Balaban Tarlas›’nda, 1992-2004 y›llar› aras›ndaki kaz› çal›ﬂmalar› sonucunda, depolar› ve yak›n›ndaki iki kuyu ile birlikte aç›¤a ç›kar›lm›ﬂt›r.
Tesisin iﬂlik bölümü, ana kaya yüzeyinin, düzeltmek
amac›yla oyulmas› ile oluﬂturulmuﬂtur. ‹çeriye, bat›
kenar›ndan, kayaya oyulmuﬂ bir basamakla inilerek
girilir. ‹ﬂli¤in taban›nda, çeﬂitli derinlik ve ﬂekillerde,
farkl› iﬂlevlere sahip onalt› çukur saptanm›ﬂt›r. Bunlar›n incelemesi ile burada; bir de¤irmenin, üç kuyulu
bir ya¤ ayr›ﬂt›rma düzene¤inin (polima), bir bocurgat›n ve iki ayr› bask› tablas›n›n varl›¤› belirlenmiﬂtir.
Bir zeytinya¤› iﬂli¤inde tek olmas› gereken bask› tablas›ndan, Klazomenai örne¤inde iki tane olmas›, iki
ayr› sistemin var oldu¤u izlenimini uyand›rm›ﬂt›r. Bu
izlenimden yola ç›k›larak, çukurlar›n doldurulmas›nda kullan›lan malzemenin niteli¤iyle, içerdi¤i seramik
gibi küçük buluntular incelenmiﬂ ve çukurlar›n tümünün ayn› anda doldurulmad›¤› ortaya ç›km›ﬂt›r. Böylece burada, iki kullan›m evresinin varl›¤› saptanm›ﬂ
ve iﬂlikte, iki ayr› bask› tablas›na ait alt yap›n›n varl›¤›n›n nedeni anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
‹ﬂli¤in ilk kullan›m evresi M.Ö. 580-550, ikinci kullan›m evresi de M.Ö. 530-500 y›llar› aras›ndad›r. Verilere göre, birinci evre, Persler’in Lydia ile birlikte ‹on
Kentlerini ele geçirdikleri dönemde son bulmuﬂtur.
‹kinci evrede iﬂlik, yeni düzenlemelerle yeniden kullan›lm›ﬂt›r. Bu evre, tüm yerleﬂmede de izlenebildi¤i
gibi, ‹onia Ayaklanmas› s›ras›nda sona ermiﬂ ve iﬂlik
daha sonra kullan›lmam›ﬂt›r. M.Ö. 4. yy’da iﬂli¤in
bulundu¤u alan üzerine inﬂa edilen büyük bir yap›
için gerekli düzeltme çal›ﬂmalar› s›ras›nda tesisin içi
doldurulmuﬂ, üzeri örtülmüﬂ ve kayaya oyulmuﬂ alt
yap›s› bu ﬂekilde günümüze kadar korunup gelmiﬂtir.
Tesisin s›n›rl› üretim kapasitesine sahip birinci evresinde, üretim kentin ve yak›n çevresinin gereksinimini karﬂ›lamaya yönelik iken, ikinci evrede deniz aﬂ›r›
ülkelere ihracat önem kazanm›ﬂt›r:
- Birinci ve ikinci kullan›m evresinde, olas›l›kla ayn›
de¤irmen kullan›lm›ﬂt›r. Günümüzde bunun aksini
gösteren bir veri ele geçmemiﬂtir.
- ‹lk evrede; iﬂli¤in içinde, güneydeki dar kenara
paralel olarak yerleﬂtirilen bocurgats›z, s›n›rl› üretim kapasiteli, küçük bir bask› düzene¤i kullan›l›rken, ikinci evrede; ilk evrede kullan›lan bask› düzene¤i kald›r›lm›ﬂ, onun yerine, do¤u kenara paralel
yerleﬂtirilen, a¤›r yap›l›, geniﬂ tablal›, uzun kollu
bir bask› düzene¤i kullan›lm›ﬂt›r.
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- Birinci evrede, içinde ya¤›n ayr›ﬂt›r›ld›¤› polima,
Filistin, Girit ve K›br›s’daki ça¤daﬂ merkezlerin
zeytinya¤› iﬂliklerinde görüldü¤ü gibi, bask› tablas›
olu¤unun alt›na yerleﬂtirilmiﬂ bir kap olmal›d›r. Bu
kap, ana kayaya oyulmuﬂ bask› tablas› yuvalar›n›n
bitiﬂi¤ine oyulmuﬂ çukurun içinde duruyor olmal›yd›. ‹kinci evrede, iﬂlik içinde, ilk evredeki basit ya¤
ayr›ﬂt›rma düzene¤i yerine, kuzey-güney do¤rultusunda ana kayaya oyulmuﬂ, yan yana üç kuyudan
oluﬂan yeni bir ya¤ ayr›ﬂt›rma düzene¤i (polima)
kullan›lm›ﬂt›r. Bu üç kuyudan, ortadaki ile kuzeydeki kuyu, dibe yak›n bir delikle birbirine ba¤lanm›ﬂt›r. Güneydeki kuyunun di¤erleriyle ya da baﬂka
bir unsurla ba¤lant›s› yoktur. Bu sistem, bileﬂik
kaplar esas›na dayanan ileri ve yeni bir tekniktir.
Buna göre; bask›dan gelen ya¤ ile karasu kar›ﬂ›m›
s›v›, önceden deli¤in üst seviyesini aﬂacak ﬂekilde
su ile doldurulmuﬂ kuyulardan ortadakine ak›t›lmaktad›r. Sudan hafif olan zeytinya¤›, orta kuyuda
suyun üstüne ç›kmaktad›r. A¤›r olan kara su ve tortu dibe çökmekte, kuyu doldukça da, dipteki delikten bitiﬂikteki kuyuya geçmektedir. Orta kuyudaki
suyun yüzeyinde biriken zeytinya¤›, yayvan bir kepçe ile güneydeki ba¤lant›s›z üçüncü kuyuya aktar›lmakta ve burada dinlenmeye b›rak›lmaktad›r. Bileﬂik kaplar esas›na göre iﬂleyen bu yeni ya¤ ayr›ﬂt›rma sistemi, yap›lan iﬂleme ara vermeden kesintisiz
çal›ﬂma olana¤› yaratm›ﬂt›r.
- ‹ﬂli¤in ikinci evresinde, artt›r›lan üretim kapasitesi
karﬂ›s›nda yap›n›n d›ﬂ›nda, kuzey kenara bitiﬂik, ana
kayaya oyulmuﬂ ve günümüzde içinde bir pithosun
aç›¤a ç›kar›ld›¤› depo yetersiz kal›nca, iﬂli¤in bat›s›nda, ana kayan›n bir bodrum kat› derinli¤inde
oyulmas› ile dikdörtgen ﬂekilli ve büyük bir depo
daha yap›lm›ﬂt›r. ‹çine güneyden ana kayaya oyulmuﬂ bir merdivenle inilen bu depoda, merdivenin
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bat› taraf›na bitiﬂik, dar giriﬂi olan bir mekân›n subasman duvarlar› aç›¤a ç›kar›lm›ﬂt›r. Bu, deponun
yaz›hanesidir. Deponun kaya içindeki derinli¤i göz
önünde bulundurulursa, bu depo iki katl› olarak
inﬂa edilmiﬂtir. Alt kat›n ›s›s› de¤iﬂmeyen, serin ve
karanl›k bir yer oldu¤u düﬂünülürse, burada ﬂarap;
üst katta da zeytinya¤› depolanm›ﬂ olmal›d›r.
- Klazomenai ve di¤er ‹onia Kolonilerinde yürütülen
kaz›larda aç›¤a ç›kar›lan ve içleri ﬂarap ya da zeytinya¤› ile doldurulmuﬂ Klazomenai amphoralar›n›n
baz›lar›n›n, bu depodan yola ç›km›ﬂ olma olas›l›¤›
yüksektir.
‹kinci evrede görülen yenilikler, üretim kapasitesinin
önemli ölçüde artt›r›lm›ﬂ oldu¤unu ve bunun bileﬂik
kaplar prensibine göre çal›ﬂan polima ile süreklilik
kazand›¤›n› gösterir. Gününün ﬂartlar› içinde düﬂünülürse, bu geliﬂmiﬂ ya¤ üretim yöntemi ve sürekli üretim, iﬂli¤e fabrika niteli¤i kazand›rm›ﬂt›r. Yeryüzünde
bugüne dek aç›¤a ç›kar›lm›ﬂ olan zeytinya¤› iﬂlikleri
aras›nda, Klazomenai zeytinya¤› iﬂli¤i, üç gözlü
kesintisiz ya¤ ayr›ﬂt›rma teknolojisini kullanan en eski
iﬂliktir. Burada uygulanan teknoloji, do¤an›n yo¤un
gözlemlenmesi sonucu elde edilen bilgi birikimini ve
hidrolik bilimin ulaﬂt›¤› düzeyi de yans›tmaktad›r.
Teknolojik aç›dan, getirdi¤i yeniliklerle, dünya zeytinya¤› tarihinde önemli ve daha sonralar› ancak Roma
Dönemi’nde ‹spanya’da tekrar görülen bir yenilenme
ad›m›n›n temsil edildi¤i bu evrede, zeytinya¤› ﬂu
ﬂekilde elde edilmiﬂtir:
Zeytinler önce zeytin de¤irmeninde ezilip hamur
haline getirilmiﬂtir. Daha sonra buradan al›n›p keçi
k›l›ndan örülmüﬂ yuvarlak torbalara doldurulmuﬂtur.
Torbalar, üst üste konularak bask› tablas›na yerleﬂtirildikten sonra, ayar mekanizmas› ile bunlar›n say›s›na
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Klazomenai Zeytinya¤› ‹ﬂli¤i, deposu ve kuyular›n
bat›dan görünümü

göre yükseltilen bask› kolu, ba¤lanan bir a¤›rl›k ve
bocurgat mekanizmas› yard›m›yla aﬂa¤›ya indirilmiﬂtir. Torbalar›n içindeki zeytin hamurundan d›ﬂar› süzülen zeytinya¤› ve karasu kar›ﬂ›m›ndan oluﬂan s›v›,
bask› tablas› çana¤›nda toplanm›ﬂ ve ço¤ald›kça bir
oluktan, bileﬂik kaplar esas›na göre çal›ﬂan üç gözlü
ya¤ ayr›ﬂt›rma düzene¤ine (polima) akarak, burada
karasuyundan ayr›lm›ﬂ, dinlendirilmiﬂ ve son olarak
Klazomenai kentine özgü amphoralara doldurularak
depolara taﬂ›nm›ﬂt›r.

ler ve tesisin nas›l iﬂledi¤i anlat›ld›¤›nda, ço¤u zaman
bunu anlamalar› ve onu kuﬂatan yap›s›yla birlikte
tesisin üç boyutlu halini hayal etmeleri mümkün olamam›ﬂt›r. Bu hem ziyaretçi için, hem de konuyu anlatan için, iﬂin heyecan›n› kaç›ran bir durum haline
dönüﬂmüﬂ ve gelen ziyaretçi, ço¤u zaman akl› daha da
kar›ﬂm›ﬂ bir biçimde kaz› alan›ndan ayr›lm›ﬂt›r. Bu
durumun, yap› gerçek boyutlar›yla aya¤a kald›r›ld›¤›nda, büyük olas›l›kla ortadan kalkaca¤›, iﬂli¤in
çal›ﬂma sistemin daha anlaﬂ›l›r hale gelece¤i düﬂünülmüﬂtür. ‹kincisi; tasarlanan bu tesisin ve makinelerinin bu ﬂekilleri ile iﬂleyip iﬂleyemeyece¤i, iﬂlerse ne
kadar iﬂleyece¤i, teorik olarak varsay›lan sistemin
uygulamada nas›l olaca¤›, denenmek istenmiﬂtir. Bu
istekler, deneysel arkeoloji boyutlar›na ulaﬂm›ﬂ, buradan hareketle de, makinelerin gerçek boyutlardaki
durumlar›, en ince ayr›nt›lar›n› da gösterir biçimde
ölçekli olarak tasarlanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Tüm ayr›nt›s›yla, her bir makine, parçalar›na ayr›ﬂt›r›lm›ﬂ durumlar›yla, ayr› ayr› paftalar üzerinde gösterilerek, makine parçalar› kataloglar› tarz›nda bir çizim kitapç›¤›
haz›rlanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalar sürerken bir bas›n aç›klamas›nda, kaz› baﬂkanl›¤›nca, tesisin aya¤a kald›r›lmak
istenmesi yönündeki dilekler ifade edilmiﬂ, ard›ndan,
Kültür Bakanl›¤›, Ege Üniversitesi ve Komili Zeytinya¤lar›’n›n deste¤iyle, proje uygulama aﬂamas›na geçmiﬂtir. Ayr›ca aya¤a kald›rma çal›ﬂmalar› baﬂlay›ncaya
kadar, zeytinya¤› tesisinin 2004 y›l› kaz› sezonunun
ortalar›na kadar devam eden kaz›lar› da desteklenmiﬂtir. Ayn› kaz› sezonu içinde, kaz›s› tamamlanan
zeytiya¤› tesisinin aya¤a kald›r›lmas› çal›ﬂmalar›na,
proje sorumlusu Güven Bak›r’›n baﬂkanl›¤›nda, tesisin tüm çizimlerini, tasar›mlar›n› ve maketini yapan
ve projenin dan›ﬂmanl›¤›n› da üstlenen Grafiker Ertan
‹plikçi ile Komili Zeytinya¤lar›’n›n görevlendirdi¤i
mimar taraf›ndan baﬂlanm›ﬂt›r.

‹ﬂlikle ilgili olarak elde edilen tüm bu veriler, 19952004 y›llar› aras›nda, kaz› ekibinin yapt›¤› araﬂt›rmalar ile belirlenmiﬂtir: Eskiça¤ zeytinya¤› iﬂliklerine
yönelik araﬂt›rmalar ve günümüzde halen ilkel yöntemlerle çal›ﬂan iﬂliklerde yap›lan gözlemler sonucu
elde edilen bilgiler göz önünde bulundurularak, tesisin ne tür makinelere sahip oldu¤u, hangisinin hangi
çukurda durdu¤u, buralara nas›l ba¤lanm›ﬂ olduklar›,
ayr›nt›lar› ile belirlenmiﬂtir. Bütün bunlar›n üzerine,
çukurlar›n içine makinelerinin de yerleﬂtirildi¤i 2500
y›ll›k tesisin bir restitüsyon çizimi yap›lm›ﬂt›r. Bu
çizimin yap›lmas› s›ras›nda, yap›lar›n ve makinelerin
ne tür malzemelerle oluﬂturulmuﬂ oldu¤u da araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Daha sonra bu çizimin üç boyutlu bir hale
getirilmesine karar verilmiﬂ ve iﬂli¤in bat›daki deposuyla birlikte, 1/20 ölçekli bir maketi, sadece do¤adan
toplanan malzemeler kullan›larak inﬂa edilmiﬂtir. ‹ﬂlik
maketi, saz örtülü bir k›rma çat› ile kapat›lm›ﬂt›r.
Maketin, saz çat›s›n›n biçimi ve e¤imleri için Klazomenai’de bulunmuﬂ ev ﬂekilli bir lahitin, saz çat›ya
öykünen kapa¤› model al›nm›ﬂt›r.
‹ﬂlik maketinin deposuyla birlikte yap›m›n›n ard›ndan
bu maketin yirmi kat büyü¤ünün orijinal yerinde inﬂa
edilmesi düﬂünülmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bunun iki nedeni
vard›r. Birinci neden, kaz› alan›na gelen ziyaretçilere
tesise ait çukurlar›n iﬂlevleri, içinde yer alan makine-
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Kaz›s›ndan sonra Klazomenai Zeytinya¤› ‹ﬂli¤inin bileﬂik
kaplar yöntemi ile ya¤ ayr›ﬂt›r›lan polimas›

Klazomenai Zeytinya¤› ‹ﬂli¤inde, ilk deneme s›k›m›nda
de¤irmen dönüyor

‹ﬂlik, depo ve kuyular ile iﬂlik içerisinde yer alan makinelerin inﬂas›nda tamamen do¤al, mümkün oldu¤unca
da yöreye ait malzemeler kullan›lm›ﬂt›r. Önce, fabrikan›n ve depo binas›n›n içinde yer ald›¤› kaz› alan› ile
güneydeki üzüm ba¤› bir destek duvar› inﬂa edilerek
birbirinden ayr›lm›ﬂt›r. Böylece, ba¤›n bulundu¤u
taraftan iﬂlik ve depo binalar›na do¤ru akan toprak ve
su engellenmiﬂtir. Bu destek duvar› inﬂa edilirken,
Hasan Ünal stan›n, köyünde edinmiﬂ oldu¤u deneyiminden ve bilgilerinden faydalan›larak iﬂlik ve
deponun inﬂas›nda kullan›lacak kerpiçler üretilmeye
baﬂlanm›ﬂt›r. Yeni üretilen kerpiçler için, Klazomenai
Kaz›s›’nda aç›¤a ç›kar›lan kerpiçlerin boyutlar› esas
al›nm›ﬂt›r. Aya¤a kald›rma çal›ﬂmalar› için, üç tip kerpiç üretilmiﬂtir. Birinci tip kerpiçler 40x40 cm boyutlar›nda, ikinci tiptekiler birinci tipin yar›s›, üçüncü
tiptekiler ise, birinci tipin üçte biri boyutlar›nda üretilmiﬂtir. Üç kerpiç tipi de 12 cm kal›nl›¤›ndad›r. Kerpiç
üretimi devam ederken, depo binas›n›n inﬂas›na baﬂlanm›ﬂt›r. Önce, deponun çat›s›n› taﬂ›yacak ahﬂap
sütunlar ve ana kiriﬂ yerleﬂtirilmiﬂtir. Ard›ndan, Urla’
4
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n›n beyaz renkli marn taﬂ› ile binan›n ve yaz›hane k›sm›n›n duvarlar›na ait taﬂ subasman duvar› örülmeye
baﬂlanm›ﬂt›r. Bu k›s›m için Abdülkadir Gülﬂen Usta’
n›n bilgi ve deneyiminden faydalan›lm›ﬂt›r. Taﬂ subasman k›sm›n›n inﬂas›n›n ard›ndan, üzerinde kerpiç
duvar örgüsünün yükselece¤i, ahﬂap hat›llar döﬂenmiﬂtir. Binan›n köﬂelerine denk gelen k›s›mlar›ndan
yukar›ya dik olarak, kerpiç duvar yüksekli¤inde ahﬂap
dikmeler yerleﬂtirilmiﬂtir. Kerpiç duvar örgüsü tamamland›ktan sonra köﬂelerden dik ç›kan ahﬂap dikmelerle ba¤lanan ahﬂap hat›llar duvarlar›n üst yüzeylerine
döﬂenmiﬂtir. Daha sonra çat›n›n taﬂ›y›c› sütunlar› ve
ana kiriﬂi üzerine yatay çat› kiriﬂleri yerleﬂtirilmiﬂ
ve onlar›n üzerlerine de ahﬂap tomruklar yatay olarak
dizilerek çat› kapat›lm›ﬂt›r. Ahﬂap k›s›mlar Cevat Öneﬂ
Usta taraf›ndan üretilmiﬂ ve yerlerine konulmuﬂtur.
Ahﬂap çat› örtüsünün üzerine toprak, kil, çorak gibi
do¤al yal›t›m malzemeleri serilerek, lo¤ taﬂ› ile s›k›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu iﬂlemler de Hasan ve Abdülkadir Ustalar
ile onlar›n ekibi taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Depo
k›sm›n›n duvarlar›n›n inﬂas› sürerken, Cevat Usta taraf›ndan, Ertan ‹plikçi’nin gözetiminde, zeytinya¤› iﬂli¤inin ahﬂap makineleri imal edilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
Önce bask› kolu, sonra bask› kolunu uç k›s›mlar›ndan
sabitleyecek olan dikey ahﬂap dikmeler, bocurgat ve
bask› tablas› olu¤u üretilmiﬂtir. Son olarak bocurgat
makaralar› O¤uz T. Öncü, bask› tablas› da Ahmet
Kuﬂcan Usta taraf›ndan Urla’daki tersanesinde yap›lm›ﬂt›r. Ahﬂap makineleri sa¤lamlaﬂt›ran demir aksamlar ise, Urlal› s›cak demirci, yetmiﬂ beﬂ yaﬂ›ndaki
Ekrem Birgül Usta ve o¤lu Abdurrahman Birgül Usta
taraf›ndan imal edilmiﬂtir. Depo k›sm›n›n inﬂaat› ve
iﬂlik makinelerinin imalât› sürerken, k›rma bir çat› ile
kapat›lan ve kuyu kovas›n›n ba¤lanaca¤› ahﬂap ç›kr›k
sistemini de içine alan kuyu bilezikleri örülmüﬂtür.
Cevat Usta’n›n ahﬂap makine parçalar›n› imal etti¤i
s›rada, zeytinya¤› fabrikas›n›n de¤irmen taﬂlar›, de¤irmen taﬂlar›n›n üzerinde döndü¤ü çok parçal›, yuvarlak de¤irmen taban› ve onun merkezinde yer alan mil
yuvas›, çal›ﬂan son de¤irmen taﬂ› ustas›, yetmiﬂ alt›
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Kaz›s›ndan sonra Klazomenai Zeytinya¤› ‹ﬂli¤inin bileﬂik
kaplar yöntemi ile ya¤ ayr›ﬂt›r›lan polimas›

Klazomenai Zeytinya¤› ‹ﬂli¤i’nde üç gözlü ya¤ ayr›ﬂt›rma
düzene¤inin çal›ﬂma biçimi

yaﬂ›ndaki Ömer Engindeniz Usta ve ona yard›mc› olan
o¤lu Veysel Usta taraf›ndan yontulmuﬂtur. Urla’daki
Akp›nar Zeytinya¤› Fabrikas›’n›n sahibi Zeki Akp›nar’›n Klazomenai Zeytinya¤› Fabrikas›’na hediye
etti¤i ve Ömer Usta taraf›ndan yeni yerlerine göre
yeniden yontulup biçimlendirilen de¤irmen tamburlar› ve de¤irmen taban› taﬂlar›, haz›rlanan ahﬂap k›zaklar›n üzerinde kayd›r›larak, her zaman özveri ile çal›ﬂan arkadaﬂlar›m›z Ferdi Çetin ve Oktay Bal›m’›n da
yard›m›yla yerlerine yerleﬂtirilmiﬂtir. Tüm bunlar›n
ard›ndan fabrika binas›n›n inﬂas›na baﬂlanm›ﬂt›r. Önce
tesisin s›n›rlar› boyunca, birbirlerine ahﬂap hat›llarla
ba¤lanan taﬂ›y›c› dikmeler yerleﬂtirilmiﬂtir. Daha
sonra, Urla’n›n beyaz renkli marn taﬂ› ile subasman
örülmüﬂtür. Subasman duvar› örülürken yap›n›n ahﬂap
karkas› tamamlanm›ﬂ, kerpiç kullan›larak k›rma çat›n›n ahﬂap karkas›n›n baﬂlad›¤› yerde biten duvarlar
örülmüﬂ ve d›ﬂar›dan, ahﬂap karkas sistemi de gösterilerek s›vanm›ﬂt›r. Yap›n›n inﬂaat› sürerken, iﬂlik makinelerinin, anakaya içindeki oyuklar›na yerleﬂtirilmesi
ve birbirleri ile iliﬂkilendirilmesi tamamlanm›ﬂt›r.
Hemen ard›ndan da zeytinya¤› s›k›m denemeleri
yap›lm›ﬂ ve bu ilk denemeler baﬂar› ile sonuçlanm›ﬂt›r. Yap›n›n ahﬂap çat› karkas›n›n Cevat Usta ve ekibi

taraf›ndan inﬂa edilmesinin ard›ndan, çat›n›n saz ile
örtülmesine geçilmiﬂtir. Mersin’den balyalar halinde
getirilen saz demetleri, hayat›nda hiç saz çat› görmemiﬂ olan Mevlüt Pirçek Usta ve ekibi taraf›ndan ahﬂap
çat› karkas›n›n üzerine kaplanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Yap›n›n aya¤a kald›rmas› çal›ﬂmalar› henüz sona ermemiﬂtir. 2005 y›l›n›n k›ﬂ aylar›nda karﬂ›laﬂ›lan hava ﬂartlar› nedeniyle bir süre tatile giren çal›ﬂmalara devam
etmek için ya¤›ﬂs›z yaz mevsiminin gelmesi beklenmektedir.
Devam eden Klazomenai Zeytinya¤› ‹ﬂli¤i’nin aya¤a
kald›rma çal›ﬂmas› ile yan yana yürütülmek istenen
iki proje daha vard›r. Bunlar›n gerçekleﬂtirilebilmesi
için de maddi deste¤e gereksinim duyulmaktad›r. Bu
projelerden birinde; Urla’n›n Zeytineli Köyü’nde yer
alan, yüz y›l önce kurulmuﬂ, günümüzün motorlu ya¤
ayr›ﬂt›rma sistemlerinin öncesine ait ve çökmekte olan
zeytinya¤› tesisisin, yerinden sökülüp Klazomenai zeytinya¤› iﬂli¤inin bulundu¤u alana, onun yan› baﬂ›na
taﬂ›nmas›, iﬂler hale getirilerek, zeytin s›k›m zamanlar›nda çal›ﬂt›r›lmas› planlanmaktad›r. Böylece hem
etnografik de¤eri olan bu tesisin yok olmas›n›n önüne
TÜRK ESK‹ÇA⁄ B‹L‹MLER‹ ENST‹TÜSÜ HABERLER
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geçilmiﬂ ve ona e¤itsel bir iﬂlev verilmiﬂ olacak, hem
de aralar›nda aﬂa¤› yukar› iki bin dört yüz y›ll›k zaman
fark› olan bu iki zeytinya¤› fabrikas›n›n teknolojik
aç›dan birbirlerine ne kadar benzediklerini görmek
mümkün olacakt›r. Di¤er proje ise, çocuklar›n boyutlar›na göre tasarlanm›ﬂ, küçük, ama gerçek, üretim
yapabilen bir zeytinya¤› iﬂli¤idir. Çocuklar›n iﬂli¤i için,
Üçüncü Murad dönemindeki dü¤ün ﬂenliklerini gösteren Surname-i Muradiye’deki bir minyatüre konu olan
alt› tekerlekli bir araba üzerine yerleﬂtirilmiﬂ zeytin
de¤irmeni, model al›nacakt›r. Çocuklar bu tesise, zeytinya¤› üretim dönemlerinde, bahçelerinden toplad›¤›

zeytinlerle gelecek, zeytinlerini de¤irmenlerinde hamur
haline getirecek ve preslerinde s›k›p çift musluklu
cam kaplarda ya¤› ayr›ﬂt›racaklar, sonra da elde ettikleri ürünü ﬂiﬂeleyip, üzerlerine kendilerinin tasarlad›klar› markalar› belirten etiketleri yap›ﬂt›racaklar, daha
sonra da ﬂiﬂeleyip yak›ndaki pazar yerinde sergileyip
ürünlerini pazarlayacaklard›r. Böylece zeytinin yap›s›,
do¤an›n kutsal ölmez a¤ac›n›n bu ürününden ya¤ elde
etme teknolojisi ve bunun mant›¤›, ya¤ elde etme s›ras›nda verilen emek, bu emek sayesinde ortaya ç›kan
sa¤l›k verici nitelikteki ürünün k›ymeti konular›nda
bilgi sahibi olacaklard›r.

Kitap Tan›t›mlar›
Belli, O., Anadolu’da Kalay ve Bronz’un Tarihçesi, Suna‹nan K›raç Akdeniz Medeniyetleri Araﬂt›rma Enstitüsü
Monografi Dizisi: 3, ‹stanbul, 2004. 248 sayfa, 97 renkli
resim, 14 siyah-beyaz resim, 16 harita, 5 çizim, 2 minyatür, 1 gravür, 4 çizelge.
Dokuz bölümden oluﬂan eserin içeri¤i ve yap›lan çal›ﬂman›n önemi Sunuﬂ k›sm›nda; çok güzel ve öz bir biçimde
ifade edilmektedir.
I- Giriﬂ Bölümü’nde; çal›ﬂman›n temel amac›, yaklaﬂ›k
4000 y›ll›k bir zaman dilimi içinde Eskiça¤, Ortaça¤ ve
Yeniça¤ kaynaklar›na göre, Anadolu’da kalay yataklar›n›n
olup olmad›¤›n› araﬂt›rmak ve hangi ülkelerden nas›l, kimler taraf›ndan ve ne gibi ticari koﬂullarda sat›n al›nd›¤›n›
ortaya koymak ﬂeklinde ifade edilmiﬂtir. Kalay›n da, t›pk›
alt›n ve gümüﬂ ticaretinde oldu¤u gibi denizaﬂ›r› ülkelerden
Anadolu’ya getirilen metallerin baﬂ›nda geldi¤inin alt›, özellikle çizilmektedir. Kalay›n Eskiça¤’da baﬂlayan serüvenini
izlerken karﬂ›m›za ç›kan ilk harita Anadolu’da do¤al bak›r,
arsen ve kalay katk›l› bronz eﬂya ve silahlar›n bulundu¤u
yerleﬂim merkezlerini göstermektedir.
II. bölüm, Eskiça¤ ana baﬂl›¤› alt›nda de¤erlendirilmiﬂtir.
Eskiça¤ Bölümü içerisinde 3 ana baﬂl›k yer almaktad›r.
A) M.Ö. III. Biny›l› baﬂl›¤› alt›nda; M.Ö. III. biny›l›n ikinci yar›s›nda Anadolu’da arsen katk›l› bronzun yan› s›ra,
kalay katk›l› bronzun da kullan›ld›¤› ele al›nm›ﬂ ve 1- Troia
ve Kalay Ticareti ile 2- Göltepe/Kestel kalay Üretimi Sorunu, konular› detayl› ele al›nm›ﬂt›r.
Eskiça¤ Bölümü’nün ikinci ana baﬂl›¤›; B) M.Ö. II. Biny›l›’
d›r. Bu bölümde; 1- Anadolu’da Kalay Ticaret Merkezi:
Kaneﬂ/Kültepe baﬂl›¤› alt›nda; Asur Ticaret Kolonileri
Ça¤›’nda Anadolu’ya gelen kalay›n öyküsü ve buna ba¤l›
olarak, M.Ö. 1920–1750 y›llar› aras›nda Anadolu’nun
kalay gereksiniminin karﬂ›lan›ﬂ› konu edinilmiﬂtir. Ayr›ca
2- Hitit Krall›¤›, 3- Ulu Burun ve Gelidonya Deniz Bat›klar›ndan Ç›kar›lan Kalay Külçeleri ve 4- Tell Al Rimah Yaz›t›
baﬂl›klar› alt›nda, Anadolu’da kalay kullan›m› ele al›n›rken,
M.Ö. 13. yüzy›l›n baﬂlar›na tarihlenen Tell Rimah yaz›t›n›n
bu dönemde, Asur ‹mparatorlu¤u’na gelen kalay›n kökeni
konular› yorumlanm›ﬂt›r. Özellikle Do¤u Anadolu Bölgesi’nde kalay›n kullan›ld›¤› yerler de¤erlendirme kapsam›na al›nm›ﬂt›r.
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C) M.Ö. I. Biny›l›, on iki alt baﬂl›ktan oluﬂmaktad›r.
Bölümdeki baﬂl›klar› inceledi¤imizde M.Ö. I. Biny›l› Anadolu’sunda kalay›n kullan›mda ve ticarette kat etti¤i aﬂamalara tan›k olmaktay›z. 1- Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu
Bölgelerinden, Yeni Assur Krall›¤›’na Kalay›n Haraç
Olarak Ödenmesi ve özellikle, 2- Urartu Krall›¤› baﬂl›klar›
alt›nda; Yeni Asur Krall›¤›’n›n kalay ticaretinde oluﬂturdu¤u tekele karﬂ›l›k, en önemli ve geliﬂmiﬂ Urartu iﬂliklerinin
nerelerde ve kimlerin denetiminde oldu¤una aç›kl›k getirilmiﬂtir. 3- Missyonik Pirinci baﬂl›¤› alt›nda Kuzeydo¤u
Anadolu Bölgesi’nde oturan Missyonikler’in kalay yerine
çinko kullanarak yapt›klar› bronzun s›rr› anlat›lmaktad›r.
4- Phryg, Tabal ve Lydia Krall›klar› baﬂl›¤› alt›nda ise Phryg
madencili¤inin Urartu ve Tabal ile Bat› Anadolu ve Ege
Dünyas› aras›nda bir köprü görevi gördü¤ü belirtilmiﬂtir.
Ayr›ca, Lydial› kuyumcular›n ürettikleri eserlerin, bölgeye
özgü köklü metal iﬂleme gelene¤inin seçkin örnekleri oldu¤undan ve ola¤anüstü bir sanat zevkini yans›tt›¤›ndan
bahsediliyor. 5- Fenikeliler Taraf›ndan Kalay Adalar›’ndan
Akdeniz Ülkeleri’ne Kalay›n Gemilerle Taﬂ›nmas›, baﬂl›¤›
alt›nda, yüzlerce y›l Fenikeliler’in tekelinde olan Kalay
Adalar›’n›n neresi oldu¤u ve bu Kalay Adalar›’n›n, Romal›lar’›n eline ne zaman geçti¤inin cevaplar› aranmaktad›r.
6- Kaynaklara Göre Kassiteros (Kalay) Adalar›’ndan Akdeniz Ülkeleri’ne Kalay›n Getiriliﬂi baﬂl›¤› alt›nda ise Antikça¤ Kaynaklar›’na dayan›larak Kalay Adalar› hakk›nda
aç›klamalar yap›lm›ﬂt›r. 7- Kaynaklara Göre ‹ber Yar›madas›’ndaki Kalay Madeni ve Üretimi’ne de¤inilmiﬂ ve 8- Roma
‹mparatorluk Dönemi’nde Kalay›n Bat›dan Do¤u Ülkelerine ‹hraç Edilmesi baﬂl›¤› alt›nda ise; Roma ‹mparatorlu¤u’nun, Britanya Adalar›na giden Kalay Yolunu bulmas›,
kalay›n külçeler halinde Akdeniz, Ortado¤u ve Uzakdo¤u’ya gemilerle taﬂ›nmas› konular› ele al›nm›ﬂt›r. 9- Kalay›n
Ayna Yap›m›, Bak›r Kaplar›n Kalaylanmas› ve Lehim ‹ﬂleminde Kullan›lmas› ve 10- Erken Dönem Bizans Devleti
Döneminde Uzakdo¤u Ülkeleriyle Yap›lan Ticaret baﬂl›klar›
alt›nda, dünyan›n en büyük ticaretine sahne olan Konstantinopolis pazarlar›na kalay›n nereden getirilmiﬂ oldu¤unun cevab› aranmaktad›r. 11- Erken Bizans Devleti Dönemi’nde Maden ‹hraç Yasaklar› ve 12- Anazarba Gümrük
Tarifesi baﬂl›kl› bölümlerde madenlere uygulanan k›s›tlamalar ve maden ticaretindeki gümrük uygulamalar› ele
al›nm›ﬂt›r.
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III- Ortaça¤ Bölümü’nde genel olarak, kalay›n Ortaça¤’da
kullan›m alan›n›n geniﬂlemesi konusu iki ana baﬂl›k alt›nda
incelenmiﬂtir. A) ‹ngiltere ve Malezya’dan Akdeniz ve
Ortado¤u Ülkeleri’ne Kalay›n Getiriliﬂi bölümünde, Ortaça¤ Dünyas›’n›n kalay madenine bak›ﬂ aç›s› on alt baﬂl›k
alt›nda de¤erlendirilmiﬂtir. Bunlar s›ras›yla; 1-Bizans
Devleti Döneminde ‹ngiltere’den Akdeniz Ülkelerine Kalay›n Gemilerle Getiriliﬂi, 2-Malezya’da Yap›lan Kalay Üretimi ve Ortado¤u Ülkelerine ‹hrac›, 3- ‹ran’daki Kalay
Yataklar›, 4- Afganistan’daki Kalay Yataklar› ve Ticareti,
5- Madencilik Uzman› El Hamdani’ye Göre Kalay›n Alt›n
ve Gümüﬂle Olan ‹liﬂkisi ve Lehim ‹ﬂleminde Kullan›lmas›,
6- Bilim Adam› El Biruni’ye Göre Kalay Madeni ve Özellikleri, 7- Astronomi Bilgini Nasireddin Tusi’ye Göre Dünyadaki Kalay Yataklar›, Çeﬂitleri ve Özellikleri, 8- Madencilik Uzman› Ebul-Kas›m Kaﬂani’ye Göre Dünyadaki Kalay
Yataklar›, Üretimi ve Bu Madenin Özellikleri, 9- Co¤rafyac›
Hamdullah Müstevfi El Kazvini’ye Göre Dünyadaki Kalay
Yataklar›, 10- Madencilik Uzman› Mehmed Bin Mansur’a
Göre Dünyadaki Kalay Yataklar› ve Bu Madenin Özellikleri baﬂl›klar› alt›nda, kalay madeninin Ortaça¤ Dünyas›’ndaki yerinin önemine dikkat çekilmektedir.
B) Anadolu’da Kalay Ticareti ve Tüketimi ana baﬂl›¤›, yedi
alt baﬂl›k alt›nda de¤erlendirilmiﬂtir. 1- Konstantinopolis
‹ﬂliklerinde Kalay›n Bronz Yap›m›nda Kullan›lmas›, bölüm
içerisinde önemli bir yer tutarken özellikle, 2- Anadolu’nun
Çeﬂitli Kentleri’nde Üretim Yapan Önemli Bronz ve Pirinç
‹ﬂlikleri baﬂl›¤› alt›nda, Anadolu’nun çeﬂitli yerlerinde
bulunan madenci iﬂliklerinde çok geliﬂmiﬂ döküm ve iﬂleme
tekniklerinin uyguland›¤›ndan bahsedilmektedir. 3- Selçuklu ve Beylikler Dönemi’nde Anadolu’da Kalay Ticareti baﬂl›¤› alt›nda, Anadolu d›ﬂ›nda Girit, K›br›s, M›s›r ve ‹ran’›n
da kalay gereksinmesini karﬂ›layan Venedikli ve Cenevizli
tacirlerin ticari faaliyetlerine de¤inilmektedir. 4- Erken
Dönem Osmanl› Kaynaklar›’na Göre Anadolu’da Kalay
Yataklar› Sorunu, 5- Osmanl› Devleti’nin Erken Dönemi’nde Kalay›n Sosyal Yaﬂamda Kullan›lmas›, 6- Osmanl› Devleti’nin Erken Döneminde Kalay›n Bronz Top Dökümünde
Kullan›lmas› baﬂl›klar› alt›nda, kalay›n Osmanl›’n›n erken
dönemlerindeki kullan›m sahalar› aç›klanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ
ve özellikle 7- Uzun Hasan Kanunlar›’na Göre Do¤u Anadolu Bölgesi’nde Metal Ticaretinden Al›nan Vergiler bölümünde, metal ticareti ile ilgili kanunlar›n ilgili metalin ad›yla an›ld›¤›ndan ve bu metallere uygulanan s›n›rland›rmalardan bahsedilmiﬂtir. Bu kanunlar ilgili sayfalarda tek tek incelenmiﬂ ve aﬂa¤›daki biçimde bölümlendirilmiﬂtir. a- Kalay
Ticaretinden Al›nan Vergiler, b-Pirinç Ticaretinden Al›nan
Vergiler, c- Bronz Ticaretinden Al›nan Vergiler.
IV.Yeniça¤ Bölümü’nde, Osmanl› Devleti’ne ait arﬂiv belgeleri ›ﬂ›¤›nda Osmanl› Devleti’nde askeri ve sosyal yaﬂamda çok önemli bir sanayi kolu olan bronz üretimi ve bu üretimin Osmanl› günlük yaﬂam›na etki eden sosyo-ekonomik
ve hukuki izdüﬂümleri aç›klanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bölüm
dokuz ana baﬂl›k alt›nda de¤erlendirilmiﬂtir; 1- 16. Yüzy›lda
Osmanl› Devleti’nde Kalay Ticaretinden Al›nan Vergiler,
2- Osmanl› Devleti’nde Kalay ‹hraç Yasaklar›, 3- Osmanl›‹ngiliz Ticaret ‹liﬂkilerinin Baﬂlamas› ve Kalay›n ‹ngiliz
Tacirler Taraf›ndan Osmanl› Devleti’ne Gemilerle Taﬂ›nmas›, 4- Kalay›n Bolluk Dönemi, 5- Macaristan Kalay›,
6- Kalay›n Bronz Top Dökümünde Kullan›lmas›, 7- Kalay›n Sosyal Yaﬂamda Kullan›m› ve ‹stanbul’daki Ünlü Bronz

‹ﬂlikleri, 8- ‹stanbul ve ‹zmir Limanlar›na Kalay›n Gemilerle Taﬂ›nmas›, 9- Osmanl› Arﬂiv Kaynaklar›na Göre Anadolu’da Kalay Madeni Sorunu.
V-Modern Araﬂt›rma Sonuçlar›na Göre Anadolu’da Kalay
Yataklar› Bölümü’nde özellikle Osmanl› Dönemi’nde izin
verilen kalay araﬂt›rmalar›n›n neticeleri MTA’n›n yapt›¤›
modern araﬂt›rmalar ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ ve Anadolu’da kalay
madeninin olup olmad›¤› de¤erlendirilmiﬂtir.
VI-Sonuç k›sm›nda, ilk bölümden bu yana anlat›lanlar tek
solukta okunacak denli özenli ve ak›c› bir ﬂekilde özetlenmiﬂ ve okuyucuya bu bölüm ile adeta bir ayr›cal›k tan›narak, tüm kitab›n tad› bu bölüme taﬂ›nm›ﬂt›r.
VII-The History of Tin and Bronze in Anatolia (Summary):
Kitab›n ‹ngilizce özetinin yer ald›¤› bu bölüm, elbette ki
bilimin evrenselli¤i ad›na bir eksi¤i gideriyor, ama gönül
isterdi ki tüm eser –en az›ndan– ‹ngilizceye çevrilmiﬂ olsun.
VIII-Dizin; oldukça büyük emeklerle haz›rlanm›ﬂ ve uzun
y›llar süren bir çal›ﬂman›n ürünü olan eserin Dizin bölümü
de, yine ayn› özenle kendi içerisinde bölümlendirilmiﬂ
ve Genel, Kiﬂi, Ulus Adlar›, Yer Adlar›, ﬂeklinde üç baﬂl›k
alt›nda sunulmuﬂtur.
IX-Kaynakça ise, dört alt baﬂl›k alt›nda bölümlendirilmiﬂtir: A. Kaynak ve Seyahatnameler, B. Osmanl› Arﬂiv Kaynaklar›, C. Modern Araﬂt›rmalar ve D. K›saltmalar.
Eseri elinize alaca¤›n›z andan itibaren gerek kapak da dahil
olmak üzere sade grafik tasar›m› ve gerekse kaliteli bask›s›
dikkatinizi çekecektir. Eserin içeri¤i uzun süren çal›ﬂmalar
neticesinde kaleme al›nm›ﬂ ve bilimsellikten ödün vermeyen bir tarzda okuyucuya ulaﬂm›ﬂt›r. ﬁimdiye kadar benzer
bir çal›ﬂman›n yap›lmam›ﬂ olmas› çal›ﬂmaya, bilimsel aç›dan önemli bir ayr›cal›k katmaktad›r. ‹ngilizce özet yerine
bütünüyle birkaç yabanc› dile çevrilmesi mümkün görünen
eserin, yabanc› dillerde haz›rlanm›ﬂ bask›lar›n› en k›sa
zamanda raflarda görmek bilim insanlar›n› daha da mutlu
edecektir.
Can Avc›
Rhodes P.J.-Osborne R. (ed.), Greek Historical Inscriptions, Oxford University, Oxford, 2004.
M.Ö. 4. yüzy›l tarihi hakk›nda bildiklerimiz, yüzy›l›n öncesi ve Hellenistik Dönem ile k›yasland›¤›nda nispeten s›n›rl›d›r. Bu dönem için ana kaynaklar›m›z Diodoros Sicilus ve
Ksenophon’dur. Fakat özellikle Ksenophon’un karﬂ›laﬂt›r›lmal› okunmas› zorunludur. Rhodes ve Osborne’un haz›rlad›¤› bu kitap, M.Ö. 404-323 y›llar› aras›ndaki önemli
tarihî yaz›tlar› derleyerek, bu yüzy›l hakk›ndaki bilgilerimizi tamamlamaya yard›mc› olmaktad›r.
Bu konudaki ilk çaba E. L. Hicks ve G. F. Hill’in 1933’te
yay›mlad›¤› Selection of Greek Historical Inscriptions
ile baﬂlam›ﬂ, daha sonra M.N. Tod çal›ﬂmay› geniﬂletmiﬂtir.
R. Meiggs ve D. Lewis 1969’da, Tod’un ilk cildini daha
kapsaml› olarak yay›mlam›ﬂt›r. Bu yeni kitap ise, Tod’un
ölümüyle yar›m kalan projenin devam› niteli¤indedir.
Kitapta, ad›ndan da anlaﬂ›laca¤› üzere genel tarihsel olaylar› ayd›nlatan yaz›tlara yer verilmiﬂ, mezar yaz›tlar› gibi
daha kiﬂisel örnekler d›ﬂar›da b›rak›lm›ﬂt›r. Bununla birlikte,
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dinî ve ekonomik içerikli yaz›tlar dahil edilmiﬂtir. Giriﬂ
bölümünün ilk k›sm›nda antik ça¤da yaz›tlar›n kullan›m
alanlar› ve boyutlar› hakk›nda bilgiler verilmektedir. Atina
ile ilgili yaz›tlar a¤›rl›kta oldu¤undan, Atina’daki yönetim
organlar›n›n iﬂleyiﬂ mekanizmalar›na yer ayr›lm›ﬂt›r. Böylece bu yaz›tlar›n dikilmesindeki süreci daha iyi anlama
f›rsat› buluyoruz. ‹kinci k›s›mda bir yaz›tta bulunan baﬂl›ca
unsurlar maddeler hâlinde aç›klanm›ﬂt›r (al›nl›k, baz›lar›nda antlaﬂma yapan taraflar› temsil eden tanr›lar›n betimleri,
tanr›lara sesleniﬂ, yaz›t›n dikildi¤i y›l görevde bulunan
arkhon ve ilgili memurlar vb.). Ayr›ca antik takvim sistemi
ve para birimleri hakk›nda k›sa ve kullan›ﬂl› bilgiler de
eklenmiﬂtir. Giriﬂin üçüncü k›sm› antik ça¤da yaz›t gelene¤inden bahsetmekte, daha farkl› ve geniﬂ kaynaklardan
yararlanmak isteyenler için di¤er yaz›t corpuslar› ve derlemeleri içermektedir. Bunlara ilâveten, kitaptaki üç harita
(Yunan Dünyas›, Yunanistan ve Ege, Attika) yaz›tlar›n geldi¤i yerleri, bir dördüncü harita da Kyrene’den tah›l alan kiﬂi
ve ﬂehirleri (96 no.lu yaz›t tah›l k›tl›¤› s›ras›nda Kyrene’nin
gönderdi¤i yard›m ile ilgilidir) göstermektedir. Kitab›n
sonunda M.Ö. 403/2-323/2 aras›nda görev yapan Atina arkhonlar›n›n bir listesi yer al›r. Baz› yaz›tlara ait resimler de
kitaba eklenmiﬂtir.
Derlemede toplam 102 adet yaz›t bulunmaktad›r. Bunlar
genel olarak kronolojik s›raya göre düzenlenmiﬂtir. Her
yaz›t›n orijinal Grekçe’si ve ard›ndan ‹ngilizce çevirisi
verilmiﬂtir. Bunlar› metin hakk›ndaki yorumlar izler. Bu
yorumlar hem metni kendi dönemi içindeki olaylar çerçevesinde de¤erlendirmekte hem de metindeki gramer özelliklerini tart›ﬂmaktad›r. Sayfa düzeni ve izlenen anlat›m
yöntemi, kitab› uzmanlar d›ﬂ›nda, bu alana uzak bilim
adamlar› hatta merakl›lar için de oldukça kullan›ﬂl› ve
anlaﬂ›labilir k›lmaktad›r.
Yukar›da da de¤indi¤imiz üzere, yaz›tlar›n seçiminde sadece siyasî de¤il ekonomik ve dinî örneklere de yer verilmiﬂtir: Korinthos Savaﬂ›’nda Atina’n›n kay›plar›, Piraeus surlar›n yeniden inﬂas›, Makedonia Kral› Amyntas ile Khalkidike’liler aras›ndaki antlaﬂma, Miletos ve Myus aras›nda
ç›kan anlaﬂmazl›k, ‹kinci Attika-Delos Birli¤i’nin ilân›, Satraplar Ayaklanmas›’na karﬂ› Yunanl›lar›n ald›¤› karar, Büyük
‹skender ve Priene ile ilgili bir yaz›t, Karia satrab› Mausollos’a düzenlenen komplolar, gümüﬂ sikke kontrolörleri ile
ilgili Atina yasas›, Kos’tan dinî takvim yaz›t› gibi...
Antik ça¤ tarihinin çalkant›l› bir dönemi hakk›nda, birinci
elden kaynaklar›n yararl› aç›klamalar ve eklerle verildi¤i bu
çal›ﬂma çok kullan›ﬂl› bir el kitab› niteli¤indedir.
Gürkan Ergin
Hellenkemper, H.; Hild, F., Tabula Imperii Byzantini 8:
Lykien und Pamphylien, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2004. 3 Cilt, 1008
sayfa metin, 452 resim, 3 tablo, 3 tematik özel harita,
1:800.000 ölçe¤inde harita.
Tabula Imperii Romani’nin devam› olarak planlanm›ﬂ ve
uzun y›llar ön haz›rl›klar› yap›lm›ﬂ olan Tabula Imperii
Byzantini (K›saca TIB)’nin bilimsel komisyonu, Philosophisch-Historische Klasse der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften bünyesinde 1966 y›l›nda kurulmuﬂtur.
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Bizans ‹mparatorlu¤u’nun tam bir atlas›n› haz›rlama amaçl›
projenin kapsam›nda, ‹mparatorluk eyaletlerinin 1:800.000
ölçe¤inde ayr›nt›l› haritalar›n› haz›rlamak ve bu haritalar›
geniﬂ kapsaml› bir metin k›sm› ile destekleyip, yay›nlamak
yer al›r. Söz konusu metin k›s›mlar›nda alfabetik s›rayla
yerleﬂim adlar› ve alt›nda aç›klamalar› ile ele al›nan bölge/
bölgelerin s›n›rlar›, tarihi, kiliseleri, ekonomisi, halk›, ulaﬂ›m› gibi bir tarihi-co¤rafya araﬂt›rmas›n›n s›n›rlar› içine
girebilecek tüm konular incelenir. TIB’in kapsad›¤› tarih
s›n›r› as›l olarak Byzantion/Konstantinoupolis/‹stanbul’un
M.S. 4. yy’da Roma ‹mparatorlu¤u’nun baﬂkenti olmas›ndan 15. yy’›n ortalar›na kadar olan zaman› kapsamaktad›r.
Daha önceden ‹mparatorlu¤un Küçük Asia s›n›rlar› içinde
kalan k›s›mlar›ndan Kappadokia (TIB 2, 1982), Galatia ve
Lykaonia (TIB 4, 1984), Kilikia ve Isauria (TIB 5, 1990),
Phrygia ve Pisidia (TIB 7, 1990), Paphlagonia ve Honorias
(TIB 9, 1996), Aigaion Pelagos (Kuzey Ege TIB 10, 1998)
ise yay›nlanm›ﬂ bulunmaktad›r.
Üç ciltten oluﬂan TIB 8’in Lykia ve Pamphylia kitab›n›n 1.
cildi Önsöz, Okuyucular için ‹puçlar›, K›saltma Listesi,
Kaynakça ve Yay›n K›saltmalar› ile baﬂlamaktad›r. Metin
k›sm›n›n as›l bölümünü oluﬂturan Giriﬂ ise kendi içinde birçok k›sma ayr›lm›ﬂt›r. A. Tan›m ve S›n›rlama, A.I. Çal›ﬂ›lan
Bölgelerin S›n›rlar›, A.II. Terminoloji k›s›mlar›nda Pamphylia ve Lykia’n›n Bizans ‹mparatorlu¤u Dönemi’ndeki
s›n›rlar› ile söz konusu bölgelerin kendi içlerindeki daha
küçük bölümlerinin tan›m› verilmektedir. Ayr›ca, her iki
bölgenin de kuzey bat›da Miletos, kuzeyde Sagalassos
ve do¤uda da Anemourion’a kadar uzanan Kibyrraioton
Themas› içinde bulundu¤u belirtilmektedir. B. Co¤rafi
Toplubak›ﬂ, B.I. Orografi’de Lykia ve Pamphylia’n›n
büyük k›sm›n›n Bat› ve Orta Toroslar’da yer ald›¤› belirtildikten sonra, söz konusu da¤ s›ralar›n›n k›saca tektonik
yap›lar›ndan bahsedilerek, her iki bölge içerisinde bu da¤
s›ralar›n›n küçük ve özel bölümleri ayr›nt›l› olarak tan›mlanmaktad›r. B.II. Hidrografi ’de ise, etrafl› olarak her iki
bölgede bulunan göller, baraj gölleri; nehirler baﬂl›¤› alt›nda karstik nehirler, Askania Limne (Burdur Gölü)’ye ve
Lykia-Pamphylia k›y›lar›na dökülen nehirler do¤duklar›
kaynaklardan baﬂlanarak, izledikleri güzergâhlar ve döküldükleri yerlere kadar anlat›lmaktad›r. B.III. ‹klim kapsam›nda, günümüzde bu bölgelerde hüküm süren iklimin özellikleri, s›cakl›k ortalamalar› ile ça¤lar boyunca görülen genel
iklim de¤iﬂimleri ve bunun yol açt›¤› sonuçlar sunulmaktad›r. C. Tarihi ve Yönetimsel Geliﬂime Dair Özet baﬂl›¤›
alt›nda C.I. Diokletianus-Constantinus’un Devlet Reformuna Kadar Lykia ve Pamphylia , C.II. M.S. 4. yy.’dan M.S.
11. yy’daki Türk Fetihlerine kadar Lykia ve Pamphylia,
C.III. M.S. 11. yy.’daki Türk Fetihlerinden Attaleia (Antalya)’n›n 1207’de Selçuklular taraf›ndan Fethine kadar
Lykia ve Pamphylia, C.IV. 1207’den Osmanl›lar›n Fethine
kadar Lykia ve Pamphylia alt baﬂl›klar›yla Klasik Ça¤’dan
baﬂlayarak söz konusu bölgelerle ilgili antik ve modern
kaynaklar›n dengeli biçimde harmanlanmas›yla, oldukça
uzun bir dönemi kapsayan tarihi süreç gayet anlaﬂ›l›r ﬂekilde özetlenmekte ve her iki bölge için toplu bir tarih okuyucunun istifadesine sunulmaktad›r. Bu yap›l›rken, TIB’in
as›l hedefine ba¤l› olarak Geç Antik Ça¤’da Pamphylia ve
Lykia’daki eyaletlerin oluﬂum ve yönetimlerine, ayr›ca
M.S. 7. yy ortalar›nda yo¤unlaﬂan Arap ak›nlar› sonucu
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Bizans ‹mparatorlu¤u’nda kurulan Thema organizasyonu
ba¤lam›nda Pamphylia ve Lykia’n›n da dahil oldu¤u
Kibyrraioton Themas› üzerinde ayr›nt›l› olarak durulur. 1.
Cildin D. Kilise ayr›m›nda ise C.I. Genel Kilise Tarihi, C.II.
Keﬂiﬂlik ve Manast›rlar alt baﬂl›klar›yla, öncelikle
Pamphylia ve Lykia’ daki Yahudi topluluklar› hakk›nda
genel bilgiler verilip, ard›ndan Havari Paulos’un buralardaki ﬂehirlere yapt›¤› ziyaret ve tebli¤lerinden bahsedilir.
Daha sonra ise ilk Hristiyan topluluklar› ve kilise teﬂkilat›n›n kuruluﬂu özetlenir. Notitia Episcopatuum kaynak
al›narak kilise bölgelerinin dökümü, kristolojik ihtilaflar ve
ikonoklazma dönemlerinin bu bölgelerdeki yans›malar› ve
son olarak Türk fetihleriyle kilise organizasyonunda meydana gelen de¤iﬂiklikler anlat›l›r. Ayr›ca Pamphylia ve
Lykia’da keﬂiﬂlik kurumu ve kurulan manast›rlardan da bu
baﬂl›k alt›nda bahsedilmiﬂtir. E. Ekonomi’de E.I. Çiftçilik ve
Ormanc›l›k, E.II. Yer Alt› Kaynaklar›, E.III. El ‹ﬂleri ve
Zanaat, E.IV. Ticaret ve Ulaﬂt›rma alt baﬂl›klar›nda tüm
yönleriyle eyaletlerin ekonomik durumlar› ve ﬂehirlerin
özel durumlar› vurgulanmak suretiyle anlat›l›r. F. Yerleﬂim
ve Mimari baﬂl›¤›nda, F.1. Roma ‹mparatorluk Dönemi
Sonuna Kadar Yerleﬂim Geliﬂimi kapsam›nda, polis arazileri, küçük yerleﬂimler ve bunlar›n daha büyük ﬂehirlerin
territoriumlar› ile bütünleﬂmeleri ele al›nm›ﬂt›r. Bununla
beraber, ﬂehirlerin sütunlu caddeler, taklar, hamamlar
nymphaionlar, Roma ve Erken Bizans Dönemi’nde konut
mimarisi ve nekropoller gibi karakteristik parçalar› k›saca
sunulur. F.II. Erken Bizans Dönemi Yerleﬂim Tan›m›, F.III.
Orta Bizans Dönemi Yerleﬂim Tan›m›, F.IV. Selçuklular
Devri Yerleﬂim Tan›m› altbaﬂl›klar›yla söz konusu dönemlerde yerleﬂimlerdeki yaﬂam tarz›, ekonomideki de¤iﬂimlerin mimaride meydana getirdi¤i zorunlu de¤iﬂimler ve
ada yerleﬂimleri incelenir. F.V. Kilise Mimarisi’nde ise
Lykia ve Pamphylia ﬂehirlerindeki kiliseler mimari özelliklerine göre s›n›fland›r›larak ayr›nt›l› biçimde betimlenir. Bu
bölümün son alt baﬂl›¤›n› ise F.VI. Savunma Yap›lar› oluﬂturmaktad›r. G. Yol A¤› bölümü, G.I. Yollar ve G.II Deniz
Ulaﬂ›m› alt baﬂl›klar›yla iki k›s›m halinde incelenmiﬂtir.
Burada önce, oldukça ayr›nt›l› bir yol a¤› çiziminden sonra
Augustus’tan Valentinianus III’e kadar imparatorlar›n yol
inﬂa faaliyetlerinin dökümü verilir. Buna ek olarak her iki
bölgedeki yollar›n ç›k›ﬂ noktalar›, u¤rad›¤› istasyonlar ve
var›ﬂ noktalar›, yerleﬂim isimleri baz al›narak s›ralan›r.
Bunlara ek olarak, k›y›y› izleyen ve buralardan ayr›larak iç
bölgelere geçit veren yollar da ele al›n›r. Son olarak deniz
ulaﬂ›m›, izlenen rotalar, korsanl›k ve önemli limanlar
anlat›l›r.
I. Ciltte Lykia ve Pamphylia’n›n tarihi co¤rafya ölçütlerine
göre yukar›da anlat›lan tüm özellikleri incelendikten sonra,
Lemmata (Maddeler) baﬂl›¤› alt›nda yerleﬂimlerle ilgili bilgilerin verildi¤i bölüme geçilir. Bu k›sm›n I. Ciltte yer alan
I. Bölümünde, her iki bölgenin metropolis ﬂehirleri olan
Attaleia, Myra, Perge, Side ve Syllaion (Sillyon)’un
Osmanl› Yönetimi sonuna kadar tarihleri, nekropolisleri de
dahil olmak üzere ﬂehir yap›lar›, bu ﬂehirler hakk›nda
yay›nlanm›ﬂ hemen tüm önemli kaynaklar referans al›narak
anlat›l›r. I. Cildin sonunda, Ek olarak Geç Roma-Erken
Bizans Dönemi’nde, Eyaletlerdeki Memuriyetler ile
Kibyrraioton Themas›’n›n Memuriyetlerini içeren listeler
bulunmaktad›r.

Kitab›n II. Cildi, II. Yer Tan›mlar› baﬂl›¤› alt›nda metropolisler d›ﬂ›nda Lykia ve Pamphylia’daki bilinen tüm yerleﬂimlerin maddeler halinde tan›mlar›n› içermektedir. Alfabetik s›rayla anlat›lan yerleﬂimlerin önce co¤rafi konumlar›
tan›mlan›r, kesin lokalizasyonlar› yap›lamayan yerleﬂimler
ayr›ca belirtilmiﬂtir. Daha sonra ise yerleﬂimlerin antik ve
modern kaynaklara dayan›larak tarihleri anlat›l›r ve buralarda bulunan kal›nt›lardan bahsedilir. Bahsedilen yerleﬂimlerden antik ad› bilinenler orijinal ad›yla an›l›r ve parantez
içinde bunlar›n Yunancas› verilir. Antik ad› bilinmeyen yerleﬂimler ise modern adlar›yla belirtilmiﬂlerdir. Bu bölüm
alt›nda ayr›ca, TIB 4 (Galatia ve Lykaonia), TIB 5 (Kilikia
ve Isauria) ile TIB 7 (Phrygia ve Pisidia)’da yer almayan
baz› yerleﬂimlerde alfabetik s›ra içinde ele al›nm›ﬂt›r.
III. Cilt tamamen dizinlerden oluﬂur ve bunlar Konu, Co¤rafik ve Kiﬂi Dizinlerini kapsar. Daha sonra levhalar halinde
metne ait resimler yer al›r. Cildin sonunda Orta Lykia, Kuzeybat› Lykia ve Patara’dan Antiphellos’a Bat› Lykia k›y›lar›n›n ölçekli haritalar› ile kitab›n arkas›nda ek olarak Lykia
ve Pamphylia’n›n 1:800.000 ölçe¤indeki renkli tematik
haritas› eklenmiﬂtir.
Tabula ‹mperii Byzantini’nin daha önce yay›nlanm›ﬂ çal›ﬂmalar›nda oldu¤u gibi, Lykia ve Pamphylia’y› içeren ciltleri oldukça ayr›nt›l›, uzun soluklu ve titiz bir araﬂt›rman›n
sonucunda tamamlanm›ﬂt›r. Eskiça¤ disiplininin tarihi co¤rafya dal›n›n yöntemleri, bu kitapta örnek oluﬂturacak ﬂekilde gözler önüne serilmiﬂtir. Tarihi co¤rafya araﬂt›rmalar›n›n
temelini oluﬂturan yaz›l› kaynaklar, arkeolojik kaynaklar,
onomastik kan›tlar ve ek olarak co¤rafi araﬂt›rmalar söz
konusu çal›ﬂmada dengeli biçimde bir arada kullan›lm›ﬂ ve
her iki bölgenin eskiça¤daki durumlar› çeﬂitli yönleriyle
okuyucuya sunulmuﬂtur. Kitab›n özelikle Bizans Dönemi
üzerine yo¤unlaﬂmas›, daha önceki dönemlerin d›ﬂar›da
b›rak›lmas›na yol açmam›ﬂ, aksine tarihi ve arkeolojik çerçevede her iki bölgenin tüm dönemlerine gerekti¤i ölçüde de¤inilmiﬂtir. Antik kaynaklar›n yan› s›ra, yay›nlanm›ﬂ
modern kaynaklar›n hemen hepsinin referans al›nmas›,
kitab› Lykia ve Pamphylia üzerine çal›ﬂacak bilim insanlar›
için güvenilir bir baﬂvuru kayna¤› yapmaktad›r.
Aﬂk›m Özdizbay
Casabonne, O., La Cilicie à l’époque achéménide, De
Boccard, Paris, 2004.
Kitap esas olarak dört ana bölüm olarak kurgulanm›ﬂt›r.
Birinci bölümde Kilikia’n›n co¤rafi durumu ve topo¤rafyas› ele al›n›rken, ikinci bölümde bu co¤rafyada yaﬂayan
halklar ve kültürleri iﬂlenmektedir. Üçüncü bölümde, bölgedeki yerleﬂimler filolojik, nümismatik, epigrafik ve arkeolojik kaynaklar›n ›ﬂ›¤›nda ele al›nmaktad›r; bir anlamda
bölge ile ilgili kaynaklar gözden geçirilmektedir. Dördüncü
bölüm daha ziyade Kilikia’ya iliﬂkin problemlere ayr›lm›ﬂ
görülmektedir. Bu bölüm Büyük ‹skender’in bölgeye geliﬂi
ve Pers ülkesini fethi ile ilgili bilgilerle son bulmaktad›r.
Burada tan›taca¤›m›z Olivier Casabonne’un kitab› geçti¤imiz y›l Paris’te yay›mlanm›ﬂ olup, Anadolu’nun eskiça¤
tarihine önemli katk›lar sa¤lamaktad›r. Yazar yaklaﬂ›k 10
y›ld›r, bugünkü Adana ve Mersin illerinin kaplad›¤› bölgede,
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yani Antik Kilikia Bölgesi’nde araﬂt›rmalar yapmaktad›r.
Kitap, onun doktora tezi çerçevesinde yürüttü¤ü araﬂt›rmalar›n bir sonucudur. Perslerin bir zamanlar Anadolu
topraklar›nda 200 y›l boyunca egemen olduklar› düﬂünülürse, kitab›n Anadolu tarihine olan katk›lar› aç›kt›r.
Büyük Pers ‹mparatorlu¤u’nun temelleri günümüzden yaklaﬂ›k 2600 y›l önce bugünkü ‹ran topraklar›nda at›lm›ﬂt›.
M.Ö. 9. yüzy›ldan itibaren tarih sahnesinde görülmeye baﬂlayan Perslerin ilk krallar› hakk›nda, adlar› d›ﬂ›nda, pek fazla bilgimiz yoktur. Ancak, “Büyük” lakapl› Pers kral› Kyros
(M.Ö. 559-529), Med Devleti’ne son vererek, Pers Krall›¤›’
n›n M.Ö. 6. yüzy›lda Önasya’n›n en büyük gücü olmas›n›
sa¤lam›ﬂt›r. Nitekim onun zaman›nda Persler, M.Ö. 546’da
Lydia Kral› Kroisos’u yenilgiye u¤ratarak, krall›¤›n baﬂkenti Sardeis’i ele geçirmiﬂtir. Böylece Anadolu 200 y›l
kadar sürecek olan Pers egemenli¤i alt›na girmiﬂtir.
Ancak, Kilikia, bat›dan ziyade Pers ülkesine yak›n olmas›
nedeniyle, o s›ra zaten Pers nüfuzu alt›nda bulunuyordu.
Antik kaynaklardan ö¤rendi¤imize göre; Persler, burada,
egemenlik alt›nda tuttuklar› di¤er bölgelerde oldu¤u gibi, bir
satrapl›k oluﬂturdular ve baﬂ›na bir satrap (vali) atad›lar;
satrapl›¤›n merkezlerinden en önemlisi Tarsos idi. Syennesis ad›n› ya da unvan›n› taﬂ›yan bu satraplar›n Pers ‹mparatorlu¤u’nun y›k›lmas›na de¤in görevde olduklar› anlaﬂ›l›yor. Ancak Büyük ‹skender bölgeye vard›¤›nda, orada Arsames adl› bir kiﬂinin satrap oldu¤unu biliyoruz. Bildi¤imiz
ilk Syennesis, M.Ö. 585’te Alyattes ile Kysaksares aras›ndaki savaﬂta arabuluculuk yapm›ﬂt›. Bir Syennesis de M.Ö.
c. 494’te k›z›n› Karia satrab› Maussollos’un o¤lu Piksodaros’a gelin vermiﬂti. M.Ö. 480’te Pers Kral› Kserkses’in
Yunanistan seferine, yine Syennesis adl› bir Kilikia Kral›’
n›n 100 savaﬂ gemisiyle kat›ld›¤›n› ama Salamis aç›klar›ndaki bir deniz muharebesinde öldü¤ünü biliyoruz. K›z›n›
Piksodaros’a gelin veren Syennesis ile Salamis Deniz Savaﬂ›’nda ölen Syennesis, aradaki zaman fark›n›n k›sa olmas›
nedeniyle ayn› kiﬂi olabilir.
Herodotos, Kilikia’l›lar›n Pers Büyük Kral›’na günde bir
taneye denk gelmek üzere y›ll›k 360 beyaz at ile 140’›,
orada konuﬂlanm›ﬂ olan garnizona verilmek üzere, 500
talanton gümüﬂ ödedi¤ini söylemektedir. Dareios M.Ö.
497/6’da K›br›s’a yapt›¤› seferde Kilikia’y› üs olarak kullanm›ﬂt›. Bu nedenle Kilikia, Persler’in Akdeniz’deki faaliyetlerinde ve bat›yla olan iliﬂkilerinde stratejik öneme sahip
bir bölgeydi. Nitekim, Ionia Ayaklanmas›’nda baﬂ› geçen
Miletos’a karﬂ› yürütülen mücadelede, M.Ö. 494’te, Lade
Adas› aç›klar›ndaki savaﬂa Pers gemilerinin yan› s›ra. Kilikia gemileri de kat›lm›ﬂt›. M.Ö. 492’de Mardonios, donanmas›n› Kilikia’da toplam›ﬂ ve ordusunu da Kilikia’dan
bat›ya do¤ru ilerletmiﬂti. Kyros’un, a¤abeyi Artakserkses’e
karﬂ› yapt›¤› sefer s›ras›nda yine Syennesis adl› Kilikia
Kral›’n›n Epyaksa adl› kar›s›n›n M.Ö. 401’de Kyros’a maddi yard›mda bulundu¤unu biliyoruz. Büyük ‹skender’in
Persler’e karﬂ› yapt›¤› sefer s›ras›nda Arsames adl› bir satrap görevdeydi. ‹skender’in yaklaﬂt›¤›n› ö¤renen Arsames,
Pers Büyük Kral› III. Dareios’un yan›na kaçmak zorunda
kalm›ﬂt›. Keza M.Ö. 386’da Büyük Pers Kral› III. Artakserkses, Salamisli Evagoras’a karﬂ› yürüttü¤ü savaﬂta, Sardeis satrab› Tiribazos’u görevlendirmiﬂti. Satrap da Kilikia’
y› üs olarak kullanm›ﬂt›r.
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Görüldü¤ü üzere Kilikia Bölgesi Pers yönetimi alt›ndayken, Anadolu’nun di¤er bölgelerine göre daha yo¤un bir
Pers etkisi alt›ndayd›. Ancak Persler’den günümüze kalan
maddi kal›nt›lar çok azd›r. Sikkeler d›ﬂ›nda Pers etkisinin
görüldü¤ü baz› kal›nt›lar aras›nda Kelenderis’te ele geçen
ve bir Pers’i gösteren piﬂmiﬂ topraktan bir figürin ile (M.Ö.
4. yy), bir zamanlar Pers garnizonunun konuﬂlanm›ﬂ oldu¤u
Meydanc›kkale’de (Kirﬂu) bulunan iki ortostat üzerinde
alçak kabartma olarak betimlermiﬂ sakall›, tiaral› ve Pers
giyimli erkek figürlerden oluﬂan bir prosesyon sahnesini
(M.Ö. 5. yy) sayabiliriz.
Anadolu’nun en bakir köﬂelerinden birinin Pers Dönemi’ne
›ﬂ›k tutan bu çal›ﬂma, gerçekten genel Anadolu Pers tarihi
için de önemli bir kaynakt›r.
O¤uz Tekin
Bilgi, Ö. (Ed.), Anadolu Dökümün Beﬂi¤i/Anatolia
Cradle of Castings. Döktaﬂ, ‹stanbul, 2004. 305 sayfa,
3 harita, 2 tablo.
2004 y›l›nda ‹stanbul’da düzenlenen 66. Dünya Döküm
Kongresi için haz›rlanm›ﬂ olan bu kitapta, Anadolu topraklar›nda baﬂlayan ve binlerce y›ll›k süreçte geliﬂmiﬂ olan
metal döküm sanat›n›n tarihçesi örneklerle okuyucuya
sunulmaktad›r. Editörlü¤ünü Prof. Dr. Önder Bilgi’nin yapm›ﬂ oldu¤u bu eser, alanlar›nda uzman bilim adamlar›n›n
haz›rlam›ﬂ oldu¤u yaz›lardan oluﬂmaktad›r.
Türkçe-‹ngilizce çift dilli olarak kaleme al›nm›ﬂ olan kitapta 6 bölüm bulunmaktad›r; “Bak›r-Tunç Döküm Sanat›”
baﬂl›kl› birinci bölümde Önder Bilgi, Hadi Özbal ve Ünsal
Yalç›n’›n, “Klasik Ça¤ Öncesi” ile “Klasik Ça¤” baﬂl›klar›n› taﬂ›yan ikinci ve üçüncü bölümlerde Önder Bilgi’nin,
“Klasik Ça¤ Sonras›” baﬂl›kl› dördüncü bölümde Hülya
Bilgi’nin ‘Bizans Dönemi’, Fulya Eruz’un ‘Selçuklu Dönemi’ ile ‘Osmanl› Dönemi’ konulu yaz›lar›, “Demir Döküm
Sanat›” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan beﬂinci bölümde Ünsal Yalç›n’›n
‘Eskiça¤ Demir Teknolojisi’, Oktay Belli’nin ‘‹slam
Öncesi’, Fulya Eruz’un ‘‹slami Dönem’, “Türkiye Sanayi
Ça¤›” baﬂl›kl› alt›nc› ve son bölümde ise Yaylal› Günay’›n
yaz›lar› yer almaktad›r. Kitapta bunlar d›ﬂ›nda Yaylal›
Günay’›n “Önsöz”, Önder Bilgi’nin “Sunuﬂ” ve “Bitirirken” yaz›lar› ile “Anadolu Uygarl›klar› Tablosu”, “Seçilmiﬂ
Kaynakça”, “Haritalar” ve “Ça¤lar Boyu Döküm Eser Geliﬂimi Tablosu” bulunmaktad›r.
“Bak›r-Tunç Döküm Sanat›” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan birinci bölümde, Anadolu’da geliﬂtirilen bilimsel kaz›larla ilk defa bu
topraklarda ortaya ç›kt›¤› anlaﬂ›lan ve insanl›k tarihinin
kültürel geliﬂiminde çok önemli rol oynayan madencili¤in
do¤uﬂu ve geliﬂim aﬂamalar› anlat›lmaktad›r.
“Klasik Ça¤ Öncesi” baﬂl›kl› ikinci bölümde, Geç Kalkolitik Ça¤’dan Demir Ça¤›’n›n sonuna kadar olan süreç
içerisinde metal iﬂleme ve döküm sanat› teknolojisinde
görülen geliﬂmeler örneklerle sunulmaktad›r.
“Klasik Ça¤” baﬂl›kl› üçüncü bölümde, Orientalizan, Arkaik,
Klasik ‹on-Hellen, Hellenistik ve Roma Dönemi’ne ait
döküm eserleri ile özellikle Hellenistik ve Roma Ça¤lar›nda döküm sanat›n›n ulaﬂt›¤› düzey yine birbirinden güzel
foto¤raflarla desteklenerek anlat›lmaktad›r.
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“Klasik Ça¤ Sonras›” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan dördüncü bölümde,
ilk olarak Bizans Dönemi döküm eserleri görülmektedir.
Bu dönemde Hristiyanl›¤› benimsemiﬂ olan Anadolu’da
özellikle dini a¤›rl›kl› eserler üretildi¤ine dikkat çekilmektedir. Takip eden Selçuklu Dönemi’nde ise Türkler’in Anadolu’ya girmesi ve ‹slam Dini’nin yay›lmas› ile birlikte dini
düﬂüncelerin yol açt›¤› yasaklamalar sonucu döküm sanat›n›n özellikle heykelcilik alan›nda tamamen geriledi¤i, daha
çok mutfak araç-gereçleri, ayd›nlatma araçlar› gibi eﬂyalar›n yap›m›nda kullan›ld›¤›, Osmanl› Dönemi’nde de özellikle top dökümcülü¤ünde kendini gösterdi¤i ve bu dönemde özel atölyelerin yan›s›ra kamuya ait araç-gereçler üreten
döküm fabrikalar›n›n ortaya ç›kt›¤› anlat›lmaktad›r.
“Demir Döküm Sanat›” baﬂl›kl› beﬂinci bölümde, demir
madeninin ilk ortaya ç›k›ﬂ›, demir metalurjisinin zaman
içerisindeki geliﬂimi ‹slam Öncesi ve ‹slam Sonras› olmak
üzere 2 döneme ayr›larak de¤erlendirilmektedir.
Takip eden “Türkiye Sanayi Ça¤›” baﬂl›kl› alt›nc› bölümde
ise, 19. ve 20. yüzy›l döküm sanayinin tarihsel geliﬂiminin
öyküsü gözler önüne serilmektedir.
“Bitirirken” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan son k›s›mda ise, çok zengin
maden yataklar›na sahip olan Anadolu’da yap›lan bilimsel
kaz›larda ele geçen çok say›da metal eserin kan›tlad›¤› gibi,
dökümcülü¤ün baﬂlang›ç ve geliﬂiminin bu topraklarda gerçekleﬂti¤i ve zamanla babadan o¤ula geçen deneme-yan›lma yolu ile metal dökümcülü¤üne dönüﬂerek günümüze
kadar devam etti¤i anlat›lmaktad›r.
Sadece içeri¤i ile de¤il, ayn› zamanda görsel aç›dan da
oldukça çarp›c› nitelikteki bu eser, döküm teknolojisinin
geçirdi¤i aﬂamalar›, tarihsel perspektif içinde izleyebilmemizi sa¤layan bir baﬂucu kitab› olma özelli¤i taﬂ›maktad›r.
Asl›han Yurtsever
Bumke, H., Statuarische Gruppen in der frühen griechischen Kunst. Jahrbuch des deutschen archäologischen
Instituts, 32. Ergänzungsheft, Berlin, 2004. 204 sayfa,
36 levha.
Kitap, yazar› taraf›ndan Fachbereich Altertumswissenschaften der Freien Universität’de 1997 ‹lkbahar yar› y›l›
döneminde kabul edilen Frei aufgestellte Gruppen in der
griechischen Kunst von der geometrischen Epoche bis zum
Ende der frühklassischen Zeit (=Geometrik Dönem’den
Erken Klasik Dönem’e Kadar Geçen Süreçte Hellen Sanat›nda Serbest Plastik Gruplar) isimli doktora tezinin k›salt›lm›ﬂ ve üzerinde çal›ﬂma yap›larak yeniden de¤erlendirilmiﬂ halde bask›s›d›r.
Erken dönem Hellen resim sanat›nda sosyal, tarihsel ve
mitolojiden seçilmiﬂ konular›n öykücü üslupta anlat›m›,
ﬂimdiye kadar çok say›da çal›ﬂmada de¤erlendirilmiﬂtir.
Heykeltraﬂide ise bu konu ﬂimdiye kadar yeterince araﬂt›r›lmam›ﬂt›r. Arkeoloji literatüründe bilinen erken dönem
Hellen heykeltraﬂisi ile ilgili çal›ﬂmalarda grup betimlerinin
incelenmesi, genellikle kabartmalardan seçilmiﬂ konular›
irdelemiﬂtir. Tam plastik gruplara tek baﬂ›na yeterince de¤inilmemiﬂtir.

H. Bumke, haz›rlad›¤› bu çal›ﬂmas›nda erken dönem Hellen
heykel sanat› ile ilgili yukar›da de¤inilen önemli eksi¤i
tamamlam›ﬂt›r. Konusu Hellen Geometrik ve Erken Klasik
Dönemleri aras›nda geçen süreçte, Hellen grup heykellerinde görülen de¤iﬂimler/geliﬂimler ile s›n›rlanm›ﬂ bu
kitapta, erken dönem Hellen sanat›nda serbest plastik heykelcik ve heykellerin üslup ve tipolojik aç›dan genel bir
de¤erlendirmesi sunulmuﬂtur.
Kitab›n Kuruluﬂu: ‹ç kapaklar ve içindekiler listesini kitap
ile ilgili aç›klamalar ve yazar›n teﬂekkürlerinin yer ald›¤›
Önsöz, metin içerisinde kullan›lan k›saltmalar›n listesi ve
Giriﬂ bölümleri izler. Okuyucuya kitab›n kapsam› ve çal›ﬂman›n amac›n›n k›saca aç›kland›¤› giriﬂ bölümünün ard›ndan üç ana bölüme yer verilmiﬂtir:
I. Geometrik Dönemde grup betimleri, II. ‹Ö 6. yüzy›l›n son
çeyre¤ine kadar Arkaik gruplar, III. Geç Arkaik ve Erken
Klasik gruplar.
Bu bölümlerin her birinin sonunda bulunan ara sonuçlarda
elde edilen bilgiler ayr›nt›l› biçimde de¤erlendirilmiﬂtir.
Sonuç bölümünde ise genel bir de¤erlendirme yap›lm›ﬂt›r.
Metin bölümünün arkas›na indeks, levhalar›n listesi ve levhalar eklenmiﬂtir.
Sonuç: Burada de¤erlendirilen kitaptan elde edilen bilgiler,
Roma ‹mparatorluk Dönemi’nde olgunlaﬂan öykücü üslupta betimlenmiﬂ heykel sanat›n›n kökenini Geometrik
Dönem’den itibaren baﬂlayan Hellen grup betimlerinde
araman›n gereklili¤ini ortaya koymuﬂtur. H. Bumke’nin
tespitleri bu hususta ilk ad›m niteli¤indedir. Erken Klasik
Dönem’den itibaren heykel sanat›nda grup betimlerinin geliﬂimi/de¤iﬂimi ise yeni çal›ﬂmalar› ve bunlar›n sonuçlar›n›
beklemektedir.
Serbest plastik figürler, Geometrik Dönem’den itibaren
hikayeci üslupta bir grup oluﬂturacak biçimde betimlenmiﬂtir. Geometrik Dönem gruplar›, hieroglyph yaz› tarz›nda birbirinden ba¤›ms›z figürlerin yan yana s›ralanmas›ndan ibarettir. Gruptaki figürlerin birbiriyle temas› yoktur.
‹leri uzanm›ﬂ kollar karﬂ›s›ndaki ile temas eden yegâne
uzuvlar›d›r. Betimlerde karﬂ›l›kl› mücadele konular› sevilmiﬂtir. Bu gruplarda genellikle Homeros’tan seçilmiﬂ kompozisyonlara yer verilmiﬂtir. Grubu oluﬂturan figürlerin
vücut ö¤eleri ve bunlar›n hareketlerinde do¤all›k söz konusu
de¤ildir. Figürler aras›ndaki iliﬂki birlikte yer almalar›ndan
ibarettir; bunlar gruptan ayr› tek baﬂ›na bir anlam ifade
etmemektedir.
‹.Ö. 6. yüzy›l›n son çeyre¤ine kadar tarihlenmiﬂ Arkaik
döneme ait tam plastik grup betimlerinde birbirinin benzeri
heykel veya heykelciklerin kombinasyonlar› söz konusudur. Geometrik Dönem’in organik hareketlerindeki tekdüzelik ve tutukluk, Arkaik Dönem’de grup kompozisyonu ile
s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Tek durduklar›nda da anlam taﬂ›yan ba¤›ms›z figürler, gruplaﬂt›r›ld›klar›nda öykücü ifade taﬂ›m›ﬂt›r.
Bu figürler bir kaide üzerine baﬂ veya vücudun herhangi bir
ö¤esi temas etmeden s›ralanm›ﬂt›r. Bunlar aras›nda belirli
bir simetriye dikkat edilmiﬂtir. Merkezi figürün çevresinde
eﬂit a¤›rl›kl› heykel tiplerine yer verilmiﬂtir. Dolay›s›yla
kapal› bir tekdüzelik oluﬂturulmuﬂtur.
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Geç Arkaik dönemde betimlerin ilgi alan›n›n de¤iﬂti¤i
görülür. ‹.Ö. 6. yüzy›l›n son çeyre¤ine kadar figürlerin
hareketleri belirlenmiﬂ kat› kurallara uydurulmuﬂtur. Bu
dönemde ise figürler kendine özgü, de¤iﬂkenlik gösteren
serbestlik kazanm›ﬂt›r. Vücut hareketlerinde karﬂ›l›kl› uyuma
özen gösterilmiﬂtir. Mücadele kompozisyonlar› önceki
dönemlerde oldu¤u gibi tercih edilen konular olmuﬂtur.
Erken Klasik Dönem’e ulaﬂ›ld›¤›nda insan vücudunun
hareketlerinde kontrapost görülmeye baﬂlam›ﬂt›r. Figürler
ait oldu¤u grubun ayr›lmaz bir parças›d›r. Erken Klasik
savaﬂç› gruplar› birbiriyle gerçek uyuma kavuﬂmuﬂtur.
Yukar›da ayr›nt›l› biçimde de¤erlendirilen H. Bumke taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ çal›ﬂmada, Hellen sanat›nda serbest
plastik betimlerin oluﬂturdu¤u gruplar›n geliﬂimi/de¤iﬂimi
konusu Geometrik Dönem’den Erken Klasik Dönem’e kadar
geniﬂ bir zaman diliminde incelenmiﬂtir. Bu kitapta sunulan
bilgiler, Hellen ve Roma dünyas›nda farkl› bölgelerde sürdürülen kaz› çal›ﬂmalar›nda aç›¤a ç›kar›lm›ﬂ/ç›kar›lacak bulun-

tular›n tan›mlanmas›na, yay›nlanmam›ﬂ ve/veya yeni ele geçmiﬂ eserlerin tarihlenmesine yard›mc› olacak niteliktedir.
Erken Klasik Dönem’den itibaren heykel sanat›nda grup
betimlerinin geliﬂimi/de¤iﬂimi konusu ise yeni çal›ﬂmalar›
ve bunlar›n sonuçlar›n› beklemektedir.
Turgut H. Zeyrek

Enstitü üyelerimizden Prof. Dr.
Mehmet Özdo¤an Amerikan Ulusal
Bilimler Akademisi üyeli¤ine
seçildi. Ondört ülkeden, onyedi
yabanc› bilimadam› aras›na
girmeyi baﬂaran Prof. Özdo¤an’›
Enstitü olarak tebrik ederiz.

Arkeoloji Dünyas›ndan
Alman Arkeoloji Enstitüsü ‹stanbul ﬁubesi
2004-2005 K›ﬂ Dönemi Y›ll›k Konferanslar›
Alman Arkeoloji Enstitüsü ‹stanbul ﬁubesi taraf›ndan
organize edilen y›l›k konferanslar›n 2004-2005 döneminin ilk konu¤u Dr. Vinzenz Brinkmann idi. 18 Kas›m
2004 tarihinde verdi¤i “Renkli Tanr›lar: Antik Heykel
ve Plastik Sanatlar›n›n Renklili¤i Üzerine” baﬂl›kl› konferans›n içeri¤i ﬂu ﬂekilde özetlenebilir: Geçti¤imiz
k›ﬂ Münih Heykel Müzesi’nde aç›lan “Bunte Götter”
(Renkli Tanr›lar) Sergisi, Kopenhag ve Roma gibi
Avrupa kentlerinde sergilenmiﬂtir. Mimari ve heykelcili¤e iliﬂkin antik ressaml›k ve renk verme konular›yla yo¤un olarak ilgilenilmeye ilk olarak, 60’l› y›llar›n
sonunda, ‹stanbul’da korunan ‹skender Lahti’nin araﬂt›r›lmas›yla baﬂlanm›ﬂt›r. Sonras›nda de¤iﬂik kaynak
ve ça¤lara ait heykel, rölyef ve mezar stelleri ile ilgili
çok say›da proje itinal› bir ﬂekilde araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Ç›plak gözle orijinal boya kal›nt›lar›n› görmek mümkün olmad›¤›ndan, pek çok durumda özel olarak araﬂt›rma için geliﬂtirilen fototeknik yöntemleri kullanmak ve uyarlamak gerekmiﬂtir. Antik yüzeylerin mikroskop alt›nda incelenmesinin yan›nda, UV, k›z›lötesi
gibi ›ﬂ›nlar veya yandan verilen çok sert ›ﬂ›k uygulamalar› da, yaln›z genel renklendirme ile ilgili bilgi
vermekle kalmam›ﬂ, ayn› zamanda ço¤u kez ancak
renkle verilebilen pek çok detay› da aç›¤a ç›karm›ﬂt›r.
M.Ö. 6. yy’›n arkaik heykel sanat› renkli oldu¤undan
ve pek çok beklenmedik detay bar›nd›rd›¤›ndan, konferansta ilk olarak baﬂlang›ç dönemi anlat›lm›ﬂt›r.
Ayr›ca, Erken Klasik, Klasik, Geç Klasik ve Hellenistik Dönemlere ait rekonstrüksiyonlar›n nas›l meydana
getirilebildi¤iyle ilgili baz› örnekler gösterilerek, aç›klanm›ﬂt›r.
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25 Kas›m 2004 tarihindeki ikinci konferans, Dr. Jürgen
Seeher taraf›ndan, “Bo¤azköy/Hattuša’da Son Çal›ﬂmalar: Yukar› Bat› ﬁehir Kaz›lar› ve ﬁehir Surunun
Rekonstrüksiyonu” baﬂl›¤› alt›nda verilmiﬂtir. Konferans›n ilk bölümünde, Hititler’in baﬂkenti Hattuša’da
(M.Ö. 1650-1200) halen sürdürülen kaz› çal›ﬂmalar›
anlat›lm›ﬂt›r. 2001 y›l›nda baﬂlanan yeni kaz› program›nda Yukar› ﬁehrin daha evvel hiç kaz›lmam›ﬂ olan
bat› bölgelerinin araﬂt›r›lmas› hedef al›nm›ﬂt›r. Bu
aﬂamada elde edilen sonuçlara göre bu bölgenin ilk
yerleﬂimi en geç M.Ö. 15. yy’a tarihlenmektedir. ‹lk
kullan›m› kare planl›, iç düzeni birbirinin ayn› yan
yana iki yap› ile askeri amaçl› olabilir. Her iki yap›da
da taban üzerinde bronz kama, kolcuklu balta, ok ve
m›zrak uçlar› gibi küçük buluntular, ola¤an Hitit çanak
çömle¤inin yan› s›ra Hitit olmayan el yap›m› birkaç
kap ç›kar›lm›ﬂt›r. Konferans›n ikinci bölümü, Hattuša’
daki yeni rekonstrüksiyon projesine ayr›lm›ﬂt›r: Kent
surunun Aﬂa¤› ﬁehirde yer alan yaklaﬂ›k 60 m’lik k›sm› orijinal Hitit teknikleri kullanarak aya¤a kald›r›lacakt›r. Aya¤a kald›r›lacak kesimde iki kule ve üç sur
gövdesi vard›r. Gerekli olan 50.000 kerpiç tu¤lan›n
40.000 tanesi üretilmiﬂ ve kerpiç duvar örme iﬂleminin yar›s›ndan fazlas› tamamlanm›ﬂt›r. ‹lk sur bedeni,
mazgal diﬂleri de dahil olmak üzere son yüksekli¤ine
kadar örülmüﬂtür. Projenin amac› mümkün oldu¤unca
orijinale uygun çal›ﬂ›larak, deneysel arkeoloji yoluyla
Hitit Dönemi’nde kullan›lm›ﬂ malzemeler ve teknikler
konusunda yeni bilgilere ulaﬂmakt›r.
Dr. Klaus Schmidt taraf›ndan, 9 Aral›k 2004 tarihinde
verilen “Göbekli Tepe: M.Ö. 9000’lere Ait Neolitik
Bir Da¤ Tap›na¤›” baﬂl›kl› konferans›n içeri¤i ﬂu
ﬂekildedir: Neolitik Göbekli Tepe ile beraber, ﬂimdiye
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kadar bilinmeyen ve arkeolojik araﬂt›rma aç›s›ndan
hiç beklenmeyen bir bilgi kayna¤› kazan›lm›ﬂt›r. Göbekli Tepe, köylü ve yerleﬂik kültürlerin baﬂlang›c›n›n
ilkel oldu¤una iliﬂkin görüﬂü kesin olarak de¤iﬂtirmiﬂtir. 15 m tabaka kal›nl›¤›yla muazzam, tamam›yla
Neolitik Dönem’e ait höyük, Yukar› Mezopotamya
Erken Neolitik’inde ﬂüphesiz seçkin bir yer al›r. M.Ö.
9000 civar›na tarihlenen an›tsal dairesel planl› yap›lar
çarp›c›d›r. Yap›lar büyük heykeller ve megalitik T
biçimli dikilitaﬂlarla donat›lm›ﬂt›r. Bu dikilitaﬂlar›n
ana hatlar› ve bazen betimlenen kol ve eller bunlar›
insan biçimli varl›klar olarak yorumlamaya sebep
olmaktad›r. Göbekli Tepe yap› toplulu¤una hakim olan
an›tsall›k, sadece ona uygun bir toplumsal örgütlenme
biçimiyle mümkündür. Bu dönemde insanlar henüz
öncelikle avc› ve toplay›c›yd›lar, besin üretimi daha
baﬂlang›ç evresindeydi. Ancak Yukar› Mezopotamya’
n›n, M.Ö. 10. ve 9. bin y›llarda küçük ve birbirinden
izole hareket eden gruplar taraf›ndan iskân edilmedi¤i
de aç›kt›r. Göbekli Tepe, geniﬂ bir alana yay›lm›ﬂ ve
k›smen yerleﬂik avc› bir halka ait, iletiﬂim platformu
olarak da kullan›lan dinî bir merkez görünümündedir.
Toplum yap›s› ﬂimdiye kadar san›ld›¤›ndan oldukça
farkl›d›r. Erken Neolitik’e ait fakat asl›nda avc› olan
bu Hochkultur’un (geliﬂkin kültür) ortaya ç›k›ﬂ› kadar,
birdenbire sona eriﬂi de çok ﬂaﬂ›rt›c›d›r. Takip eden
bin y›llar›n köy yerleﬂmelerinde an›tsal yap›lar görülmez; ‘avc›l›¤›n alt›n ça¤›’ kapanm›ﬂ, sembol dünyas›
kaybolmuﬂtur.
27 Ocak 2005’de y›ll›k konferanslar›n dördüncüsü Dr.
Stephan Westphalen taraf›ndan verildi. “Sanat Tarihi
Aç›s›ndan Suriye’nin Bat›s›ndaki H›ristiyan Az›nl›klar: Yakubilere ve Melkilere ait 13. yy Duvar Resimlerinin Karﬂ›laﬂt›rmal› Olarak ‹ncelenmesi” baﬂl›¤›n›
taﬂ›yan bu ilginç konferans, duvar resimleri arac›l›¤›yla iki H›ristiyan az›nl›¤› ve onlar›n kültürel kimlikleri
konusunu incelemiﬂtir: Bir yanda Süryani Ortodoks
Yakubiler’in monofizit kilisesini, di¤er yanda Bizans
‹mparatoru’na olan yak›nl›klar› nedeniyle Melkiler
olarak an›lan Rum Ortodoks yönü. Alman Arkeoloji
Enstitüsü’nün de Qara’daki Yakup Manast›r›’nda
(Deir Mar Yakub) bir restorasyon projesiyle kat›ld›¤›,
Qalamun Da¤lar› bölgesinde yürütülen duvar resimlerini araﬂt›rma çal›ﬂmalar›, son y›llarda önemli ilerlemeler kaydetmiﬂtir. Konferansta ayr›ca Lübnan’daki
Amiun ve Bahdeidat ile Suriye’deki Deir Mar Musa
ve Macarrat Saydnaya gibi karﬂ›laﬂt›r›labilir an›tlar
tan›t›lm›ﬂt›r.
17 ﬁubat 2005’de, Dr. Felix Pirson taraf›ndan “Casa
dei Postumii ve Çevresi: Pompei Merkezinde Yerleﬂim Arkeolojisi ve Mimarl›k Tarihi” adl› konferans
verildi. Casa dei Postumii VIII 4, 4. 49 ve onu
çevreleyen yap›lar, Pompei’nin merkezinde, Stabian
kapl›cas› ile Foro Triangolare aras›nda bulunur. Yap›

kompleksi kuzeyde, ﬂehrin en iﬂlek caddeleri aras›nda
say›lan Via dell’ Abbondanza ile s›n›rlan›r. Pompei’
deki Casa dei Postumii kompleksinde 1997’den 2002’
ye kadar Alman Arkeoloji Enstitüsü Roma ﬁubesi taraf›ndan arkeolojik araﬂt›rmalar ile mimarl›k tarihi araﬂt›rmalar› yürütülmüﬂtür. Konferanç› Dr. Pirson ile Dr.
Jens-Arne Dickmann (Heidelberg Üniversitesi) taraf›ndan ortak yönetilen giriﬂimin amac›, çeﬂitli standartlardaki konutlar›n yan› s›ra, dükkânlar› ve atölyeleri
de kapsayan ﬂehir içindeki büyük bir yap› kompleksinin yap›m, geliﬂim ve iﬂlevlerinin ayr›nt›l› bir plan›na
ulaﬂmakt›. Buradaki çal›ﬂmalar›n bitirilmesinden sonra, projenin de¤erlendirilmesine halen devam edilmektedir. Yap›lan araﬂt›rma sonunda ortaya ç›kan mimari
kompleks, ﬂu ana evrelerden oluﬂmaktad›r: M.Ö. 6.5. yy’lara ait yap› kütlesinin üzerine M.Ö. 3. yy’da
veya 2. yy’›n baﬂ›nda peristilli bir bina inﬂa edildi.
M.Ö. 2. yy’›n sonunda veya 1. yy’da bu yap›n›n yerini, daha o zamandan Via dell’ Abbondanza’ya do¤ru
yönlendirilmiﬂ basit bir çiftlik evi ald›. Casa dei Postumii ilk olarak, Erken ‹mparatorluk Dönemi’nde
güneye do¤ru sade bir bahçe etraf›nda geniﬂleyen bir
Atrium ev olarak ortaya ç›kar. M.S. 62’deki depremden dolay› ev, bat›ya ve güneye do¤ru geniﬂlemiﬂtir
ve bat› taraf›nda bir dizi dükkân›n bulundu¤u tek bir
peristile sahiptir. Bar›nmak ve çal›ﬂmak burada, Erken
‹mparatorluk Dönemi Atrium evinde benzer biçimde
kendini gösteren önemli bir senteze varm›ﬂt›r. Çevresel arkeoloji araﬂt›rmalar›, bu olguyu eski beslenme
al›ﬂkanl›klar›yla ilgili yeni bilgiler edinmek amac›yla
geniﬂletmektedir. Araﬂt›rma bölgesinin güney bölümünde, pleistosene kadar uzanan jeoarkeolojik tabakalanman›n yan› s›ra, M.Ö. 7. yy’a tarihlenen yerleﬂim kal›nt›lar› bulunmuﬂtur. Bu yerleﬂim kal›nt›lar› kent
s›n›rlar› içindeki tabakalanm›ﬂ en eski kal›nt›lar aras›nda say›lmaktad›r. Tüm bölgenin ekonomik çekicili¤inin nedeninin, Casa dei Postumii’nin do¤u taraf›ndan geçen ve at›k maddelerin uzaklaﬂt›r›lmas›nda
kullan›lan büyük bir kanal oldu¤u aç›kt›r. Bu kanal›n
yap›m›nda, Stabian kapl›cas› içine do¤ru devam etti¤i
belirlenen, olas›l›kla eski bir hendekten yararlan›ld›¤›
saptanm›ﬂt›r. Buran›n, Pompei’nin eski ﬂehir olarak
adland›r›lan k›sm›na ait bir tahkimat yap›s› kal›nt›s›
olmas› söz konusudur.
3 Mart 2005 tarihinde yap›lan bir di¤er konferans, Prof.
Dr. Mustafa H. Sayar taraf›ndan verildi. “Toroslar ile
Ova Aras›nda ‹ki Nehrin Sulad›¤› Topraklarda Yap›lan Yeni Araﬂt›rmalar›n Sonuçlar›” baﬂl›kl› konferans,
15 y›ldan beri Dr. Sayar baﬂkanl›¤›nda sürdürülen
Kilikya Bölgesi yüzey araﬂt›rmalar›n›n sonuçlar›n› içermektedir. Araﬂt›rman›n amac› Da¤l›k ve Oval›k Kilikya yerleﬂimlerinin karﬂ›laﬂt›rmal› olarak tarihi-co¤rafya yönünden incelenmesidir. Bu amaçla sadece antik
kentler üzerinde durulmam›ﬂ, ayn› zamanda bu kentlerin çevresinde bulunan köy ve çiftlik yerleﬂmeleri de
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yerleﬂim co¤rafyas› yönünden incelenmiﬂtir. Bu araﬂt›rmalar s›ras›nda düzinelerle köy ve çiftlik yerleﬂmesi ile binlerce eski Yunanca ve Latince yaz›t bulunmuﬂtur. Bu araﬂt›rma projesi kapsam›nda bugüne
kadar, bir antik kentin yaz›tlar katalogu, çeﬂitli buluntu gruplar› üzerinde 50’den fazla makale yay›nlanm›ﬂt›r. Halen ‹stanbul Üniversitesi’nin bir projesi olarak sürdürülen bu araﬂt›rmalar›n, Do¤u Kilikya’daki
bölümü son iki y›ld›r, Alman Arkeoloji Enstitüsü ‹stanbul ﬁubesi’nin katk›lar›yla disiplinleraras› bir çal›ﬂmaya dönüﬂerek daha kapsaml› sonuçlar›n al›nmas›n›
sa¤lamaktad›r. Bu konferans kapsam›nda 2004 y›l›
çal›ﬂmalar›ndan baz› önemli buluntular ve buluntu yerleri tan›t›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Orta Da¤l›k Kilikya’da
2004 y›l›nda daha çok Lamas (Limonlu) ve Göksu
(Kalykadnos) nehirleri aras›ndaki alanda çal›ﬂ›lm›ﬂ
olup 130 km uzunlu¤undaki Limonlu Vadisi’ndeki
kültür varl›klar›n›n belgelenmesine baﬂlanm›ﬂt›r. Cennet-Cehennem olarak an›lan obruklar›n baﬂ›ndaki kilisenin yap› taﬂlar›n›n üzerindeki rahip isimleri listesi
içeren yaz›tlar›n birkaç km kuzeydeki Zeus Tap›na¤›’ndan sökülerek, burada devﬂirme malzeme olarak
kullan›ld›klar› anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Ayr›ca Korykos antik
kenti içi ve çevresinde çal›ﬂ›lm›ﬂ ve önemli buluntular
elde edilmiﬂtir. Roma Devri eyalet baﬂkenti Tarsos’un
kuzeyindeki arazisinde tarihi-co¤rafya çal›ﬂmalar›
sürdürülmüﬂtür. Claudiopolis (Mut) ve Seleukeia (Silifke) antik kentleri yaz›t çal›ﬂmalar›na devam edilmiﬂtir. Do¤u Kilikya’da ise Karasis Da¤› üzerindeki Hellenistik Devir askeri yap›lar›nda Prof. Dr. Hoffmann
baﬂkanl›¤›ndaki çal›ﬂmalar sürdürülmüﬂtür. Anazarbos
antik kentinde ise Dr. Posamentir ile birlikte kentin
plan›n›n ç›kar›lmas› çal›ﬂmalar›na ve Alakap› isimli
tak onar›m projesine baﬂlanm›ﬂt›r. Mallos ve Magarsos antik yerleﬂmelerinin bulundu¤u Karataﬂ’ta, Aigeai
liman kentinin bulundu¤u Yumurtal›k’ta ve Mopsuhestia’da (Misis) yaz›tlar katalogu çal›ﬂmalar› ve tarihico¤rafya araﬂt›rmalar› sürdürülmüﬂtür.
Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün bu y›lki yedinci konferansç›s› Prof. Dr. Horst Steible idi. Kendisi 10 Mart
2005 tarihinde “Šuruppak/Fara ﬁehrinin Mezopotamya’n›n Sümer Tarihindeki Rolü” baﬂl›kl› bir konferans
verdi. Bugüne kadar yaln›zca yüzeysel olarak kaz›lm›ﬂ bulunan Fara, eski ad›yla Šuruppak adl› höyükten,
Erken Hanedan II ile IIIa arkeolojik dönemleri aras›ndaki dönüm noktas›na (yak. M.Ö. 2700-2650) tarihlenen eski Sümerce 1300’den fazla metin ç›kar›lm›ﬂt›r.
Bu metinler, kabaca “okul metinleri” ve “ekonomi
metinleri” olarak ayr›labilir. Özellikle ekonomi metinleri, M.Ö. 2650 y›llar›nda Mezopotamya’da Šuruppak
ﬂehrinin oynad›¤› rol üzerine önemli bilgiler içerir.
Metinler, ﬂehrin geliﬂimindeki toplumsal yap›y› ve
ayn› zamanda, Sümerlerin kendi dini inançlar›n› Mezopotamya halk›na giderek nas›l empoze ettiklerini
göstermektedir. Konferans›n ilk bölümünde, içinde
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Uruk-Kulab, Lagaš, Umma, Adab, Keši, Nippur ve
Kiš gibi ﬂehirlerden belirli iﬂler için getirilen yabanc›
iﬂçilerin yan›nda ¤uruš-iﬂçiler ve normal vatandaﬂlar›n da bulundu¤u kiﬂi listelerinden söz edilmiﬂtir.
‹kinci bölümün a¤›rl›k noktas›nda ise Sümer panteonunun oluﬂumu yer almaktad›r.
Prof. Dr. M. Zimmermann taraf›ndan, 17 Mart 2005
tarihinde “Antik Ça¤ ‹nsan› ve Do¤al Çevresi: Tarihi
Co¤rafya Araﬂt›rmalar›na Getirilen Yeni Bak›ﬂ Aç›lar›” konferans› sunuldu. Konferansta, antik uygarl›¤›n
anlaﬂ›lmas›nda k›rsal kesimdeki arkeolojik kal›nt›lar›n bilimsel olarak de¤erlendirilmesinin vaat etti¤i
bak›ﬂ aç›s› ele al›nm›ﬂ, Akdeniz Dünyas›’n›n antik
dönem tar›m ekonomisinin özelli¤ini ortaya koyan de¤iﬂik modern teoriler etrafl›ca tan›t›lm›ﬂt›r. Antik dönemdeki do¤al co¤rafyan›n ﬂimdiye kadar hiç tahmin edilmeyen kültürel özelli¤i, son yirmi y›lda yap›lan saha
araﬂt›rmalar› sayesinde aç›kl›¤a kavuﬂturulabilmiﬂtir.
Antik dönemde Akdeniz Dünyas›’n›n tüm bölgelerinde topra¤›n ola¤anüstü yo¤un bir ﬂekilde kullan›ld›¤›n›n saptanmas›, son y›llar›n en önemli arkeolojik araﬂt›rma sonuçlar›ndan biridir. Türkiye’nin güneyindeki
Üça¤›z/Kekova bölgesinde yürütülen saha araﬂt›rmalar› arac›l›¤›yla, küçük ﬂehirler ve onlara ait küçük
bölgelerdeki yüzey araﬂt›rmalar›n›n sunaca¤› ayr›nt›lar somut olarak gösterilebilecektir.
7 Nisan 2005’de, Prof. Dr. Kay Kohlmeyer taraf›ndan
“Halep Kalesi Kaz›lar›” hakk›nda bir konferans verildi. Bu konferans da ﬂu ﬂekilde özetlenebilir: 2004
y›l›nda sona eren kaz›larda, bugünkü yüzeyden 7-8 m
kadar derinlikte, ‹slam ve Hellenistik kültür tabakalar›
alt›nda Hava Tanr›s›’n›n tap›na¤› bulunmuﬂtur. Tap›na¤›n M.Ö. 3. bin y›la kadar uzand›¤›, arkeolojik
kal›nt›lar›ndan anlaﬂ›lmaktad›r. Adda, Addu, Teﬂub,
Tarhunta ve Hadad olarak adland›r›lan Hava Tanr›s›’
n›n, Önasya’da bölgeyi aﬂan önemli bir rolü vard›.
Tap›nak ve kabartmalar› da buna uygun bir görkeme
sahipti. Tanr›lar, Anadolu veya Suriye gelene¤indedir.
Kar›ﬂ›k yarat›klar ise bariz bir biçimde Mezopotamya
etkisindedir. Üzerinde bir da¤ tanr›s› ve ad›m atan,
aslan vücutlu kar›ﬂ›k yarat›klar betimlenmiﬂ olan,
yaklaﬂ›k üç yüz y›l daha eski öncül bir duvara ait üç
blok koruna gelmiﬂtir. Bunlar, Büyük Hitit ‹mparatorlu¤u Bölgesi’nin, Kuzey Suriye’deki yerel bir yans›mas› say›labilir. Burada ortaya ç›kar›lan Cella’n›n
do¤usunda ve güneyinde de 2003 ve 2004 y›llar›nda
in situ kabartmalar bulunmuﬂtur: yalanc› pencere ve
kollar› yukar› kalk›k bo¤a-insan betimlemeleri ile iki
metreden yüksek Hava Tanr›s› ve onun tam karﬂ›s›nda
Taitas ad›nda bir kral. Taitas, Uzunca bir Luwi hiyeroglifi yaz›t› sayesinde, Büyük Hitit ‹mparatorlu¤u’
nun y›k›lmas›ndan sonraki ve kaynaklarla belgelenemeyen, ‘Karanl›k Ça¤’ denilen M.Ö. 1100 y›llar›na
tarihlenmektedir.

ARKEOLOJ‹ DÜNYASINDAN

14 Nisan 2005 tarihinde Prof. Dr. Zeynep Ahunbay
taraf›ndan Zeyrek Camii’ndeki Restorasyon Çal›ﬂmalar› (Pantokrator Manast›r Kilisesi)’n›n 1997-1998,
2001-2005 dönemi anlat›lm›ﬂt›r. ‹stanbul’un önemli
Ortaça¤ an›tlar›ndan biri olan Zeyrek Camii, Osmanl›
Dönemi’nde, birkaç deprem ve yang›n sebebiyle zarar
görmüﬂ ve burada önemli tamirler yap›lm›ﬂt›r. Vak›flar taraf›ndan yap›lan son restorasyon 1960’larda gerçekleﬂtirilmiﬂtir. 1990’lar›n ortalar›nda, an›t harap bir
vaziyetteydi. 1995’te, Vak›flar’›n izniyle, bir restorasyon projesi baﬂlat›ld›. 1997’de, Metropolitan Belediyesi, çat› onar›m› için fon sa¤lam›ﬂt›r. Çat›da yürütülen çal›ﬂmalar 2001-2005 y›llar› aras›nda Illinois
Üniversitesi Araﬂt›rma Fonu’nun maddi deste¤iyle
devam etmiﬂ, çatlak duvar onar›lm›ﬂ, tonozlar kurﬂunla kaplanm›ﬂ, yeni camlar tak›lm›ﬂt›r. Mart 2004’ten
beri, Mezarl›k ﬁapeli’nin do¤u cephesinde ve Kuzey
Kilise’de UNESCO deste¤iyle, çal›ﬂmalar devam
etmektedir.
Son olarak 28 Nisan 2005 tarihinde Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Adolf Hoffmann taraf›ndan, Alman Arkeoloji Enstitüsü ‹stanbul ﬁubesi’nin 2004 Y›l› Çal›ﬂmalar›
de¤erlendirilmiﬂtir. 2004 y›l› Enstitüsü için, hem baﬂar›l› araﬂt›rma projelerinin gerçekleﬂti¤i, hem de 75.
y›ldönümünü sadece bir törenle de¤il ayn› zamanda
bir dizi özel bilimsel kolokyumla kutlad›¤› bir y›l
olmuﬂtur. Pergamon’da, Wolfgang Radt’›n ayr›l›ﬂ›na
bir dizi ola¤anüstü etkinlik eﬂlik etmiﬂ, Bo¤azköy/
Hattuša’da devam eden araﬂt›rma çal›ﬂmalar›n›n yan›
s›ra sur duvar›n›n bir bölümünün rekonstrüksiyonu
yap›lm›ﬂ ve heyecan uyand›rm›ﬂt›r. Ayr›ca, Göbekli
Tepe’de veya Karasis’te, Anazarbos’ta veya Çengelköy’de – bu an›lan yer adlar›, çal›ﬂma yap›lan yerlerden yaln›zca birkaç›d›r – araﬂt›rmalar devam etmiﬂ
veya yeni projelere baﬂlanm›ﬂt›r. K›smen yerel olarak
k›smen de Alman Üniversiteleri ile iﬂbirli¤i içinde
düzenlenen baﬂka araﬂt›rma projeleri, burada yaln›zca
ismen an›labilecek olan Heybelitepe/Dedecik’te,
Latmos Da¤lar›’nda, Priene’de, Milet’te, Didyma’da,
Aizonoi ve Trakya/Vize’de yürütülmüﬂtür.
Banu Do¤an-Ali Akkaya

‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Arkeolojik Kaz› ve Araﬂt›rmalar›
Toplant›s›-5
‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik
Kaz› ve Araﬂt›rmalar› Toplant›s›’n›n beﬂincisi 18-20
Nisan tarihleri aras›nda, önceki toplant›larda baﬂlayan gelene¤e uyularak bu sene de eskiça¤ tarihine ve
arkeolojiye gönül vermiﬂ bir “duayen”in, Prof. Dr. U.
Bahad›r Alk›m’›n an›s›na düzenlendi. Özellikle ilginç
ve üzücü olan ortak bir sorun, kaz› ve yüzey araﬂt›rmalar›n› yöneten ö¤retim üyelerimizin de vurgulad›¤› üzere, ciddi boyutlara varan tahribat ve kaçak kaz›lard›.

Günün ilk konuﬂmac›s› Prof. Dr. Önder Bilgi, Prof.
Alk›m’›n arkeoloji dünyas›na kazand›rd›¤› ve kendisinin baﬂkanl›¤›n› yürüttü¤ü ‹kiztepe kaz›lar› hakk›nda,
bugüne kadar ortaya ç›kan sonuçlar› de¤erlendiren bir
konuﬂma yapt›. Özellikle ‹TÇ I, II, ve III’te tipik özellikleriyle karﬂ›m›za ç›kan ‹kiztepe’nin geliﬂmiﬂ metal
endüstrisinden bahsetti. ‹kiztepe halk›n›n Proto HintAvrupal› ve Hititler’in atas› olabilece¤i yünündeki
görüﬂünü yineledi. ‹kinci konuﬂmac› Prof. Dr. Mehmet
Özsait, 20 y›ldan beri Samsun ve Amasya’da yürüttü¤ü yüzey araﬂt›rmalar›n›n 2004 y›l› sonuçlar›n› paylaﬂt›. Bugüne kadar bölgede yüzlerce yerleﬂme yeri
tespit eden Prof. Özsait, Kalkolitik’ten Roma Dönemi’ne kadar uzanan bir zaman dilimi içinde iskân görmüﬂ yeni yerleﬂme yerlerini tan›tt›. Ard›ndan, Yrd.
Doç. Dr. ﬁevket Dönmez Samsun-Akalan ve yak›n
çevresinde 2004 y›l›nda yürüttü¤ü yüzey araﬂt›rmalar›
hakk›nda bilgiler verdi. Oldukça tahrip edilmiﬂ Akalan’da restorasyon amac›yla çizim, rölöve, temizlik
çal›ﬂmalar› yap›ld›¤›n› belitti. Dr. Dönmez Vezirköprü’nün 15 km güneybat›s›nda bulunan Zindankaya’
daki araﬂt›rmalar›nda, geniﬂ bir yerleﬂmenin varl›¤›na
iﬂaret edebilecek baz› izlere rastlad›¤›n›, yüzeyde ‹TÇ
ve genelde Demirça¤› ve Hellenistik Dönem’e ait
keramik buluntular› toplad›¤›n› bildirdi. Buldu¤u piﬂmiﬂ toprak kaplama levhalar›n›n çevre bölgelerle olan
iliﬂkiler aç›s›ndan önemine dikkat çekti. Prof. Dr.
Mehmet Özdo¤an hem 2004 y›l›nda K›rklareli’nde
yap›lan kaz› çal›ﬂmalar›n›n sonuçlar›n›, hem de Aﬂa¤›p›nar ve Kanl›geçit gibi, Neolitik Dönem BalkanlarAnadolu iliﬂkilerini daha iyi anlamam›za yard›m edebilecek merkezler için haz›rlad›klar› koruma ve Aç›k
Hava Müzesi projelerini anlatt›. Benzer giriﬂimler için
örnek teﬂkil edebilecek bu projelerde, Neolitik Dönem’e
ait nispeten alçakgönüllü kal›nt›lar›n, birebir ölçekle
yarat›lm›ﬂ prehistorik köy modelleri, yaz okullar›,
deneysel arkeoloji atölyeleri gibi ö¤elerle nas›l cazip
hâle getirilebilece¤ine dair kendi kaz›lar›ndan somut
örnekler gösterdi. Trakya’da yap›lacak araﬂt›rma ve
kaz›lar için bir üs görevi görecek bir arﬂiv ve araﬂt›rma merkezinin art›k iﬂler durumda oldu¤u haberi,
ülkemizin di¤er bölgelerine k›yasla geçmiﬂi daha az
bilinen Trakya ile ilgilenen araﬂt›rmac›lar için önemliydi. Ard›ndan gelen konuﬂmac› Yrd. Doç Dr. Asl›
Erim Özdo¤an ise, Menekﬂe Çata¤› 2004 y›l› kaz›lar›nda yap›lan çal›ﬂmalar hakk›nda bilgi verdi. Prof.
Dr. Mustafa H. Sayar 2004 y›l›nda Tekirda¤ ve çevresinde yapt›¤› yüzey araﬂt›rmalar›n›n sonuçlar›n› sundu.
Karadeniz sahilinde yer alan A¤açl› mevkiinde, yar›
iﬂlenmiﬂ mermer parçalar› bulan Prof. Sayar, bunlar›n
Bulgaristan veya Romanya’daki ﬂehirlerin verdi¤i sipariﬂler olabilece¤ini söyledi. Terkos’ta bir Erken-Orta
Bizans Dönemi yap›s›n›n kal›nt›lar›na, Tekirda¤-Muratl›’da geniﬂ alana yay›lm›ﬂ bir Roma-Bizans yerleﬂimine ait izlere rastland›¤›n› da ekledi. Bunun yan› s›ra
Tekirda¤-ﬁarköy’den bir mezar steli ve ÇanakkaleTÜRK ESK‹ÇA⁄ B‹L‹MLER‹ ENST‹TÜSÜ HABERLER
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Bolay›r (Lysimakheia)’dan, ﬂehrin baﬂka bir ﬂehirle
olan homonia yaz›t› hakk›nda bilgi verdi. Günün son
oturumunda Prof. Dr. Sait Baﬂaran, baﬂkanl›¤›n› yapt›¤› Ainos kaz›lar›n›n 2004 y›l› sonuçlar›n› sundu.
Kaleiçi’nde yap›lan kaz›larda ana kayan›n iﬂlenmesiyle oluﬂturulmuﬂ iﬂliklerin alt›nda üç odal› mahzenle
karﬂ›laﬂ›ld›¤›n› aktaran Prof. Baﬂaran, burada ço¤unlu¤unu Thasos damgal› amphoralar›n oluﬂturdu¤u
keramik buluntular›yla karﬂ›laﬂ›ld›¤›n› söyledi. Enez’in
2 km do¤usundaki Çak›ll›k nekropolünde yap›lan kaz›larda ise ilk kez mezar içinde yakma gelene¤ine rastland›. Di¤er bir ilginç gömü de, iki blok taﬂ›n oyularak
içine yerleﬂtirilmiﬂ bir tunç hydriadan meydana gelen
örnekti. Enez Ayasofyas›’nda bu sene taban döﬂemesi
restore edildi ve Kale’nin çevre düzenlemesi yap›ld›.
Günün son konuﬂmas›nda ise, Prof .Dr. Ara Altun
‹znik Çini F›r›nlar› Kaz›s› 2004 y›l› çal›ﬂmalar›ndan
bahsetti. Kaz› alan›ndaki dört çini f›r›n›n›n temizli¤inin yap›ld›¤›n› ve bunlar›nda yan›nda bir seramik çöplü¤ü bulundu¤unu, ayr›ca tütek olmas› muhtemel bir
mimarinin izlerine rastlad›klar›n› ekledi.
Sempozyumun ikinci gününde, sabah oturumunun ilk
iki bildirisi Enez ile ilgiliydi. Arﬂ. Gör. Ebru Gürp›nar,
yüksek lisans tezinin konusunu oluﬂturan “Ainos
Antik Kenti Cam Buluntular›n›n Teknolojisi, Koruma
ve Onar›m Sorunlar›” hakk›ndaki; Yrd. Doç Dr. Ahmet
Güleç “Enez Ayasofyas› Harç ve S›va Analizleri” baﬂl›kl› bildirisini sundu. Ard›ndan Araﬂ. Gör. Dr. Turgut
H. Zeyrek, Nikomedia’da ortaya ç›kar›lm›ﬂ bir kabartma grubunu tan›tt›. Üzerinde tanr›ça Roma, Victoria
ve cornucopial› Genius; erkek yetiﬂkinlerden meydana gelen gruplar; ellerinde rulolarla bar›ﬂ elçileri gibi
tasvirlerin bulundu¤u kabartmalar›n Romal›lar’›n do¤uda kazand›¤› bir zaferi tasvir edebilece¤ini, belki de
yap›n›n Septimius Severus’a adam›ﬂ oldu¤unu ekledi.
Günün ikinci oturumunda Prof. Dr. Turan Efe Küllüoba 2004 y›l› kaz›lar›nda elde edilen sonuçlardan bahsetti ve yerleﬂmenin Anadolu prehistoryas›ndaki yerine de¤indi. Bat› Anadolu’nun ‹TÇ kronolojisi veren
birkaç merkezinden biri olan Küllüoba’n›n bu aç›dan,
bölgenin önemli yerleﬂmelerinden biri oldu¤unu vurgulayan Prof. Efe, 2004 y›l›nda höyü¤ün do¤u kesiminde yo¤unlaﬂan kaz› çal›ﬂmalar›nda bir kap› (KD
kap›s›) ve e¤imli bir rampayla ulaﬂ›lan bir megaronun
gün ›ﬂ›¤›na ç›kar›ld›¤›n› belirtti. Doktora tezinin konusunu oluﬂturan “Hellenistik ve Roma Dönemleri’nde
Da¤l› Phrygia Bölgesi Kaya Mezarlar›” hakk›nda bir
bildiri sunan Araﬂ. Gör. R. Eser Kortano¤lu, inceledi¤i
1000’in üzerinde mezar sayesinde bölgedeki mezar
kronolojisi ve mezar tiplerini saptaman›n as›l amac›
oldu¤unu ve alt gruplar›na ay›rd›¤› üç ana mezar tipini tespit etti¤ini aktard›. Prof. Dr. Elif Tül Tulunay ise,
yak›nda kaz›lara baﬂlamay› düﬂündü¤ü Nif (Olympos)
Da¤›’nda 2004 y›l›nda yapt›¤› yüzey araﬂt›rmas› hakk›n16
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da bilgi verdi. Burada k›sa dromoslu bir kaya mezar›,
Savan Da¤›’n›n zirvesinde de bir kale keﬂfedildi¤ini
belirten Prof. Tulunay, da¤›n bat›s›ndaki Kaynakkale’de sondaj ve kaz› çal›ﬂmalar›na baﬂlayaca¤›n›
müjdesini verdi. Kalamaktepe’de yap›lan jeofizik araﬂt›rmalar›nda, büyük bir yap›n›n da varl›¤› saptand›.
Prof. Tulunay’dan sonraki konuﬂmac› Y. Doç. Dr. E.
Emine Dönmez, “Tavas ve Çevresi Cami Araﬂt›rmalar›” baﬂl›kl› bildirisinde, Menteﬂe Sanca¤›’na ba¤l›
olan Tavas ve yak›n çevresindeki camileri tespit etmek
ve durum de¤erlendirmesi amac›yla yapt›¤› araﬂt›rmalar›n sonuçlar›n› paylaﬂt›. Gevher Paﬂa Camii, Menteﬂo¤ullar›’n›n ikâmet etti¤i H›rkaköy’deki H›rkaköy
Camii gibi camilerin mimarî özellikleri ve tarihini
aktard›. Sonraki oturumda Prof. Dr. Gülsün Umurtak
Badema¤ac› kaz›lar›n›n 2004 y›l› kaz› sonuçlar›n›
sundu. Badema¤ac›’nda yeni ortaya ç›kart›lan ‹TÇ
II’ye ait megaronlar›n içerisinden çeﬂitli çanak çömlek ve küçük buluntular ele geçirildi. Bu buluntular
aras›nda gaga a¤›zl› testicikler, rhyton, mühürler ve
çeﬂitli formlara ait çanak çömlek yer almaktad›r. Ayr›ca
Neolitik Dönem’e ait silolar, dönemin küçük buluntular› aras›nda da en yak›n benzerleri Hac›lar’da görülen yass› idol ve bir pintadera ile çeﬂitli çanak çömlek
formlar› ele geçmiﬂtir. Ard›ndan Prof. Dr. Mehmet
Özsait Göller Bölgesi’nde yapt›¤› yüzey araﬂt›rmalar›n›n 2004 y›l› sonuçlar›n› anlatt›. Sempozyum düzenlemek kurulu baﬂkan› Prof. Dr. Haluk Abbaso¤lu
Perge’de 2004 y›l›nda yap›lan kaz› ve onar›m çal›ﬂmalar›n› aktard›. Akropolis kaz›lar›n›n sonuçlar› ile
ilgili çal›ﬂmalar›n›n ikinci cildinin yak›nda ç›kaca¤›
müjdesini veren Prof. Abbaso¤lu, nekropoliste basit
toprak gömülerin ortaya ç›kar›ld›¤›n› ve Sütunlu Cadde’de kaz› ve restorasyon çal›ﬂmalar›n sürdürüldü¤ünü
aktard›. Günün son oturumunda ise, Araﬂ. Gör. Sencan
Özbilge “Sikkelerin Iﬂ›¤›nda Anadolu’da Irmak Tanr›lar›” bildirisi ile, Anadolu ﬂehirlerinin sikkelerinde
yer alan yetmiﬂin üzerinde ›rmak tanr›s› betimini ikonografik yönden inceledi, yayg›n tipleri, da¤›l›mlar›n›
ve atribülerini ele ald›. Günün son konuﬂmas›nda Prof.
Dr. Mustafa H. Sayar 2004 y›l›nda Kilikia’da yapt›¤›
araﬂt›rmalar›n sonuçlar›n› sundu.
Son günün ilk oturumu Okt. Savaﬂ Harmankaya’n›n
“Baﬂlang›c›ndan ‹TÇ Sonuna Kadar Anadolu Ölü Gömme Gelenekleri” baﬂl›kl› bildirisi ile aç›ld›. Harmankaya, söz konusu zaman aral›¤›nda görülen gömü
geleneklerine dair genel bir bak›ﬂ aç›s› sundu. Okt.
O¤uz Tan›nd› “TAY Evanterinde Co¤rafi Bilgi sistemi
(GIS) Teknolojileri” baﬂl›kl› bildirisiyle, TAY projesinin yeni bir yüzünü tan›tt›. Co¤rafya ve arkeolojinin
vazgeçilmez birlikteli¤ini bilgisayar ortam›na taﬂ›yan
ve herkesin kullan›m›na aç›k olmas› planlanan proje
ile, TAY’›n envanterini yapt›¤› yerleﬂmeler bir Türkiye
haritas› üzerinde görülebilecek ve bunlar hakk›ndaki
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bilgilere ulaﬂ›labilecek. Bütün bu yerleﬂmeler, nehirler ve karayollar› gibi referans noktalar›na göre yerleﬂtirilecek. Araﬂ. Gör ‹shak Keskin ise, “Yaz›l› Belgeler Iﬂ›¤›nda Eskiça¤da Arﬂivsel Düzenleme Sistemleri Üzerine Bir De¤erlendirme” baﬂl›kl› bildirisinde
Eskiça¤ uygarl›klar›nda arﬂivcili¤in tarihçesi, arﬂivlerin kullan›m amaçlar›, mimarîleri ile ilgili bilgiler
verdi. ‹kinci oturum Prof. Dr. Nur Balkan-Atl›’n›n
“Kaletepe Paleolitik Dönem Çal›ﬂmalar›” baﬂl›kl› bildirisi ile baﬂlad›. Zengin bir obsidyen yata¤› keﬂfeden
Prof. Balkan-Atl›, buras›n›n düz bir yerleﬂmeden ziyade bir kaya s›¤›na¤› olabilece¤ini söyledi. Paleolitik
buluntu aç›s›ndan zengin olan yerleﬂmede Kuzey
Afrika’ya özgü “nacak” isimi verilen bir alet de bulduklar›n› ekledi. Prof. Balkan-Atl›’n›n ard›ndan, Tepecik-Çiftlik’te yap›lan 2004 y›l› çal›ﬂmalar› hakk›nda
bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Erhan B›çakç›, a¤›rl›kla ‹lk
ve Son Neolitik tabakalar›nda çal›ﬂ›ld›¤›n› ve önemli
bulgular elde edildi¤ini aktard›. Doç. Dr. Sevil Gülçur
2004 y›l›nda Güvercinkayas›’›nda yapt›klar› çal›ﬂmalarda ortaya ç›kan bal›k s›rt› örgülü duvar›n yeni yerleﬂmeciler ait olabilece¤ini söyledi ve Güvercinkayas›’n›n Anadolu tarz›ndaki yerleﬂme modelinin ilk
iﬂaretlerinden biri olabilece¤ini de ekledi. Araﬂ. Gör.
Metin Alparslan doktora tezi çerçevesinde Hitit
imparatoru II. Murﬂili’nin tarih yaz›c›l›¤›na de¤indi.
Y›ll›klar›, mektuplar› ve di¤er belgeler ›ﬂ›¤›nda imparatorun bir portresini çizen Alparslan, II. Murﬂili’nin
tarihçili¤inde di¤er Hitit ‹mparatorlar›nda farkl› olan
noktalara dikkati çekti. Araﬂ. Gör. Selim Pullu doktora tezinin de konusu olan Urartu-Tabal iliﬂkileri
hakk›nda bir bildiriyle sempozyuma kat›ld›. Merkezi
Kayseri olan Tabal’›n, daha sonra Urartu’yla Assur’a
karﬂ› güçlü bir ittifak oluﬂturdu¤unu belirten Pullu,
Tabal’›n dönemin en güçlü devletlerinden biri oldu¤unu ve önemli ekonomik kaynaklar› yönetti¤ini vurgulad›. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Turo¤lu-Araﬂ. Gör. Hasan
Özdemir “Yoncatepe Kalesi ve Yak›n Çevresinde Urartular’›n Araziden Yararlanma Yöntemleri” baﬂl›kl› bildirileriyle, bu ve benzeri yerleﬂmelerde gözetilen co¤rafi özellikler, arazinin as›l kullan›ld›¤› gibi sorulara
cevap arad›lar ve Urartular’›n araziyi kendi amaçlar›
do¤rultusunda çok verimli de¤erlendirdiklerini belirtiler. Günün ve sempozyumun son oturumunun ilk
konuﬂmac›s› Araﬂ. Gör. Dr. Erkan Konyar, Van Gölü
Havzas›’nda bulunan yivli çanak çömleklerin ›ﬂ›¤›nda, bölgedeki Demir Ça¤› kronolojisinin sorunlar›na
de¤indi. Sadece keramik buluntular›n›n bölgedeki Yoncatepe, Dilkaya ve Karagündüz gibi merkezlerin Erken
Demir Ça¤›’na tarihlendirilmesi için yeterli kriter olmad›¤›n› savundu ve özellikle stratigrafi veren höyüklerin çanak çömlekle birlikte de¤erlendirilmesi gerekti¤ini, keramiklerle bulunan fibulalar›n önemli ipuçlar› verdi¤ini vurgulayarak bu ve benzeri yerleﬂmelerin daha geçe çekilmesi gerekti¤ini ileri sürdü. Prof.

Dr. Oktay Belli 2004 y›l›nda Yoncatepe Kalesi ve nekropolünde yap›lan çal›ﬂmalara hakk›nda bilgi verdi.
Yoncatepe’de dokuma atölyesi oldu¤u düﬂünülen bir
mekân ve bu mekânda kumaﬂ parçalar› bulundu¤unu
aktaran Prof. Belli, bunun yan›nda depo odas› olmas›
muhtemel baﬂka bir mekâna rastland›¤›n› da ekledi.
Giriﬂ kap›s›n›n saray›n kuzeydo¤u köﬂesinde bulundu¤u da bu y›lki kaz›larla kesinleﬂmiﬂ oldu. Aﬂa¤› ve
Yukar› Anzaf Urartu Kalelerindeki 2004 y›l› çal›ﬂmalar›nda ise tap›na¤a giden koridorlar›n aç›lmas›na
devam edildi. Önceki y›llarda bulunan tabletteki envanterleri do¤rulayan ok uçlar› ve hançerler gibi buluntulara ulaﬂ›ld›.
Bildirilerin yan› s›ra, posterler de sempozyuma renk
katt›. Yüksek lisans ve doktora ö¤rencilerinin çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgi edinmek mümkün oldu: “MusularBat› Kappadokia Bölgesi” (M. Özbaﬂaran-T. Ölgür);
“Merkezi Kubbe-Eyvan ‹liﬂkisinin Esas Oldu¤u Anadolu Selçuklu Dönemi Tarikat Yap›lar›” (S. Parlak);
Mezra Teleilat Tarak Bask› Çanak Çömle¤inin Yay›l›m› ve Akdeniz Kültürüne Etkileri” (E. Güldo¤an);
“Karia Bölgesi Kültür Varl›klar› Envanteri” (M.
Asken); “Pisidia Bölgesi Kültür Varl›klar› Envanteri
(S. Özden); “Perge Kaz› Sikkeleri 1989-2004” (A. ErolH. Köker); “Linear B Tabletlerinde Anadolulu Kad›nlar” (G. Ergin). Bildirileri sunulan araﬂt›rma ve kaz›
sonuçlar› da ayr›ca posterlerle tan›t›ld›.
Üç gün süren sempozyum, Düzenleme Komitesi Baﬂkan› Prof. Dr. Haluk Abbaso¤lu’nun kapan›ﬂ ve teﬂekkür konuﬂmas›yla sona erdi.
Gürkan Ergin

Arkeolojide Yerleﬂim Çal›ﬂmalar›:
“Yerleﬂim Çal›ﬂmalar›nda Arkeolojik
Materyal Kullan›m› Workshop”›
Mersin Üniversitesi, Kilikia Arkeolojisini Araﬂt›rma
Merkezi’nin (KAAM) 7-9 Nisan 2005 tarihlerinde
düzenledi¤i “Arkeolojide Yerleﬂim Çal›ﬂmalar›: Yerleﬂim Çal›ﬂmalar›nda Arkeolojik Materyal Kullan›m›”
baﬂl›kl› workshop çal›ﬂmas›, Mersin Üniversitesi
(MÜ) Fen Edebiyat Fakültesi’nin Çiftlikköy Kampüsü toplant› salonunda yap›lm›ﬂt›r. Aç›l›ﬂ konuﬂmalar›,
MÜ Arkeoloji Bölüm Baﬂkan› ve KAAM Müdürü
Prof. Dr. Serra Durugönül ile Üniversite Rektör Yard›mc›s› ve Mimarl›k Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Tamer
Gök taraf›ndan yap›lan Workshop, üç ana baﬂl›k alt›nda toplanan, yedi oturum halinde gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Birinci günün Bölgesel Yerleﬂim Düzenlenmesi Çal›ﬂmalar› baﬂl›kl› ilk oturumunda Prof. Dr. Ersin Do¤er
“‹zmir-Yamanlar Da¤› (Güney Sipylos) Yüzey Araﬂt›rmas›. Geç Roma Dönemi ‹skânlar› Üzerine Gözlemler ve Sorunlar” ile Doç. Dr. Winfried Held “Loryma
TÜRK ESK‹ÇA⁄ B‹L‹MLER‹ ENST‹TÜSÜ HABERLER
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ve Karia Chersonesos’un Yerleﬂim Sistemi” konulu
bildirilerini sunmuﬂlard›r. ‹kinci oturumda, Yrd. Doç.
Dr. Ak›n Ersoy “Ephesos’un Do¤u Territoriumunda
K›rsal Yerleﬂim Alanlar›” ve Yrd. Doç. Dr. Ümit
Ayd›no¤lu; “Yerleﬂim Modeli Oluﬂturmak Mümkün
müdür? Da¤l›k Kilikia’dan ‹ki Yerleﬂim Modeli Denemesi” konulu bildirilerini vermiﬂlerdir. Birinci günün
son oturumunda Yrd. Doç. Dr. Hatice Pamir “Amik
Ovas› ve Asi Deltas› Arkeoloji Projeleri: ‹çsel Bölge
ve K›y›sal Bölge Yerleﬂim Biçimlerinin Sorgulanmas›” ve Yrd. Doç. Dr. Ayﬂe Gül Akal›n “Hellenistik
Dönemde Bir Yerleﬂim Kurma ﬁekli ‘Synoikismos’”
konulu bildirilerini sunmuﬂlard›r. Günün sonunda MÜ,
Arkeoloji Toplulu¤unun (MART) haz›rlam›ﬂ oldu¤u
“Taﬂl›k Kilikia” konulu dia gösterisiyle oldukça ilgi
çekici görüntüler eﬂli¤inde, Kilikia Bölgesi’nin antik
merkezlerinde bir gezinti yap›lm›ﬂt›r.
Workshop’›n ikinci gününde, Yerleﬂim Çal›ﬂmalar›nda Arkeolojik Materyal Kullan›m› baﬂl›kl› dördüncü
oturumda Yrd.Doç.Dr. Kaan ﬁenol “Antik Dönem
Ekonomisinin Kurgusunda Seramik Buluntular›n
Yeri, Sorunlar” ve Yrd. Doç. Dr. Gonca ﬁenol “Amphora Mühürlerinin Köken ve Sosyal Statünün Belirlenmesindeki Etkileri ve Kent Lokalizasyonun Tespitine
Katk›lar›” baﬂl›kl› konuﬂmalar›ndan sonra, beﬂinci
oturumda Elif Koparal, M.A. “Göç Olgusunun Arkeolojik Materyal ‹le Tan›mlanmas›: ‹onia Göçleri Örne¤i” ve Yrd. Doç. Dr. Cumhur Tanr›ver; “Epigrafik
Buluntular ve Tarihi Co¤rafya” konulu bildirilerini
sunmuﬂlard›r. Kent ve Kavram baﬂl›kl› alt›nc› oturumda Dr. Bilge Hürmüzlü “‹onia’da Nekropolis-Kent
‹liﬂkisi” ve Fikret Özbay, M.A. “M.Ö. 4. Yüzy›l Klazomenai Prostasl› Evleri” baﬂl›kl› bildirilerini vermiﬂlerdir. Son oturumda Yrd. Doç. Dr. Ayﬂe Gül Akal›n
taraf›ndan verilen “Antik Grekler’de Yerleﬂim Kavramlar›” ve Fahri Dikkaya, M.A. taraf›ndan verilen
“Arkeolojide Yerleﬂimi Adland›rmak” baﬂl›kl› bildirilerden sonra, kapan›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Ege Üniversitesi, Arkeoloji Bölüm Baﬂkan› Prof. Dr. Ersin Do¤er,
konuﬂmas›nda bir de¤erlendirme de yap›lm›ﬂt›r.
Workhsop’ta sunulan bildiriler MÜ, Kilikia Arkeolojisini Araﬂt›rma Merkezi’nin yay›n› olan OLBA
Dergisinin Kas›m 2005 tarihli, on ikinci say›s›nda
yay›nlanacakt›r.
Workshop kapsam›nda son gün MÜ, Arkeoloji Bölümü Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümit Ayd›no¤lu
rehberli¤inde “Da¤l›k Kilikia Gezisi” düzenlenmiﬂtir.
Bu gezide Kilikia Bölgesi’nin sahil ve iç bölgelerdeki
yerleﬂimleri gezilmiﬂ, incelemelerde bulunulmuﬂtur.
Mersin’de düzenlenen bu Workshop ile, antik dönemde kent çal›ﬂmalar› ve arkeolojik buluntulardan yola
ç›karak kent yerleﬂimlerini inceleyen araﬂt›rmac›lar›
bir araya gelmiﬂtir. Farkl› bölgelerde yap›lan yerleﬂim
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modellerinin anlaﬂ›lmas›na yönelik araﬂt›rmalar›n
sonuçlar›n›n tart›ﬂ›lmas› ve “kent, kentleﬂme süreci”
kavramlar›n›n irdelenmesi aç›s›ndan oldukça önemli
sonuçlar› ortaya koyan Workshop’›n, iki y›l sonra
tekrarlanmas› planlanmaktad›r.
Bilge Hürmüzlü

Klasik Filoloji Seminerleri 2005
‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Latin Dili ve Edebiyat› Anabilim Dal› taraf›ndan 2003 y›l›ndan beri düzenlenen
Klasik Filoloji Seminerleri’nde bu y›l müzik konusu
iﬂlendi. Türk Eskiça¤ Bilimleri Enstitüsü Yay›nlar›,
2003 ve 2004 y›llar›nda yap›lan konuﬂmalar›, Klasik
Filoloji Seminerleri I - II ad› alt›nda, iki kitap olarak
yay›mlam›ﬂt›.
2005 y›l›n›n ilk konuﬂmas›n› ‘Eski Önasya’da Müzik
Aletleri’ baﬂl›¤›yla Prof. Dr. Belk›s Dinçol, 22 ﬁubat
2005 tarihinde yapt›. Prof. Dinçol, Eski Önasya çalg›lar›n› ses üretme yöntemlerine göre s›n›fland›rarak,
zengin görsel malzeme eﬂli¤inde tan›tt›. Bu seminer
ile telli çalg›lardan olan arp ve lir, özellikle organolojiyi ilgilendiren, ﬂekil, tel say›s› ve üretimde kullan›lan malzeme bak›m›ndan, farklar›yla ele al›nd›.
‹kinci konuﬂmay› 22 Mart 2005’te, ‘Antik Yunan Vazo
Resimlerinde Müzik Aletleri’ baﬂl›kl› konuﬂmas›yla
Araﬂ. Gör. Dr. Sedef Çokay yapt›. Dr. Çokay, özellikle
siyah desenli Antik Yunan Vazolar› üzerindeki müzik
sahnelerini inceleyerek, aulos, kithara, lyra gibi çalg›lar› tan›tt›. Yine vazo resimlerinden yola ç›karak, bu
çalg›lar›n çal›n›ﬂ tekniklerine de¤indi. Geometrik
desenli Yunan Vazolar›ndan da örnekler gösterip, müzi¤i, müzi¤in yard›mc› unsur olarak yer ald›¤› farkl›
etkinlikleri ve Antik Yunan’›n müzi¤e iliﬂkin söylencelerini ele ald›.
Y›l›n üçüncü ve son konuﬂmas› da 26 Nisan 2005
tarihinde ‘Antikça¤ Müzik Sanat› Üzerine’ baﬂl›¤›
alt›nda Araﬂ. Gör. Ekin Öyken taraf›ndan sunuldu.
Öyken, Antikça¤ Yunan Kültürü’ndeki tan›m›yla müzik
sanat›n› ele alarak, müzi¤in di¤er sanat dallar›yla
iliﬂkisine de¤indi. Günümüzde Antikça¤ Müzi¤i araﬂt›rmalar›n›n geldi¤i noktadan söz ettikten sonra çalg›lar, nota sistemi, müzi¤e iliﬂkin söylenceler, söz-müzik
ve müzik ile felsefe iliﬂkisi gibi konulara de¤inerek,
asl›na uygun ﬂekilde yeniden yap›lm›ﬂ Yunan çalg›lar›n›n kullan›ld›¤› Antik Yunan Müzi¤i yorumlar›ndan
örnekler dinletti.
Düzenenen bu seminerler, birer makale halinde,
Klasik Filoloji Seminerleri-III kitab›nda, di¤erleri gibi
Say›n ‹brahim Koral’›n katk›lar›yla yay›nlanacakt›r.
Ekin Öyken
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Rei Cretariae Romanae Fautores’in
(RCRF) 24. Uluslararas› Toplant›s›
Rei Cretariae Romanae Fautores’in (RCRF) her iki
y›lda bir (biannual) yap›lan uluslararas› toplant›s›n›n
24.sü 27 Eylül-3 Ekim 2004 tarihleri aras›nda, Belçika’n›n Namur ve Leuven kentlerinde yap›ld›. Toplant›n›n ev sahipli¤ini Leuven Üniversiteleri (Eski ve
Yeni) üstlendi. RCRF’nin Avrupa’n›n çeﬂitli ülkelerinden gelen üyeleri ve di¤er kat›l›mc›lar, beﬂ gün
boyunca Roma co¤rafyas›n›n belirli bölgelerindeki
seramik üretimleri ve bu üretimlerin birbirleriyle olan
iliﬂkileri hakk›nda konuﬂmalar yapt›lar. Ayr›ca, kongrenin poster bölümünde de, özellikle genç araﬂt›rmac›lar›n sunumlar› büyük ilgi gördü.
Bu y›lki toplant›n›n ana temas› Geç Roma Serami¤i
olmakla birlikte, ilk gün Erken Roma Serami¤i hakk›nda, özellikle Almanya’n›n Ren Bölgesi’nden ve
‹talya’dan yeni örneklerin sunuldu¤u konuﬂmalar
yap›ld›. Bizim gibi Anadolu co¤rafyas›nda Roma Serami¤i’ni çal›ﬂanlar aç›s›ndan önemli olan durum, kongrenin bir gününün, ülkemizde yap›lan çal›ﬂmalarda
elde edilen Roma Serami¤i ile ilgili verilerin sunumlar›na ayr›lm›ﬂ olmas›yd›.
Ülkemizdeki araﬂt›rmac›lar aras›nda Roma Serami¤i’
ne duyulan ilgi, dünden bugüne giderek artmaktad›r.
Son y›llarda bu konuda, özellikle genç meslektaﬂlar›m›z aras›nda bir ilginin oluﬂtu¤unu görmek sevindirici bir durumdur. Bu ba¤lamda Üniversitelerimizde
Roma Serami¤i ile ilgili çeﬂitli tezlerin ve yay›nlar›n
ço¤almas›, bunun en iyi göstergelerinden biridir.
Avrupa’da Roma Serami¤i üzerindeki çal›ﬂmalar›n geçmiﬂinin, neredeyse 150 y›l öncesine gidiyor olmas›n›
dikkate alacak olursak, bu alanda oldukça zaman
yitirdi¤imiz kolayca anlaﬂ›l›r. Bu bak›mdan meslektaﬂlar›m›z›n ve ö¤rencilerimizin bu bakir konuda
çal›ﬂmalar›n›n ço¤almas›nda ve RCRF’inkine benzer
toplant›lara kat›lmas›nda ve varsa malzemelerini sunmalar›nda yarar görüyoruz.
Enstitümüz bünyesinde kurulan SERAM‹K KOM‹SYONU, meslektaﬂlar›m›za ve ö¤rencilere her türlü
yard›m› yapmaya ve bilgi vermeye haz›rd›r. Bu arada,
RCRF’nin gelecek toplant›s›n›n Arnavutluk’ta yap›laca¤›n› da duyurmak isteriz.
Levent Zoro¤lu

Hellenistik Seramik Kongresi
(4-9 Nisan 2005)
Yunanl› meslektaﬂlar›m›z›n ortalama 3 veya 4 y›lda
bir düzenledi¤i Hellenistik Seramik Kongresi’nin 7’incisi, 4-9 Nisan 2005 tarihleri aras›nda Peloponez
Yar›madas›’nda yer alan, Achaia Bölgesi’ndeki eski
Aigion (ﬂimdi Egio) kentinde yap›ld›.

Burada düzenlenen her toplant›da oldu¤u gibi, öncelikle kongrenin yap›ld›¤› co¤rafyadaki Hellenistik
Serami¤i’nin üretim ve kronoloji sorunlar› üzerinde
duruldu. Ayr›ca Karadeniz Bölgesi’nden ‹talya’ya,
hatta Balkanlar’a kadar olan co¤rafyadaki, di¤er Hellenistik seramik üretimleri ve Grek Serami¤i ile olan
iliﬂkileri de¤erlendirildi.
Levent Zoro¤lu

Anadolu’nun En Büyük ‹nsan Biçimli Taﬂ
Heykeli Oltu’da Bulundu
Erzurum’un do¤usunda Oltu ilçesinde bulunan bir taﬂ
heykel, Anadolu’da bugüne de¤in bilinen taﬂ heykellerin en an›tsal›n› oluﬂturmaktad›r. Taﬂ heykel, 1998
y›l›nda defineciler taraf›ndan bulundu¤u yerden ç›kar›lm›ﬂ ve k›r›l›p içinde alt›n olup olmad›¤› araﬂt›r›lmak
istenmiﬂtir. Ancak heykel parçalanmadan definecilerin elinden Yrd. Doç. Dr. Tahsin Parlak taraf›ndan al›narak, Alay Komutanl›¤›’n›n da katk›s› ve yard›mlar›yla Atatürk Üniversitesi’ne ba¤l› Oltu Meslek Yüksek Okulu bat› bahçe duvar›n›n d›ﬂ›na yatay bir biçimde konulmuﬂtur. 2004 y›l›nda Oltu Bölgesi’nde yapt›¤›m›z araﬂt›rma s›ras›nda gördü¤ümüz, daha önce
‹skitler’e ait oldu¤u öne sürülen bu an›tsal heykelin,
Neolitik Ça¤’a ait olabilece¤ine inanmaktay›z.
Koyu kahverengi bir görünüme sahip heykel, bölgedeki yerel taﬂ yataklar›ndan ç›kar›larak iﬂlenmiﬂtir.
5.20 m uzunlu¤unda olan heykel, ortalama 1m geniﬂli¤inde ve 60-70 cm yüksekli¤indedir. Kabaca dikdörtgen biçimli olan heykelin bu haliyle, 5-6 ton aras›nda de¤iﬂen bir a¤›rl›¤a sahip oldu¤u san›lmaktad›r.
Oldukça sert bir bileﬂime sahip olan taﬂ›n kabaca
ç›k›nt›lar›n›n düzeltildi¤i ve nispeten yuvarlat›lm›ﬂ bir
ﬂekil verildi¤i görülmüﬂtür. Gövdeye yuvarlak bir biçim
verilmesinde, taﬂ›n özenli bir ﬂekilde z›mparaland›¤›
anlaﬂ›lmaktad›r.
Taﬂ oldukça sert bir bileﬂime sahip oldu¤u için, heykel
tam plastik biçimde iﬂlenememiﬂtir. Gövdenin kemerden sonraki üst k›sm›, aﬂa¤›ya k›yasla 20-30 cm daha
geniﬂtir. Bu haliyle taﬂ, t›pk› bir kama gibi yap›larak
yere dikilmiﬂtir; alt k›sm› hem çok dar, hem de sivri
biçimde sonuçlanmaktad›r. Heykelin baﬂ k›sm› ve gövde ayr›nt›lar›, taﬂ›n çok sert olmas› yüzünden yaln›zca
bir kabartma olarak iﬂlenmiﬂtir. Taﬂ›n uzun süre aç›kta kalmas› yüzünden de, kabartma olarak iﬂlenen
ayr›nt›lar aﬂ›narak silinmiﬂtir. Heykelin baﬂ k›sm›na
yuvarlak de¤il, taﬂ›n do¤al biçimine uygun olarak
dikdörtgen bir ﬂekil verilmiﬂtir. Baﬂ al›ndan itibaren
düz ve kesikmiﬂ gibi görünmektedir. Baﬂ›n üst k›sm›n›n k›r›k olup olmad›¤› belli olmuyorsa da, çok büyük
bir olas›l›kla bunun k›r›k oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
Taﬂ›n en uç k›sm›ndaki ön yüzüne iki büyük göz
kabartma olarak iﬂlenmiﬂtir. Ortalama 35 cm çap›ndaki
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büyük gözler, erkek heykelinin en belirleyici özelli¤ini oluﬂturmaktad›r. Göz halkalar›n›n kal›nl›¤› 3 cm’
dir. Gözlerin üzerinde kaﬂlar›n iﬂlenmedi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. ‹ki gözün aras›na iﬂlenen küçük burun, gözlerin büyüklü¤ü ile çeliﬂki oluﬂturmaktad›r. Bunun
hemen alt›na yayvan olarak iﬂlenen etli dudaklar, a¤z›n
aç›k oldu¤unu göstermektedir. Çene k›sm›nda sakal›n
olup olmad›¤› belli olmamaktad›r.
Erkek heykelinin vücudundaki di¤er ayr›nt›lar›n iﬂleniﬂi, baﬂa k›yasla çok daha orant›s›zd›r. Örne¤in her
iki yanda gösterilen kollar, t›pk› yüz hatlar› gibi
kabartma tekni¤i ile yap›lm›ﬂt›r. Sa¤ ve sol kol, kal›n
ve k›vr›ml› bir halat gibi aﬂa¤›ya do¤ru inmektedir.
Baﬂa kadar uzanan sa¤ kol yan tarafta gösterilirken,
sol koldaki elin parmaklar› karn›n üzerine getirilmiﬂtir. Her iki elde de parmaklar›n büyük bir özenle
iﬂleniﬂi, k›vr›ml› bir halat gibi gösterilen kollar›n biçimi ile çeliﬂki oluﬂturmaktad›r. Bunun d›ﬂ›nda erke¤in
giymiﬂ oldu¤u giysi ile ilgili en küçük bir detay iﬂlenmemiﬂtir. Bel k›sm›nda 12 cm geniﬂli¤indeki kemer,
beﬂ kal›n yatay çizgi halinde büyük bir özenle gösterilmiﬂtir. Kemerin deriden de¤il, sanki yan yana yatay
olarak dizilen halatlardan oluﬂtu¤u san›lmaktad›r,
ancak toka k›sm› belirtilmemiﬂtir.
Heykelin baﬂ k›sm›ndan belki de kemere kadar olan
uzunlu¤u 2.20 m iken, kemerden alt k›sma kadar olan
uzunlu¤u 3 m’dir. Kemerden aﬂa¤›da uç k›sma kadar
yine herhangi bir giysi ayr›nt›s› iﬂlenmemiﬂtir. Öyle
anlaﬂ›lmaktad›r ki, alt k›s›m en az›ndan 1-1.5 m derinli¤inde bir kama gibi topra¤a gömülmüﬂ olmal›d›r. O
zaman erkek heykelinin gövdesinin orant›l› olarak
yap›ld›¤› görülmektedir.
Avrasya Arkeoloji Projesi çerçevesinde Karadeniz’in
kuzeyindeki bozk›rlardan, Mo¤olistan topraklar›n›n
sonuna de¤in uzanan geniﬂ co¤rafi bölgede bulunan
binlerce insan biçimli taﬂ heykel ve balbal› incelemiﬂ
bulunmaktay›z. Türklerin “Ata Kültü”nü yans›tan bu
heykeller, M.S. 6.-13. yy’lar aras›nda yo¤un olarak
kült merkezlerinin çevresine ve kurganlar›n üzerine
dikilmiﬂtir. Orta Asya’dan bat›ya göç eden Türkler, bu
özgün inanç gelene¤ini Anadolu’nun içlerine kadar
yaym›ﬂlard›r. Ancak ‹slam dininin Türkler aras›nda
yayg›nlaﬂmas› ile birlikte, bu gelenek yavaﬂ yavaﬂ
ortadan kalkmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Bu an›tsal heykelin, Türklerin kutsal olarak kabul etti¤i ve “taﬂ baba”, “taﬂ nine” ya da “saymal›taﬂ” olarak
adland›rd›¤› taﬂ heykellerden ayr›lan en önemli özelli¤i, elinde içinde ölümsüzlü¤ü simgeleyen Bengisu’
nun bulundu¤u bir kupa ile sol eliyle kemere as›l› olan
bir silah› tutmamas› gelmektedir.
Buna karﬂ›n taﬂ heykelin iﬂleniﬂ biçimi, günümüzden
11.000 y›l öncesi Çanak Çömleksiz Neolitik Ça¤’a ait
Nevali Çori’de kutsal alanda dikili olan “T” biçimli
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insan stellerine benzemektedir. Ortalama 3 m yüksekli¤indeki Nevali Çori insan biçimli stellerinin hiçbirinde, kafa ayr›nt›s› iﬂlenmemiﬂtir. Buna karﬂ›n stilize
edilen ve karn›n›n üzerinde birleﬂtirilen kollar ve
ellerindeki parmaklar, özenli bir biçimde iﬂlenmiﬂtir.
Ayr›ca gövdenin alt k›sm›, ﬁanl›urfa’da Bal›kl› Göl’ün
kuzeyinde bulunan ve günümüzden 11.000 y›l öncesine tarihlenen kalker taﬂ›ndan yap›lm›ﬂ erkek heykelinin alt k›sm› ile büyük bir benzerlik göstermektedir.
Taﬂ heykelin Nevali Çori heykellerinden ayr›lan en
önemli özelli¤i, yüzünde abart›larak gösterilen iri
gözleriyle, küçük burnu ve a¤z› gelmektedir.
Gelecek y›l Oltu çevresinde, özellikle taﬂ heykelin
bulundu¤u yerde yap›lacak ayr›nt›l› yüzey araﬂt›rmas›
sonucunda, Çanak Çömleksiz Neolitik Ça¤’a ait yerleﬂim merkezinin bulunaca¤›n› ve taﬂ heykelin kesin
olarak tarihlenebilece¤ini ummaktay›z.
E¤er gerçekten an›tsal heykel Çanak Çömleksiz
Neolitik Ça¤’a ait ise, o zaman birçok meslektaﬂ›m›n
da belirtti¤i gibi, Çanak Çömleksiz Neolitik Ça¤ yerleﬂim merkezleri yaln›zca Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde de¤il, bunun kuzeyindeki yüksek yaylalarda da
aranmal›d›r.
Oktay Belli
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Soloi Pompeiopolis Heykelleri
2000-2004 Y›l› Çal›ﬂmalar›
Kilikia Pedias’›n antik liman kentlerinden, Mersin’in
11 km bat›s›ndaki Soloi Pompeiopolis’te, 1999 y›l›nda baﬂlayan kaz›larda (bkz. R. Ya¤c›, HABERLER 9,
2000, s.16), Sütunlu Cadde’de, 2000-2004 y›llar›nda,
toplam alt› adet mermer heykel ile bunlara ve daha
baﬂkalar›na ait çok say›da parça gün ›ﬂ›¤›na ç›kar›lm›ﬂt›r. T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü’nün izni ile çal›ﬂmakta oldu¤um Mersin Müzesi’ndeki bu yap›tlardan
2000 y›l› buluntusu biri kad›n ikisi erkek üç heykele
(bkz. R. Ya¤c›, HABERLER 12, 2001, s.15-16) iliﬂkin
görüﬂlerimi, dergimizin geçen y›lki Ocak say›s›nda
(bkz. E.T. Tulunay, HABERLER 17, 2004, s.13) okurlarla paylaﬂm›ﬂt›m. Daha sonra, 19 Nisan 2004’te ‹.Ü.
Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kaz› ve Araﬂt›rmalar›
4. Toplant›s›’nda; 27 May›s 2004’te 26. Uluslararas›
Kaz›, Araﬂt›rma ve Arkeometri Sempozyumu kapsam›nda ilk kez 2004 y›l›nda düzenlenen Müze Araﬂt›rmalar› Toplant›s›’nda ve 13 Aral›k 2004’te Alman
Arkeoloji Enstitüsü ‹stanbul ﬁubesi’nde yap›lan Hauskolloquium çerçevesinde de¤erli meslektaﬂlar›m›n
eleﬂtirisine sunma olana¤› buldu¤um bu ve di¤er heykellere iliﬂkin yorumlar›m›n be¤eniyle kabul görmesine dayanarak, Soloi Pompeiopolis Sütunlu Caddesi’
nin ﬂimdiye dek irdeledi¤im tüm heykellerini özetle
tan›tmak istiyorum:
Hygieia-Asklepios-Telesphoros Grubu: Giysi üzerindeki baﬂ ve kuyruk izlerine göre, bile¤in üst k›sm›ndan
k›r›lm›ﬂ sa¤ eliyle bir y›lan tuttu¤u anlaﬂ›lan, vücudunun üst k›sm› eksik kad›n figürü, tanr›ça Hygieia’n›n,
en yayg›n rastlanan “Broadlands– Miletos Tipi”ndedir.
Bu tipin orijinali, genellikle Praksiteles’in o¤ullar› Genç
Kephisodotos ile Timarkhos taraf›ndan, Kos’taki Asklepieion için M.Ö. 320’lerde yap›lan mermer kült grubuna ba¤lan›r. Hem durduklar› yerin hem de heykelt›raﬂlar›n›n ünü nedeniyle, Hygieia ve Asklepios’tan
oluﬂan bu gruba ait heykellerin, birlikte veya tek tek çok
say›da kopya edildi¤i ileri sürülmektedir. Kos orijinaline ba¤lanan Münih, Vatikan, Moskova ve Beaune
gruplar›nda, Hygieia hep heykelimizle benzer tiptedir.
Bunlardan Münih örne¤i, olas›l›kla Adana/Kilikia
kökenlidir. M.S. 238’e tarihlenen bir Aigeai/Kilikia
sikkesinde de ayn› tipte bir Hygieia ile sol elinde rulo
tutan bir Asklepios’tan oluﬂan, aralar›nda Telesphoros’
un durdu¤u bir grup betimlenmiﬂtir. ﬁüphesiz, kopya
yap›m›ndaki mahallî ve zamansal üslûp farkl›l›klar›
ile ara orijinaller ve çeﬂitlemeler (kumaﬂ k›vr›mlar›n›n
düzeni, bacaklar›n ayna aksi konumland›r›lmas› vb.),
özgün gruptaki heykellerin zamanla de¤iﬂik görünüm
kazanmas›nda etken olmuﬂtur.
Soloi Pompeiopolis’te 2003 y›l›nda bulunan, sol baca¤›n›n yan›nda küçük bir figür duran, gö¤üs hizas›ndan

k›r›lm›ﬂ, alt taraf› mevcut yar› giyimli erkek heykeli
ile Moskova ve özellikle Münih grubundaki Asklepios çok benzerdir. Heykelimizdeki küçük figür, Asklepios’un o¤lu ve yard›mc›s› Telesphoros olmal›d›r.
Ayr›ca heykel parçalar› aras›nda buldu¤umuz rulo
tutan sol el parças›n› da, heykelimize k›r›k k›r›¤a oturttuk. Asklepios için, t›p alan›ndaki bilgeli¤ini belirten
bu ola¤an belirteç, Sütunlu Cadde’nin di¤er erkek heykellerinde de (elde ya da demet halinde yan tarafta
yerde) mevcuttur. Ayr›ca, heykelimizle birlikte iki parça halinde bulunan sakall› bir baﬂ da Asklepios baﬂlar›
tipine uymakta; y›lan dolanm›ﬂ a¤aç parçalar›n›n
varl›¤›, hem Hygiei-Asklepios grubuna hem de Soloi
Pompeiopolis Sütunlu Cadde’nin, buluntular›na göre
düﬂündü¤üm tasvir program›na uymaktad›r. Bu ba¤lamda, Asklepios ve Hygieia heykelleri, belki bir kireç
kuyusu yak›n›na çekilmek istendiklerinden, Sütunlu
Cadde’de birbirinden biraz uzakta bulunmalar›na karﬂ›n, ayn› gruba ait olmal›d›rlar.
Nemesis Heykeli: 2003 buluntusu, do¤al boydan küçük
kolsuz ve baﬂs›z, giyimli kad›n heykelini hem sa¤
eliyle yakas›n› tutan tipik Nemesis jestini an›msatan
gö¤üs üzerindeki diagonal k›r›k, hem de sa¤ yan›nda
yer alan tekerlek nedeniyle Nemesis olarak yorumlad›m. 2004 y›l›nda bu heykelin boynuna k›r›k k›r›¤a
oturan baﬂ› da bulunmuﬂtur. Bu baﬂ da asl›nda, Agorakritos’un M.Ö. 5. yy’da yapt›¤› ünlü Rhamnus Nemesis
kült heykelinin baﬂ› tipindedir, fakat yöresel karakterde ve oldukça farkl› oranda ﬂematize edilmiﬂ; ayr›ca,
heykelin narin vücut yap›s›na pek uymayan büyüklükte ve giysi k›vr›mlar›na göre daha özensiz üslûpta
iﬂlenmiﬂtir. Bu heykel hem küçük boyutu hem de arkas›ndaki kenet deli¤i nedeniyle belki bir sütun konsolu
üzerinde duruyordu.
Dionysos Heykeli: Solundaki küçük boyutlu Pan ve
sa¤›ndaki panter ile üçlü bir grup oluﬂturan, nebrisli,
çizmeli Dionysos heykelinin, sa¤ baca¤› taﬂ›y›c›, sol
baca¤› serbest olup, sa¤ koltuk alt›ndan sol omuza
do¤ru gövdeyi çaprazlama kateden nebrisinin sol omuzdan sarkan ön k›sm›nda kabartma bir keçi baﬂ› görülür. Dionysos’un baﬂ› hafifçe sa¤›na do¤ru dönüktür;
saçlar, ortadan ayr›lm›ﬂ, muntazam dalgalar halinde
yanlara ve geriye taranm›ﬂ, önde gö¤üslere dek bukleler halinde düﬂmüﬂtür. Saçlar›n üzerinde, tepede
büyük sarmaﬂ›k yapraklar›yla çiçekler ve yüzün iki
yan›na sarkm›ﬂ üzüm salk›mlar›ndan oluﬂan bir taç
yer almaktad›r. Baﬂ›n› Dionysos’a do¤ru yukar› kald›rm›ﬂ, uzun saç-sakal ve b›y›kl›, keçi bacakl› Pan, sol
kolunu ve s›rt›n› örten bir manto giymiﬂ olup, sa¤
eliyle sol omzuna dayad›¤› bir lagobolon tutmaktad›r.
Art ayaklar› üzerine oturmuﬂ, sol ön patisini yukar›
kald›rm›ﬂ olan panterin, sadece gövdesi mevcuttur;
kuyru¤u da Dionysos’un sa¤ baca¤›n› destekleyen
a¤aç üzerinde yukar› do¤ru k›vr›k olarak plastik belirtilmiﬂtir.
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Grubumuzun, bildi¤im kadar›yla tam bir repli¤i yoktur. Dionysos, “Kyrene-Woburn” tipi ve “Kopenhag
Grubu” çevresinde de¤erlendirilebilir; bu konudaki
çal›ﬂmalar›m halen devam etmekte, ayr›ca henüz parçalar halindeki heykelin tümlenmesi ve kaz›da yeni
parçalar bulunmas› beklenmektedir. (Resim, bilgisayar ortam›nda sanal olarak tümlenmiﬂtir.)
Balbinus ve Baﬂs›z Erkek Heykeli: 2000 y›l› kaz›s›nda birbirine yak›n yerde gün ›ﬂ›¤›na ç›kan Himation
ve Khiton giyimli iki erkek heykeli, büyüklük, duruﬂ,
oran, üslûp ve özellikle gö¤üs uçlar›n› birbirine ba¤layan U ya da V ﬂeklinde k›vr›mlar yönünden birbiriyle çok benzeﬂir. Erkek figürlerinde pek görülmeyen bu
tekdüze k›vr›m düzeni, muhtemelen yerel gelenektedir. Taﬂ›y›c› sol bacaklar› yan›nda destek olarak, demet
ﬂeklinde ba¤lanm›ﬂ, karesel iﬂlenmiﬂ rulolar bulunan
bu heykellerden, baﬂ› haricinde kaidesiyle birlikte tüm
koruna gelmiﬂ olan›, sol elinde de bir rulo tutmaktad›r.
Baﬂ› gövdeye k›r›k k›r›¤a uyan, yüzü oldukça aﬂ›nm›ﬂ,
fakat portre hatlar› alg›lanabilen di¤er heykel ise, sol
eliyle, bel hizas›nda, sol omzuna at›lm›ﬂ Himation’un
k›vr›mlar›ndan bir k›sm›n› avuçlam›ﬂt›r.
‹lk bulundu¤unda bir filozofu temsil etti¤i düﬂünülen
(bkz. R. Ya¤c›, HABERLER 12, 2001, s. 16) baﬂl›
erkek heykelinin, taraf›mdan ileri sürüldü¤ü üzere
Roma ‹mparatorlar›ndan Decimus Caelius Calvinus
BALBINUS’un portre hatlar›n› taﬂ›d›¤›, bu imparatorun sikke resimleri ve özellikle Peiraieus’taki heykelinin baﬂ› ile yapt›¤›m görsel karﬂ›laﬂt›rma sonucu,
çehre hatlar›nda aç›kça görülen uyum ba¤›nt›s› ve
benzerlik nedeniyle kabul edilmiﬂtir. Yani Soloi Pompeiopolis ve Peiraieus’ta bulunan Balbinus heykellerinin baﬂlar›, birbirlerinin repli¤idir.
Bilindi¤i üzere, imparator heykelleri, imparatorun
ﬂahsen bulunmad›¤› zamanda ve yerde, imparatoru
temsil ediyorlard› ve halk›n gözünde en az imparatorun kendisi kadar kudrete sahiptiler. Bu nedenle
iktidara geçer geçmez, imparatorlar›n ilk iﬂi, portrelerini imparatorlu¤un her köﬂesine ulaﬂt›rmakt›. Bunun
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en güzel örne¤ini de bize, san›r›m, sadece 99 gün iktidarda kald›¤› halde, Peiraieus’taki ve burada, Soloi
Pompeiopolis’teki portre heykelleriyle imparator
Balbinus vermektedir. Böyle do¤al boydan büyük taﬂ
bir heykelin tamamlanmas› dahi, üç aydan fazla zaman
alaca¤›ndan, Burada, Roma’dan do¤uya sadece baﬂ›n
gönderildi¤i ve yar› iﬂlenmiﬂ bir heykele çabucak kopyaland›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Zaten hem Peiraieus hem
de Soloi Pompeiopolis baﬂlar›n›n farkl› tipte heykel
gövdelerinde bulunmas› da bunu kan›tlamaktad›r.
Heykellerimizi bir arada de¤erlendirirsek, Hygieia ve
Asklepios’un ‹mparator heykeli yak›n›nda bulunmas›
bize, özellikle do¤u provinzlerinde yayg›n olan örne¤in, Side ya da Ephesos’taki gibi ‹mparator Salonlar›nda veya umuma aç›k alanlarda rastlanan tasvir programlar›n› an›msatmaktad›r. Arrianos (M.S. 2. yy; Arr.
2,57), B. ‹skender’in M.Ö.333’te Soloi’de Asklepios’a kurban kesti¤ini bildirir. Yani burada Asklepios
kültü oldukça eskidir. Yine Kilikia kentlerinden olan
Aigeai’da ise, Severuslar Sülâlesi’nin son temsilcisi
Severus Aleksander’in (M.S. 222-235) al›ﬂ›lmad›k bir
ﬂekilde Asklepios baﬂ rahibi oldu¤unu ve bir sikke
üzerinde rahiplik diademi ve y›lanl› bir sopa ile betimlendi¤ini de art›k biliyoruz. Bu durum daha sonraki
imparatorlar döneminde de, Valerianus (M.S. 253260)’a dek devam etmiﬂtir. ‹ﬂte heykelimizin baﬂ›ndaki corona tortilis de, kan›mca, Balbinus’un bir Asklepios rahibi olarak betimlendi¤inin kan›t›d›r.
Burada Hygieia, bölgeye özgü Asklepios kültündeki
yeri yan› s›ra, hem Salus Augusti olarak imparatorun
kiﬂisel sa¤l›¤›n›, hem de Salus Imperii olarak devletin
bekas›n›, yani sa¤l›kl› bir idareyi kastediyor olabilir.
Halk, özellikle eyaletlerde, M.S. 3. yy’›n ilk yar›s›ndaki huzursuzluklardan b›km›ﬂt›r. ‹kide birde imparatorlar ve buna ba¤l› olarak yönetim politikas› de¤iﬂmektedir. Özellikle, imparatorlar›n öldürülüﬂü ve
meydana gelen iç çat›ﬂmalar nedeniyle, devletin zay›flayaca¤›, yani sa¤l›¤›n›n bozulaca¤› düﬂüncesiyle,
Salus, imparatorlar›n ve devletin koruyucusu olarak
Roma’da oldu¤u kadar, eyaletlerde de giderek artan
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boyutta önem kazanm›ﬂt›r. Öte yandan, tanr›ça Nemesis de, M.S. 3. yy’da imparatorlar›n yan›nda, hem onu
koruyucu hem de onun himayesinde olan s›kl›kla
betimlenmiﬂ “oyunlar›n hamisi” bir figürdür.
Sonuç olarak, ben, Soloi Pompeiopolis’te sütunlu caddeye, imparator Balbinus’un portre heykelinin, belli
bir tasvir program› çerçevesinde, yüksek memur ve
tanr›larla birlikte, dikildi¤ini ve Hygieia’n›n hem imparatorun kiﬂisel sa¤l›¤›n›, hem de Kilikia eyaletinin ve
Roma Devleti’nin sa¤l›¤›n› koruyan bir sa¤l›k personifikasyonu oldu¤unu düﬂünüyorum. Tabiî, Hygieia
heykelinin bir portre baﬂ›n›, örne¤in, Balbinus’un eﬂinin portresini taﬂ›mas› da mümkündür. Portrelerinden
tan›d›¤›m›z, fakat ad›n› dahi bilmedi¤imiz bu imparatoriçenin, bir Romal›dan çok, Suriyeli fizyonomisi
taﬂ›d›¤› ileri sürülmüﬂtür. Belki o, bu yöreden biri dahi
olabilir. Ne yaz›k ki, bu konuda kaynaklar suskundur
ve düﬂüncelerimiz bir varsay›mdan öteye gidemez.
Fakat, hem 60 yaﬂ üzeri olgunlu¤u, hem de Anadolu’da defalarca kan›tlad›¤› iyi idareci vasf›na sahip,
Balbinus’un, imparator olmas›n› memnuniyetle
karﬂ›layan ve bu görevde uzun süre kalarak imparatorlu¤un rahat bir nefes almas›n› dileyen kent halk›n›n,
böyle bir tasvir program›n› uygulam›ﬂ olmas› çok

mant›kl›d›r. Bu arada, di¤er baﬂs›z erkek heykelinde
Balbinus’la tamamen eﬂit haklara sahip ortak imparator Pupienus’un portresi olmas› da mümkündür.
Üslûp kriterine göre M.S. 3. yy’›n ikinci çeyre¤i içine
yerleﬂtirebilece¤imiz heykellerimizin, farkl› sanatkârlarca bir tasvir program› çerçevesinde yap›ld›¤› ve
kan›mca Balbinus’un imparatorluk dönemine göre,
kesinlikle M.S. 238 y›l›n›n ilk alt› ay› içine tarihlendirilebileceklerini düﬂünüyorum. Fakat, bunlar›n (in situ
bulunmad›klar› varsay›ld›¤›ndan) Sütunlu Cadde’de,
yerde kaideler üzerinde mi, yoksa sütunlardaki konsollar üzerinde mi durduklar› ya da bir yap›yla iliﬂkili
olup olmad›klar› henüz kesin yan›tlanamamaktad›r.
Kaz›da, mevcut heykellere eklenecek yeni parçalar›n
ve tasvir program›n› zenginleﬂtirecek ya da destekleyecek yeni heykellerin bulunmas›n› bekliyoruz.
Soloi Pompeiopolis heykellerini yay›nlamama izin
veren T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü’ne ve bana bu
ilginç yap›tlar› incelememi öneren kaz› baﬂkan› Doç.
Dr. Remzi Ya¤c›’ya içtenlikle teﬂekkür ederim.
Elif Tül Tulunay

Kaz› - Araﬂt›rma
Aktoprakl›k (Akçalar S›rt›)
Çal›ﬂmalar› - 2004
Anadolu’nun bat›s›nda, özellikle Kuzeybat› Anadolu’
da tarihöncesi döneme ait kaz› yerlerinin say›s›
oldukça s›n›rl› ve ço¤u yak›n tarihlerde gerçekleﬂen
çal›ﬂmalar niteli¤indedir. Anadolu ile Avrupa aras›nda
geçiﬂ noktas› niteli¤inde olan Kuzeybat› Anadolu
ve özellikle Trakya Bölgesi’nde yap›lacak her yeni
çal›ﬂma, buradaki tarihöncesi kültürlerin anlaﬂ›lmas›na katk› sa¤layacak niteliktedir. Di¤er taraftan bölgede h›zla büyüyen sanayileﬂmiﬂ kentler, buradaki arkeolojik yerleﬂimlerin varl›¤›n› h›zl› bir biçimde tehdit
etmektedir. Aktoprakl›k (Akçalar S›rt›), söz konusu
bu yerleﬂmelerden birisidir. Bursa ilinin 30 km kadar
bat›s›nda, Akçalar Beldesi arazisindeki yerleﬂim yeri,
buradaki sanayi faaliyetlerinin yo¤unlaﬂmas› ve Bursa
ile ‹zmir illeri aras›nda bir otoyol çal›ﬂmas›n›n baﬂlat›lmas›na ba¤l› olarak, 2002 y›l›nda bulunmuﬂtur.
Bu çal›ﬂma ‹stanbul Üniversitesi Bilimsel Araﬂt›rma
Projeleri Komisyonunca, 232/29042004 nolu proje
kapsam›nda desteklenen çal›ﬂmalar›n 2004 y›l› kaz›
sezonunda, birbirine yaklaﬂ›k 150 m uzakl›kta iki yerleﬂimin bulundu¤unu gösterimiﬂtir. Ulubat Gölü’nün
do¤usunda, göle do¤ru alçalan bir teras üzerindeki
yerleﬂimlerden kuzeydeki, Ulubat Gölü’ne do¤ru

uzanan iki dere yata¤›n›n aras›nda, do¤al bir yükseltinin do¤u yamac›nda yer al›r. Di¤eri ise, söz konusu
yerleﬂimin güneyindeki dere yata¤›na do¤ru alçalan
yamaçta bulunmaktad›r.
Kaz› çal›ﬂmalar›n›n yan›s›ra alanda yap›lan jeomanyetik ölçümler, bu iki yerleﬂmenin varl›¤›n› do¤rulamakta ve yerleﬂimlerle ilgili detayl› bilgi vermektedir.
Buna göre kuzeyde 100 m çap›nda; güneyde ise yaklaﬂ›k 65 m çap›nda hendeklerle çevrili iki yerleﬂim
bulunmaktad›r. Güneydeki yerleﬂimin olas›l›kla hende¤in inﬂa edildi¤i dönemden sonra geniﬂleyerek,
hendek alan›n›n d›ﬂ›nda, özellikle bat›ya do¤ru büyüdü¤ü anlaﬂ›l›r.
2004 y›l› kaz› çal›ﬂmalar› a¤›rl›kl› olarak kuzey kaz›
alan›nda sürdürülmüﬂ ve 450 m2 ’lik bir alanda çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Buradaki kaz›lar tar›msal u¤raﬂ›larla tahrip edilmiﬂ bir tabakan›n alt›nda en az 2 tabakan›n daha bulundu¤unu ve arkeolojik dolgunun derine do¤ru devam
etti¤ini göstermektedir. Güneyde 10 x 2 m gibi s›n›rl›
bir alanda yap›lan çal›ﬂmalar hendek dolgusu içinde
gerçekleﬂmiﬂtir. Hende¤in içi, duvar molozu niteli¤inde olan yan›k kerpiç parçalar›yla doldurulmuﬂtur.
Ana kayaya kadar inen hendek kesiti, hende¤in en az
3 tabakal› bir yerleﬂimi çevreledi¤i ve buradaki ilk
yerleﬂimin anakaya üzerine kuruldu¤unu gösterir.
TÜRK ESK‹ÇA⁄ B‹L‹MLER‹ ENST‹TÜSÜ HABERLER
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Çal›ﬂmalar›n ilk y›l› olmas›na karﬂ›n Aktoprakl›k yerleﬂimleri, kuzeybat› Anadolu’da tarihöncesi döneme
iliﬂkin baz› bilinmeyenleri aç›¤a ç›karacak sonuçlar
vermiﬂtir. Bulunan çanak çömlekler aras›nda Neolitik
ve ‹lk Kalkolitik karakterli belirgin tipler görülür.
K›rm›z› astarl›, monokrom, büyük tutamakl› kaplar,
Anadolu Son Neolitik Ça¤ malzemesi ile yak›ndan
benzeﬂmekte, bu çanak çömle¤in benzerleri Klasik
Fikirtepe Evresi, Il›p›nar X-IX tabakalar›ndan bilinmektedir. Kaz› ve sokma bezekli, t›rnak bask›l›
impresso türü çanak çömlekler ise Il›p›nar IX, Yar›mburgaz 4-5 tabakalar›ndan tan›nan tipler aras›ndad›r.
Bunlarla birlikte Yar›mburgaz 3-4, Demircihöyük (Ware
E), Il›p›nar VIII tabakalar›ndan tan›d›¤›m›z içi dolu
zig-zag bezemeli kaplar, Anadolu Neolitik-‹lk Kalkolitik Ça¤ geçiﬂ dönemini yans›t›r niteliktedir.
Necmi Karul - Öcal Özeren

Anazarbos Kaz›lar› - 2004
Adana ili Kozan ilçesinin 25 km güneydo¤usunda,
Toros Da¤lar›’n›n yüksek bir uzant›s›n›n eteklerinde
bulunan Kilikya kenti Anazarbos’ta, Alman Arkeoloji Enstitüsü ile ‹stanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Mustafa H. Sayar iﬂbirli¤inde 2004 y›l› yaz›nda arkeolojik bir yüzey araﬂt›rmas›na baﬂlanm›ﬂt›r.
M.Ö. 1. yy’da kurulmuﬂ olan kent, son 15 y›lda Sayar’
›n epigrafi ve yerleﬂim co¤rafyas› üzerine yapt›¤›
araﬂt›rmalarla tan›t›ld›ysa da, bu geniﬂ alanda ﬂimdiye
kadar tam bir topografik çal›ﬂma yap›lmad›¤›ndan,
arkeologlar ve eskiça¤ tarihçileri, M. Gough taraf›ndan 50’li y›llarda oluﬂturulan eskizden yararlanmak
zorunda kalmaktayd›. Bu çal›ﬂmalar kentle birlikte,
do¤al olarak nekropoller ve yak›n çevreyi de kapsayacakt›r. Önceleri Tarkondimotos adl› korsanl›k ta yapm›ﬂ olan yerel bir krala ait olan Anazarbos kenti, çok
say›daki büyük yap›dan anlaﬂ›laca¤› üzere, M.S. 2. ve
3. yy’larda stratejik konumu nedeniyle yüksek refah
düzeyine ulaﬂm›ﬂt›r. Günümüzde Dilekkaya da denilen Anazarbos, Pergamon, Kyzikos kentlerinin yan›
s›ra Anadolu’da tiyatrosu, amfitiyatrosu ve stadyumu
olan yegâne kenttir. Bu büyük yap›lar›n mimarl›k tarihi aç›s›ndan derlenmesi (sütunlu ve büyükçe iki cadde
üzerinde iki kemer ile iki hamam k›smen koruna gelmiﬂtir), bu çal›ﬂmam›z›n hedefidir. Do¤al olarak, daha
sonraki dönemler de çal›ﬂma kapsam›ndad›r. ‹mparatorluk Dönemi kent bölgesi, Geç Antik, Bizans ve
Arap Dönemlerindeki yerleﬂmenin ard›ndan, 14. yy’da
Ermeni Krall›¤›’n›n da¤›lmas›yla birlikte terk edilir.
Terk edilmesine kadar geçen zaman dilimi içerisinde,
sürekli el de¤iﬂtirmesi, kentin yap›lar›na ve imar dokusuna da do¤al olarak yans›m›ﬂt›r. Antik kentte yerleﬂim yap›lan yer, büyük kayal›¤›n eteklerinde olup, yüksek yerler daha ziyade kutsal alanlar ve mezarl›klar
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için kullan›lm›ﬂ, kent zamanla yukar›lara do¤ru
geniﬂleyerek, Bizans ve sonras›ndaki dönemlerde
büyük bir kale yap›lm›ﬂt›r. Bizans Dönemi’ne ait sa¤lam kent surunun, Arap Dönemi’nde yenilenmiﬂ oldu¤u, geçen araﬂt›rma mevsiminde saptanm›ﬂt›r; Antik
Dönem’de bir savunma yap›s›n›n olmad›¤› san›lmaktad›r. Bu surlar yap›l›rken çok say›da antik yap›n›n
malzemesi kullan›lm›ﬂ olmal›d›r; bu yap›lar›n taﬂlar›
devﬂirme malzeme olmuﬂtur. Bunlar›n tam olarak saptanmas›yla, hangi çeﬂit antik an›tlara ait olduklar› ortaya ç›kacakt›r. En güneyde tiyatro oturma s›ralar›ndan
anlaﬂ›laca¤› üzere, bunlar surlara en yak›n yerde kullan›lm›ﬂ olmal›d›r.
Bu çal›ﬂmalara paralel olarak, daha önce haz›rlanan
hava foto¤raflar›ndan yararlanarak, kentin parsellere
ayr›lan kesimleri incelendi. Hava foto¤raflar›nda tan›nabilen bütün yap› dokular› kontrol edildi. Gerek Antik
Dönem’den in situ olarak kalan, gerekse Geç Antik
Dönem’de yeniden kullan›lan dokular, belgelendi.
Mahallelerin yap›laﬂma yo¤unlu¤unun anlaﬂ›lmas›na
ve özellikle farkl› konumdaki imar planlar› ile dönemlerin ayd›nlat›lmas›na yarayacak ipuçlar› elde etmek
için, kal›nt›lar tam olarak ölçülerek fiﬂlere iﬂlendi.
Anazarbos’un bu k›sm›nda en az›ndan M.Ö. 1. yy’dan
beri bu yerde yerleﬂim yap›ld›¤›ndan ve modern yerleﬂmenin alan›n yaln›z kenar›yla s›n›rl› olmas› bak›m›ndan, burada çeﬂitli dönemlerin farkl› konumlar›n›n
ve özellikle Antik Dönem’den Geç Antik Dönem’e,
Ortaça¤ baﬂlar›na olan ilginç geçiﬂin anlaﬂ›laca¤› beklenmektedir.
Richard Posamentir
(Almanca’dan Çeviren: Ali Akkaya)

Baruthane Tümülüsleri Kaz›s› - 2004
Samsun ili Büyükﬂehir Belediyesi’ne ba¤l› bulunan
Kalkanca Mahallesi s›n›rlar› içinde yer alan Baruthane Tümülüsleri kaz›s› 9 Eylül-30 Ekim 2004 tarihleri aras›nda 52 gün süreyle gerçekleﬂtirildi. Samsun
Büyükﬂehir Belediyesinin maddi deste¤i ile Samsun
Müzesi Müdürü Muhsin Endo¤ru baﬂkanl›¤›nda yap›lan kaz›lara heyet üyesi olarak ‹stanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden Doç. Dr.
Sümer Atasoy (Bilimsel Dan›ﬂman), Yrd. Doç. Dr.
ﬁevket Dönmez, Yüksek Lisans ö¤rencisi Hüseyin
Madenli ve Lisans ö¤rencisi Mehmet Sa¤›r ile Samsun
Müzesi araﬂt›rmac›lar› Necati Kodalak, Emine Y›lmaz
ve Salih Kurudere kat›ld›. Arkeolog U¤ur Akyüz de
kaz›da bir süre görev yapt›.
Baruthane Tümülüsleri olarak an›lan ve biri güneyde
di¤eri ise kuzeyde yer alan iki tümülüsün tepe noktalar›n›n deniz seviyesinden yükseklikleri 85 m ve 75
m’dir. Tümülüslerden güneyde olan› (Tümülüs 1)
yaklaﬂ›k 15 m yüksekli¤inde 40 m çap›nda, daha
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duvar›n uzunlu¤unun 21.70 m, yüksekli¤inin 1.30 m,
ortalama kal›nl›¤›n›n 0.35 m oldu¤u saptand› (bkz.
Resim). Duvar›n düzgün kesilmiﬂ blok taﬂlar›n tek
s›ra halinde birbirleri en yüksek yerde 3 s›ra halinde
konmas›yla inﬂa edilmiﬂ oldu¤u gözlendi. Taﬂ s›ralar›n›n bazen dikey bazen de yatay olarak kondu¤u ve
böylece duvardan ç›k›nt›lar yap›ld›¤› gözlendi. Harçs›z 3 s›ra yontma taﬂ duvar›n baz› bloklar›n›n kurﬂun
kenetlerle birbirlerine ba¤lanm›ﬂ olduklar› in situ
durumda ele geçen kurﬂun kenetlerden ve bu kurﬂun
kenetlerin boﬂluklar›ndan anlaﬂ›ld›.

Baruthane Tümülüsleri’ndeki kaz› s›ras›nda bulunan
kurﬂun kenetli blok taﬂlardan inﬂa edilmiﬂ
uzun bir duvar

küçük olan kuzeydeki tümülüs (Tümülüs 2) ise 8 m
yüksekli¤inde ve 30 m çap›ndad›r.
Baruthane Tümülüsleri kaz›lar›na baﬂlamadan önce,
16-24 A¤ustos 2004 tarihleri aras›nda 9 gün süreyle
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik
Mühendisli¤i Bölümü’nden Araﬂ. Gör. ‹rfan Akça ile
Araﬂ. Gör. N. Y›ld›r›m Gündo¤du’nun; Do¤ru Ak›m
Özdirenç yöntemiyle gerçekleﬂtirmiﬂ oldu¤u jeofizik
çal›ﬂmalarla ilgili raporun incelenmesi sonucunda, söz
konusu raporda baz› ölçüm yerlerinde olas› arkeolojik
kal›nt›lara ya da daha önce gerçekleﬂtirilmiﬂ bulunan
yasad›ﬂ› kaz›lara ait tüneller olabilece¤ine dair güçlü
veriler oldu¤unun anlaﬂ›lmas› üzerine, bu verilerin en
güçlü oldu¤u 73.22 m kotundaki KGK 3 iﬂaretini merkezde b›rakacak ﬂekilde Tümülüs 1’in kuzeydo¤u eteklerinde bir açma (BT 1) aç›lmas›na karar verildi. Kaz›ya baﬂlanan yüzeyden -3.70 m seviyede açman›n kuzey
kesiminde, kuzey-güney do¤rultusunda uzanan düzgün
kesilmiﬂ blok taﬂlardan inﬂa edilmiﬂ uzun bir duvar
ortaya ç›kar›ld›. Yap›lan geniﬂleme çal›ﬂmalar› sonucu

Bu tümülüsteki ikinci açma (BT 2) do¤u yamaçta
aç›ld›. 68 m kotundaki ve 4x7 m boyutundaki BT 2
açmas›nda çal›ﬂ›lmas›n›n en önemli nedeni, seçilen
alanda yo¤un olarak yasad›ﬂ› kaz›lar yap›lm›ﬂ olmas›
ve söz konusu bu yasad›ﬂ› kaz›lar sonucunda da ortaya
ç›kar›lm›ﬂ olan iﬂlenmemiﬂ iri taﬂlar›n bulunmas›yd›.
Bu açmada yap›lan çal›ﬂmalar sonucunda tümülüsün
çevre duvar› ortaya ç›kar›ld›. Çevre duvar›n›n saptanmas›ndan sonra bu alanda devam eden kaz› çal›ﬂmalar› sonucunda konglomeran›n oyulmas› ile oluﬂturulmuﬂ iki odal› bir mezar yap›s›na rastland›. Konglomeran›n do¤u-bat› do¤rultusunda oyulmas›yla oluﬂturulmuﬂ olan mezar yap›s› birbirine bir iç kap›yla ba¤lanan iki odadan oluﬂmaktad›r. Ön odadan arka odaya
kumtaﬂ›ndan söve ve lentosu bulunan bir iç kap›yla ile
girilmektedir. Bu iç kap›n›n iki yan›nda, ön oda içinde
yukar›da kuzey ve güneyinde iki adet niﬂ bulunmaktad›r. Mezar›n tavan› tonoz ﬂeklinde oyulmuﬂtur,
bezemesiz ﬂekilde s›vanm›ﬂt›r. Ön odan›n kuzey ve
güney duvarlar›n›n önünde konglomeran›n ﬂekillendirilmesiyle oluﬂturulmuﬂ iki adet sedir bulunmaktad›r.
Bu odan›n tavan›, taban› ve duvarlar› kaba s›va yap›larak düzleﬂtirilmiﬂ, bunun da üzerine perdah s›va yap›lm›ﬂt›r. Taﬂ duvar görüntüsü vermek için s›va kaz›narak 7 s›ra taﬂ dizisi görünümü yap›lm›ﬂ, sonra da kaz›ma
çizgileri koyu lacivert boya ile doldurulmuﬂtur. Oda
duvarlar›n›n üst taraf›na birbirine paralel iki k›rm›z›
yatay ﬂerit-bant yap›lm›ﬂt›r. Bu yatay bantla ayn› yükseklikte yer alan niﬂlerin iç yüzleri sar› renge boyanm›ﬂt›r. Mezar›n arka odas›n›n tavan› yine ön oda gibi
tonozlu olarak ﬂekillendirilmiﬂ olan arka odan›n bat›
duvar›n›n önünde bir kline yer almaktad›r. Odan›n bu
kesimindeki konglomeran›n ﬂekillendirilmesi ile oluﬂturulmuﬂ olan ve yasad›ﬂ› kaz›lar sonucu büyük ölçüde tahrip edilmiﬂ bulunan klinenin odaya bakan do¤u
taraf›nda yine boya ile taﬂ s›ralar› yap›lm›ﬂt›r. 6 sahte
taﬂ s›ras› geniﬂ ve dar olarak alternatifli s›ralanm›ﬂt›r.
Sahte taﬂ s›ralar›n›n üstünde siyah boya ile yumurta
dizleri yap›lm›ﬂt›r. Odan›n tavan›, taban› ve duvarlar›
krem renkli s›val›d›r. S›van›n üzerine oday› çepeçevre
dolanan yatay k›rm›z› bir bant yap›lm›ﬂt›r. Ayr›ca s›van›n üzerine serpme noktalarla k›rm›z› bezeme yap›lm›ﬂt›r. Mezardaki temizlik çal›ﬂmalar› s›ras›nda ön
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odada k›r›k parçalar halinde bir amphora, koku ﬂiﬂesi
ile bronz 3 çivi ve kemik bir disk ele geçti.
Kaz›da üçüncü açma (BT 3) Tümülüs 2’nin kuzeydo¤u yamac›nda aç›ld›. 61 m kotundaki ve 4x4 m
boyutundaki BT 3 açmas›nda çal›ﬂ›lmas›n›n nedeni,
çevre sakinleriyle yapt›¤›m›z görüﬂmelerde açma alan› olarak seçti¤imiz yerden yasad›ﬂ› kaz›lar sonucunda Tümülüs 2’nin alt›na do¤ru girildi¤i ve bunun
sonucunda da mezar odas›na ulaﬂ›ld›¤› biçiminde bilgiler al›nmas› oldu. Açmada yap›lan derinleﬂme çal›ﬂmalar› sonucunda yaklaﬂ›k -5.70 derinlikte giriﬂi yasad›ﬂ› kaz›lar› yapanlar taraf›ndan plaka saç ve el arabas› ile kapat›lm›ﬂ, do¤u-bat› do¤rultusunda uzanan ve
konglomeran›n oyulmas› oluﬂturulmuﬂ bir mezar giriﬂine ulaﬂ›ld›. Konglomeraya oyulmuﬂ iç içe 3 odadan
oluﬂan mezara düzgün oyulmuﬂ bir giriﬂ kap›s› ile
ulaﬂ›lmaktad›r. Tavan› tonozlu olarak ﬂekillendirilmiﬂ
ön odan›n duvarlar› düzdür. Bir iç kap›yla geçilen orta
odan›n duvarlar›nda simetrik olarak yerleﬂtirilmiﬂ 4’er
adet yalanc› sütun yer almaktad›r. Bu odan›n da tavan›
tonozlu görünüm verecek biçimde ﬂekillendirilmiﬂtir.
Orta odadan yine bir iç kap›yla geçilen üçüncü ve son
oda olan arka odan›n da tavan› di¤er ikisi gibi tonoz
görünümlüdür. Odan›n kuzey ve güney duvarlar›nda
4’er adet, do¤u duvar›nda ise 2 adet olmak üzere toplam 10 adet yalanc› sütun bulunmaktad›r. Odan›n bat›
duvar› içine 2.50 m uzunlu¤unda, 3.10 m geniﬂli¤inde
ve 2.50 m yüksekli¤inde bir büyük niﬂ aç›lm›ﬂ oldu¤u
gözlendi. Toplam uzunlu¤u 20 m olan bu mezar içinde
gerçekleﬂtirilen ayr›nt›l› ve dikkatli temizlik çal›ﬂmalar› sonucunda hiçbir arkeolojik buluntuya rastlanmad›.
‹lk gözlemlerimize göre her iki mezar›n da Helenistik
Ça¤ özellikleri yans›tmaktad›r. Kaz› çal›ﬂmalar›n›n
geçici olarak durdurulmas›ndan sonra Tümülüs 1’deki
mezar odas›nda ‹Ü Edebiyat Fakültesi Taﬂ›nabilir Kültür Varl›klar›n› Koruma ve Onar›m Bölümü Baﬂkanl›¤›
denetiminde ayn› bölümün elemanlar› taraf›ndan restorasyon çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r. Ayr›ca bu yörede y›llardan beri yap›lan yasad›ﬂ› kaz›lar sonucu pek çok
mezar tahrip edilmektedir. Karadeniz Bölgesi’nin di¤er
yörelerindeki ça¤daﬂ› mezarlar ile karﬂ›laﬂt›rma yaparak mezar tipleri ve ölü gömme adetleri hakk›nda bilgi
edinmek amac›yla bu yöredeki mezarlar› bilimsel
olarak araﬂt›rmak ﬂart oldu¤u kan›s›nday›z. Bu nedenle de Baruthane Tümülüsleri kaz›s›na devam edilmesi
gerekti¤ini düﬂünmekteyiz. Kaz› çal›ﬂmalar› s›ras›nda
maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman eksik
etmeyen Samsun Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Say›n
Yusuf Ziya Y›lmaz ve ayn› kurumdan Yüksek Mimar
O¤uz Ölmez ile manevi desteklerini her zaman hissetti¤imiz Valilik Makam›na ile ‹l Kültür ve Turizm
Müdürlü¤ü’ne teﬂekkürlerimizi sunar›z.
Muhsin Endo¤ru - Sümer Atasoy ﬁevket Dönmez
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Burdur ‹li Yüzey Araﬂt›rmalar› - 2004
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü’nün izni ile ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ad›na, Üniversitemiz Araﬂt›rma
Fonu’nun maddi deste¤i (Proje No: 210/29042004)
ve Vehbi Koç Vakf›’n›n (AKMED) katk›lar›yla bu y›l
2 – 18. A¤ustos 2004 tarihleri aras›nda, Burdur ‹li’nin
Merkez ‹lçe, Karamanl›, Tefenni, Yeﬂilova, Gölhisar,
Çavd›r ve Kemer ilçeleri, kasaba ve köylerinde arkeolojik yüzey araﬂt›rmas› yapt›k. Baﬂkanl›¤›m alt›nda
sürdürülen araﬂt›rmalarda, Arkeolog Nesrin Özsait, Yrd.
Doç. Dr. Özdemir Koçak, Dr. Guy Labarre, ö¤rencilerimizden Ö. Özdemir, P. Ercan, H. Oy, ‹. Baytak,
S. Kaymakç›’dan oluﬂan ekibimize Bakanl›k Temsilcisi olarak Nevﬂehir Koruma Müdürlü¤ü’nden Hamza
Çal›ﬂkan kat›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rmalar›m›z› destekleyen
Üniversitemiz Bilimsel Araﬂt›rma Projeleri Yürütücü
Sekreterli¤i’ne, Suna-‹nan K›raç Akdeniz Medeniyetleri Araﬂt›rma Enstitüsü Yönetim Kurulu üyelerine,
özveriyle çal›ﬂan ekibimize ve Say›n Çal›ﬂkan’a candan teﬂekkür ederim. Ayr›ca, Burdur’daki araﬂt›rmalar›m›z s›ras›nda bize de¤erli yard›mda bulunan Valimiz
Say›n Can Direkçi’ye, Kültür ve Turizm Müdürü Say›n
Seyit Erdo¤an’a, Müze Müdürü Say›n H.Ali Ekinci’
ye ve Karamanl›’da ekibimize her türlü kolayl›¤› sa¤layan Belediye Baﬂkan› Say›n ‹smet Mergen’e tüm
kalbimle teﬂekkür ederim.
Bu y›lki yüzey araﬂt›rmalar›m›z› ﬂöyle özetleyebiliriz:
Önce, Karamanl› ‹lçesi’nin güneybat›s›ndaki da¤l›k
kesimde, Ard›çl›k mevkiinde, önceki y›llardaki araﬂt›rmalar›m›zda gördü¤ümüz dört kaya mezar› bulunarak incelenmiﬂtir. Gerek mezarlar›n›n durumlar›ndan
ve gerekse çevrelerinde buldu¤umuz keramiklerden
bunlar›n Roma Ça¤› (RÇ)’na ait oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
Karamanl›’n›n Cafer Mahallesi’ndeki ﬁeyh Salih Camii’
nin bahçesindeki eski mescidin balkonunu taﬂ›yan ahﬂap
direklerin alt kaidesi olarak kullan›lm›ﬂ olan RÇ’na
tarihleyebildi¤imiz, Poseidon’a ait bir ithaf kitabesi
bulunarak incelenmiﬂtir. Türk ahﬂap mimari dokusunu
taﬂ›yan Mescidin, asl›na uygun olarak restorasyonunu
geçmiﬂimize bir vefa borcu olarak görüyoruz.
Önceki araﬂt›rmalar›m›zda, Karamanl› Baraj›’n›n do¤usunda, Veyselin Taﬂ› ya da Gedikyap› olarak adland›r›lan kayal›¤›n baraja bakan alt kesiminde kayaya
oyulmuﬂ lahit tekneleri ve kayal›¤›n üstünde de ‹lk
Tunç Ça¤› (‹TÇ) 2 ve RÇ yerleﬂmeleri tespit etmiﬂtik.
ﬁimdi bu kesimin 200 m kadar kuzeybat›s›nda bir
Kybele kült merkezinin kal›nt›lar›n› bulduk. Bölgede
az görülen bu kutsal alan üzerindeki çal›ﬂmalar›m›z›
sürdürüyoruz.
Karamanl›’n›n 7 km kuzey-do¤usunda yer alan Ka¤›lc›k
Köyü ve yak›n çevresi ayr›nt›l› olarak incelenmiﬂtir.
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Burada önceden bilinen ve önemli ölçüde tahrip edilmiﬂ olan Ka¤›lc›k Höyük (‹TÇ+Demir Ça¤› (DÇ)+
Roma ve Geç Antik Ça¤) d›ﬂ›nda, köyün kuzey-do¤usunda Kalecik Alt› ( DÇ+Geç Roma Ça¤›) ve güneyinde Pazar Tepesi’nde (=Keﬂkek Tepesi) Tunç Ça¤›
ve RÇ yerleﬂmeleri tespit ettik. Pazar Tepesi yerleﬂmesinin yer ald›¤› da¤›n kuzey eteklerinde Dibek Taﬂ›
ad› da verilen kesiminde, ana kayalara oyulmuﬂ, k›r›lm›ﬂ lahit teknesi, sunu çukuru ve üst k›sm› k›r›lm›ﬂ,
olas›l›kla bir kartala ait iki ayak-pençe kal›nt›s› görülmüﬂtür. Bunlar üzerinde çal›ﬂmalar sürdürülmektedir.
Tefenni ‹lçesi’nin yüzey araﬂt›rmalar›nda, Yuvalak
Köyü ve çevresindeki kaya kabartmalar› incelenmiﬂ,
ölçüleri al›nm›ﬂ ve resimleri çekilmiﬂtir. Daha önce
arkeoloji literatürüne geçmiﬂ olan Yuvalak Köyü Kakasbos-Herakles kaya kabartmalar› da görülmüﬂtür. Köyün
l km kadar kuzeybat›s›nda bulunan Büyük ve Küçük
Asar olarak bilinen yerler incelenmiﬂ, bunlardan Büyük
Asar üzerinde RÇ yerleﬂmesine ait keramikler görülmüﬂtür. Ayn› ﬂekilde Tefenni çevresinde 19. yy’›n
sonlar›ndan beri bilinen Tefenni kaya kabartmalar› da
bulunarak incelenmiﬂtir.
Tefenni’nin 15 km kadar güneydo¤usunda yer alan
Baﬂp›nar Köyü’nün 500 m kuzeydo¤usunda bulunan
Akin Da¤›’n›n eteklerinde, daha önceden tespit etti¤imiz bir kaya kabartmas›n›n tahrip edilmiﬂ oldu¤unu
gördük.
Tefenni ‹lçesi’nin Çayl› Köyü Yellik Yaylas› (1850 m)
araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Burada, bir RÇ yerleﬂmesi yan› s›ra,
çok geniﬂ bir alana yay›lm›ﬂ olan bir Nekropol bulunmuﬂtur.
Burdur Merkez ‹lçe ve Yeﬂilova ‹lçesi aras›nda yer
alan Yar›ﬂl› Gölü çevresi sistematik olarak araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Burada 20. yy’›n baﬂ›ndan beri bilinen ve ayn›
zamanda tescil de edilmiﬂ olan Dü¤er Büyükada Tepe
ve kaya mezar› ile Herakles’e ait kaya kabartmas›
incelenmiﬂ, önceki y›llardan bildi¤imiz ikinci kabartman›n k›r›ld›¤› görülmüﬂtür. Gölün kuzeyinde, önceki
araﬂt›rmalar›m›zda Çall›ca (‹TÇ) ve Ya¤l›yurt (‹TÇ)
yerleﬂmelerini tespit etmiﬂtik. Bu y›l, Çall›ca Kayal›¤›’
n›n do¤u ve kuzeydo¤usunda, 1974 y›l›nda buldu¤umuz ‹TÇ mezarl›¤›n›n tar›m nedeniyle hayli tahrip
edildi¤ini de gördük. Çall›ca Höyü¤ün tahrip olan
eteklerinde de, ‹TÇ keramikleri yan› s›ra, M.Ö. II.
biny›l› yerleﬂmesine ait keramikler bulduk. Bunlar
bize Burdur Müzesi’ne Yar›ﬂl› Gölü çevresinden geldi¤i söylenen M.Ö. II. biny›l› testilerinin buradan
gitti¤ini göstermektedir. Bu da bize, Çall›ca-Ya¤l›yurt
mezarl›¤›n›n, Harmanören mezarl›¤›nda oldu¤u gibi,
‹TÇ 2 ve Orta Tunç Ça¤›’nda kullan›lan bir mezarl›k
oldu¤unu göstermektedir.
Yar›ﬂl› Gölü’nün güney k›y›s›nda, Kocap›nar Köyü’
nün l km kadar kuzeybat›s›nda, göle bakan kayal›k s›rt

üzerinde Hac›lar tipi boyal› keramik veren bir ‹lk
Kalkolitik Ça¤ ve RÇ yerleﬂmesi (Kocap›nar HöyüKüçük Asar) tespit etmiﬂtik. Buradaki araﬂt›rmalar›m›z s›ras›nda, Kocap›nar yerleﬂmesinin hemen güneydo¤usunda yükselen da¤ üzerinde bir ‹TÇ ve RÇ yerleﬂmesi (Büyük Asar) daha bularak inceledik. Kocap›nar Höyük tar›m ve kaçak kaz›larla tahrip edilmiﬂtir.
Büyük Asar da, aç›lm›ﬂ olan mermer oca¤›n›n tehdidi
alt›ndad›r.
Yar›ﬂl› Gölü–Sazak Köyü ve çevresinde yapt›¤›m›z
araﬂt›rmalarda, köyün 3.5 km güneydo¤usunda, Yar›ﬂl›
Gölü’nün 1.5 km güneyinde ve Darm›k Da¤›’n›n kuzey
yamac›nda mevkiin ad›ndan dolay› Sazak-Köyyeri
ismini verdi¤imiz bir yerleﬂme bulduk. Oldukça geniﬂ
bir alana yay›ld›¤›n› izledi¤imiz yerleﬂmenin yüzeyinde iyi bir iﬂçilik gösteren ‹TÇ 2 keramikleri gördük.
Daha önceki y›llarda köy kahvesinin subasman›nda
kullan›lm›ﬂ yaz›t›n geldi¤i ‹nceburun mevkiini ve göl
k›y›s›ndaki tarlalar› araﬂt›rmam›zda mimari yap› elemanlar›, bir lahit kapa¤› ve kayaya oyulmuﬂ lahit teknesi görülmüﬂtür.
Yeﬂilova’n›n Karaatl› Köyü s›n›rlar› içinde, daha önceden tespit etti¤imiz Düden Höyük Halkal› (Sar›ca)
ve Çuvall› höyükleri yeniden incelenmiﬂtir. Düden
ve Halkal› höyüklerinin tar›m nedeniyle, kayal›k bir
zemin üzerinde kurulmuﬂ olan Çuvall› Höyük’ün de
mermer ç›karmak amac›yla hemen hemen tümüyle
tahrip edildi¤ini gördük.
Karaatl› Köyü’nün 1 km do¤usunda, Çuvall› Köyünün ise 3.5 km kuzeybat›s›nda, Samut Mevkii olarak
bilinen kesimde bir ‹TÇ yerleﬂmesi tespit ettik. Bugün
de suyu bol olan bir kayna¤›n kuzeyinde yer alan yerleﬂme, tar›m nedeniyle çok tahrip edilmiﬂtir.
Samut Höyü¤ün 800 m kadar do¤usunda, Bay›rbaﬂ›
Köyü’nün güneydo¤usundaki da¤l›k s›rtta, Köyyeri
denilen mevkide yine bir ‹TÇ yerleﬂmesi tespit ettik.
Geniﬂ bir alanda, fakat çok da¤›n›k olarak buldu¤umuz keramiklerden, bugün fundal›k olan bu yerleﬂmenin de, zaman içinde, çokça tahrip edildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
Yukar›da iﬂaret edildi¤i gibi, Yass›güme, Çamur,
Hüyükköy, Karamusa, Hac›lar, Mürseller-Bademli, Çaltepe ve Çaltepe Örenyeri, Gençali, Mancar, Uylup›nar,
Yar›köy, Çavd›r, Olbasa Örenyeri, ﬁeref, Yakalar-Telli
Höyük, Beyköy, Gölde, Aziziye gibi höyükler Karaevli, Karaatl› gibi tümülüsler ziyaret edilerek son durumlar›n› belirlemek amac›yla foto¤raflar› çekilmiﬂtir. Ayr›ca, bu kabil araﬂt›rmalara süreklilik kazand›rabilmek
amac›yla, bu güzel yerler, ekibimizde yer alan genç
elemanlara da tan›t›lm›ﬂt›r.
Mehmet Özsait
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Do¤u Trakya Yüzey Araﬂt›rmalar› 2004
2004 y›l› Temmuz ay›nda yap›lan Do¤u Trakya Araﬂt›rmalar› s›ras›nda bir ören yeri ile ikisi arkeolojik biri
epigrafik nitelikli olmak üzere üç adet taﬂ›n›r kültür
varl›¤› saptanm›ﬂt›r. 2004 y›l› çal›ﬂmalar›n›n illere göre
da¤›l›m› ﬂöyledir:
Tekirda¤ ‹li Çal›ﬂmalar›:
Her y›l oldu¤u gibi Perinthos (=Marmara Ere¤lisi), Apri
(=Kermeyan Köyü, Malkara), Bisanthe (=Barbaros) antik kentlerinde tarihi-co¤rafya gözlemleri yap›lm›ﬂt›r.
Tekirda¤ ili Muratl› ilçesinin ‹nanl› Köyü’nün Örenlik
mevkiinde bulunduktan sonra köy camiine getirilen
Latince yaz›tl› bir mezar suna¤›n›n incelenmesi sonucunda bu civarda bir Roma ‹mparatorluk Devri yerleﬂimi bulundu¤u anlaﬂ›ld›. Söz konusu sunak Roma
‹mparatorluk Devri’ne tarihlenmekte olup suna¤› diken
aile fertleri isimlerinden anlaﬂ›ld›¤›na göre Trakya’ya
yerleﬂtirilmiﬂ olan Roma vatandaﬂlar›ndand›lar. Bu
suna¤›n buluntu yeri olan Örenlik mevkiinde yap›lan
incelemede Kurbantepe ismi verilen bir tepede antik
devir yap›lar›n›n temelleri oldu¤u san›lan kal›nt›lar
görüldü. Bu tepenin do¤usundaki düzlükte ise Geç
Roma ve Bizans Devri keramik buluntular gözlenmiﬂtir. Kurbantepe’nin birkaç yüz metre bat›s›nda
bulunan bir tümülüs ise buran›n Millattan Önceki yüzy›llardan beri ve Traklar Dönemi’nden beri kullan›lmakta olan bir yerleﬂme yeri oldu¤unu, Roma ‹mparatorluk Devri ve Bizans Devirlerinde sürekli iskân gören
bir ören yeri oldu¤unu göstermektedir. ‹nanl› tar›m
iﬂletmesinin içinde bulunan göletin güneybat›s›ndaki
yamaçlardan birinde, Hoca Ayd›n Meras› olarak bilinen
mevkiide, yerdeki ana kayaya oyulmuﬂ bir kaya mezar› görüldü. Kayan›n üzerinde oyularak yap›lm›ﬂ Eski
Yunanca “Khi” ve “Eta” harfleri ile kayaya oyularak
yap›lm›ﬂ olan aç›k bir el betimlemesi görülmektedir.
Yandaki kayan›n alt›nda da mezar odas› oldu¤u düﬂünülerek kaçak bir kaz› teﬂebbüsünde bulunuldu¤u gözlenmiﬂtir. Söz konusu ören yerinin korunmas› gerekli alan olarak tescilinin gerekip gerekmedi¤inin anlaﬂ›lmas› için, daha ayr›nt›l› arkeolojik incelemelerin
yap›lmas› yerinde olacakt›r. ﬁarköy ilçesinde bulunan
bir dükkânda tanr›ça Artemis’e adanm›ﬂ bir adet, alt›
k›r›k mermerden adak steli incelenmiﬂtir. Kesin buluntu yeri bilinmeyen bu stelin Tekirda¤ il s›n›rlar› içindeki bir kutsal alanda bulunmuﬂ olma ihtimali kuvvetlidir. Daha önceki y›llarda ﬁarköy’ün ‹¤deba¤lar›
Köyü’nde görmüﬂ oldu¤umuz Bizans Devri’ne tarihlenen yaz›tl› bir suna¤›n yerinden oynat›larak çal›nmak istendi¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
‹stanbul ‹li Çal›ﬂmalar›:
‹stanbul ili Eyüp ilçesine ba¤l› A¤açl› Köyü sahilinde
kömür madeni iﬂleten bir firma taraf›ndan denizden
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ç›kar›larak köy park›na getirilen on üç adet yar› iﬂli
mimarî parça ve sunak incelendi. Söz konusu eserler,
Marmara Adas› mermerinden yap›lm›ﬂ olup büyük bir
olas›l›kla Bat› Karadeniz Sahili’ndeki bir Roma ‹mparatorluk Devri yap›s›n›n inﬂas›nda kullan›lmak üzere
sevk edilirken, A¤açl› Köyü civar›nda karaya oturan
ya da batan bir geminin yükünden arta kalanlard›.
Ayn› bölgede bulunan Ortaça¤’a tarihlenen iki adet
demirden top namlusu ve bir gemi ç›pas› da yukar›da
de¤inilen eserlerle birlikte A¤açl› köyü park›nda
koruma alt›na al›nm›ﬂt›r.
Çatalca ilçesine ba¤l› Durusu beldesinin bir yar›mada
ﬂeklinde göl içine uzanan Kaleiçi mahallesindeki Sur
sokak bitiminde Ayazma mevkii olarak tan›mlanan ve
Terkos=Durusu Gölü kenar›nda bulunan Bizans Devri
sur duvar› kal›nt›lar› incelenmiﬂtir. Kaçak kaz›lar sonucunda tahrip edilmiﬂ oldu¤u görülen, birkaç s›ra tu¤ladan oluﬂan ve kireç harç tekni¤i ile yap›lm›ﬂ olan sur
duvar›n›n, gölün su seviyesine kadar inﬂa edilmiﬂ oldu¤u görülmüﬂtür. ‹stanbul’un bat›s›ndaki k›rsal kesim
yerleﬂmelerinin Bizans Devri’nde nas›l korunmuﬂ
olduklar›n› gösteren ender örneklerden biri olan bu
sur kal›nt›s›n›n plan›n›n tüm ayr›nt›lar›yla araﬂt›r›lmas› bilimsel yönden önemli kazan›mlar sa¤layacakt›r.
Ayn› soka¤›n baﬂlang›c›nda bir bahçe içinde bulunan
sur duvar›n›n da göl içine do¤ru uzand›¤› görülmüﬂtür. Bu duvar›n yukar›da de¤inilen duvardan daha geç
bir döneme tarihlenebilece¤i ve Geç Bizans Dönemi’nde inﬂa edilmiﬂ olmas› muhtemeldir. Söz konusu yar›madan›n üzerinde görülen Bizans Devri buluntular›
nedeniyle Terkos Gölü’nün kenar›nda bulundu¤u antik
kaynaklar ve yaz›tlar sayesinde bilinen Roma Devri
yerleﬂmesi olan Delkos Köyü’nün de yeri olabilece¤i
göz önüne al›narak, en az›ndan ﬂimdilik yar›madan›n
taﬂ›nmaz kültür varl›¤› görülen ve insan ve do¤a taraf›ndan sürekli tahribata u¤rayan bölümlerinin korunmas› gerekli tarihi ve do¤al sit olarak tescilinin yararl› olaca¤› izlenimi edinilmiﬂtir. Terkos Gölü’nün bat›
sahili yak›nlar›nda bulunan Örencik Köyü civar›nda
bir evde ezme taﬂ› görülmesi bu civarda Roma ve
Bizans Devri’nde köy ve çiftlik yerleﬂmeleri olabilece¤ini göstermektedir. Ayr›ca Örencik Köyü’nün Kurtköy ve Saraçköy mevkilerinin 19. yy’a kadar iskân
edildi¤i toprak üstündeki keramik buluntulardan, duvar
kal›nt›lar›ndan ve metruk yap›lardan anlaﬂ›lmaktad›r.
Çatalca ilçesine ba¤l› Bink›l›ç Köyü’nün D›rgos mevkiinde ise, bir tarlan›n içinde bulunan yaklaﬂ›k yüz
metre uzunlu¤undaki su yolu kal›nt›s›n›n birkaç ay
önce imha edilmiﬂ oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Su yolunun
yok edildi¤ini havadan gören bir helikopter pilotunun
ihbar› üzerine ortaya ç›kan bu tahribat bölge jandarma
karakolu taraf›ndan da tahkikât konusu yap›lm›ﬂt›r.
‹TÜ eski ö¤retim üyelerinden merhum Prof. Dr. Kaz›m
Çeçen ile Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü’nün izinleri ile y›llard›r ‹stanbul’un su yollar›n›
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inceleyen Dr. James Crow taraf›ndan da belgelenmiﬂ
olma olas›l›¤› kuvvetli olan su yolunun bu bölümünün
ortadan kald›r›lmas› ile ‹stanbul’un geç antik devir
tarihi-co¤rafyas›n›n önemli bir belgesi de yok olmuﬂtur. Su yolunun yerinden sökülen kal›nt›lar› halen olay
yerinde bulunmakta olup, delil niteli¤i taﬂ›d›klar›ndan
ivedilikle yerinde belgelenmeleri gerekti¤i izlenimi
edinilmiﬂtir. Bu su yolunun birkaç yüz metre uza¤›nda bulunan derenin üzerinde de Bulgar Köprüsü ad›
verilen bir köprünün ayaklar›n›n kal›nt›lar› görülmüﬂtür. Silivri ilçesine ba¤l› K›nal›köprü mevkiinde bulunan tek kemerli antik köprü, büyük bir olas›l›l›kla
Roma Devri’nde Ordu Yolu olarak bilinen ve Belgrad
ile ‹stanbul’u birbirine ba¤layan antik yolun üzerinde
bulunmaktad›r. Etraf›ndaki sanayi tesislerinin yo¤un
tehdidi alt›nda bulunan köprünün Ordu Yolu ile Via
Egnatia’n›n birleﬂti¤i yere yak›n bir mevkide bulundu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Silivri ilçe merkezinde bulunan
Piramit isimli çay bahçesinin bahçesinde ise çeﬂitli
devirlere ait dört adet mermerden sütun baﬂl›¤› görülmüﬂtür. Silivri ve Çatalca ilçeleri s›n›rlar› içinde yer yer
Trakya tümülüslerine rastlanm›ﬂ olup, bunlar›n tar›m
ya da inﬂaat faaliyetleri nedeniyle tahrip edildikleri
görülmektedir. Bunun örneklerinden biri geçen y›l
Trakya çal›ﬂmalar› raporumda da belirtti¤im gibi K›nal›köprü mevkii civar›ndaki Cambaztepe tümülüsü idi.
‹nsan eliyle yap›lm›ﬂ olduklar› için her biri birer taﬂ›nmaz kültür varl›¤› olan ve ‹stanbul ilinin Trakya Bölgesi’nde Trak Kültürü’nün son kal›nt›lar› olan bu an›tlar›n mutlaka tescil edilerek koruma alt›na al›nmalar›
yararl› olacakt›r.

bak›m›ndan çok yararl› bir araﬂt›rma dönemi olmuﬂtur. Çal›ﬂmalar›ma izin veren Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü’ne,
araﬂt›rmalar›ma her türlü deste¤i sa¤layan Tekirda¤,
K›rklareli, Edirne ve Çanakkale Müze Müdürlüklerine ve bu müzelerin çal›ﬂanlar›na teﬂekkür ederim.
Mustafa Hamdi Sayar

Güvercinkayas› Kaz›lar› 1996-2004
Güvercinkayas› Kaz›s› ve Çevre Araﬂt›rmalar›, 1996
y›l›ndan beri üniversitemiz Bilimsel Araﬂt›rma Projeleri (Proje No.: 198/29042004) deste¤inde, giderek artan
uluslararas› bir kat›l›mla sürdürülmektedir.
Kaz›n›n ana sponsorlu¤unu Mercedes-Benz Türk A.ﬁ.
üstlenmiﬂtir. Bölge yerleﬂim stratejilerini mikro ve
makro ölçeklerde anlayabilmek amac›yla, arkeolojik
kaz› çal›ﬂmalar›, “Aksaray, Nevﬂehir, Ni¤de ‹lleri Yüzey
Araﬂt›rmas›” ile birlikte yürütülmüﬂtür. Yüzey araﬂt›rmalar› s›ras›nda, Kalkolitik Dönem yerleﬂmelerinin,
yüksek ve korunakl› alanlarda konumland›klar› belirlenmiﬂtir. Bu ba¤lamda akla gelen ilk soru da, yer seçimini etkileyen nedenlerdir.
Güvercinkayas› mimarisi, yüksek kayal›¤›n do¤al yap›s›na uyacak biçimde ve önceden plânlanarak hayata
geçirilmiﬂ bir yap›lanma modelini sergilemektedir. Bu

Çanakkale ‹li Çal›ﬂmalar›:
Çanakkale ilinin Gelibolu ilçesine ba¤l› Bolay›r beldesinde bir eve getirilmiﬂ mermerden bir masa aya¤›
incelendi. Söz konusu eser antik Lysimakheia kentinin bulundu¤u tahmin edilen Bolay›r’›n do¤usundaki
bölgede tarla sürme s›ras›nda topraktan ç›kar›lm›ﬂ
oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Bolay›r’›n do¤usundaki Maltepe mevkiinde dozer ile yap›lm›ﬂ çok büyük bir tahribat›n geçen y›llarda saptad›¤›m›z izleri halen görülebilmektedir. Bolay›r’›n bat›s›nda Saros Körfezi k›y›s›nda
Bakla Burnu üzerinde bulunan Kardia antik kentinde
tarihi-co¤rafya gözlemleri yap›larak Lysimakheia ile
iliﬂkisi incelendi.
Edirne ‹li Çal›ﬂmalar›:
Hadrianopolis antik kenti ile özdeﬂ olan il merkezinin
ve müzenin ziyaret edilmesinden sonra Edirne’nin
güneyindeki Meriç ve ‹psala Bölgelerinde tarihi-co¤rafya gözlemleri yap›lm›ﬂt›r. ‹psala ve Keﬂan ilçe merkezleri aras›ndaki yol üzerinde bulunan bir tümülüsün de
büyük ölçüde tahrip edilmiﬂ oldu¤u gözlenmiﬂtir.
2004 y›l› Do¤u Trakya çal›ﬂmalar› bölgenin tarihi-co¤rafyas›n›n incelenmesi ve bölgedeki antik kentlerin
yaz›tlar›n›n bir araya getirilerek yay›na haz›rlanmalar›

‹ç kale savunma duvar›
d›ﬂ s›ras› ve kule
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model, iç kale/akropol ve köy/aﬂa¤› yerleﬂme tarz›nda, toplum içi hiyerarﬂik düzeni gözetecek biçimde
kurgulanm›ﬂt›r. Kayal›¤›n en korunakl› ve yüksek alan›nda yer alan binalar toplulu¤u, pek çok kez yenilendi¤i anlaﬂ›lan, bir savunma sistemiyle berkitilmiﬂtir.
Köy ya da aﬂa¤› yerleﬂmedeyse, bugünün sosyal konutlar›n› an›msatan, her aileye neredeyse eﬂit pay edilmiﬂ,
bitiﬂik düzende bir parselasyona gidilmiﬂtir. Zamanla
bu parselasyonda komﬂular›n aleyhine ya da lehine
yap›lan de¤iﬂimler, büyük olas›l›kla, toplum içindeki
devinimlerin, bir baﬂka de¤iﬂle, sosyoekonomik farkl›laﬂman›n göstergesidir. Bitiﬂik düzendeki konutlar,
do¤al bir savunma sistemi yaratt›¤› halde, bir süre
sonra, ikinci bir savunma hatt›na, yerleﬂmeyi d›ﬂar›dan çevreleyen bir destek duvar›na da ihtiyaç duyulmuﬂtur. Gene bu savunma gereksinimi do¤rultusunda,
yerleﬂmeye giriﬂleri sa¤layan iki sokakta, do¤rudan
konutlara girilmesini olanaks›z k›lan önlemler al›nm›ﬂt›r.
Her evde bulunan kiler hücresi, silo üniteleri,in situ
depolama kaplar›, ö¤ütme taﬂlar›yla iﬂlik alanlar› ve
evcil hayvanlara ait kemikler, ana ekonominin tar›m
ve hayvanc›l›¤a dayand›¤›n› belgeler. Çanak çömlek
üzerindeki stilize hayvan betimlemeleriyse, hayvanc›l›¤›n toplum içindeki önemine iﬂaret etmektedir.
Art› ürünün idaresi, k›rsal Güvercinkayas› ekonomisiyle ba¤lant›l› bir di¤er önemli bulgudur. ‹ç kalenin
en do¤usunda, yüksek bir kaya ç›k›nt›s›n›n arkas›na
gizlenmiﬂ silo alan›, art› ürünle hiyerarﬂik düzenin
iliﬂkisini aç›kça ortaya koymaktad›r.
Güvercinkayas› iç kale yap›lar›, a¤›r bir yang›nla sonlanm›ﬂt›r. Bu yang›n tabakas›n›n üzerine oturan bal›k
s›rt› duvar, taﬂ mimarinin son evresini belirler. Bundan
sonra y›k›nt›lar›n üzerinde, bir süreli¤ine kerpiçten
yap›lar yükselir. Güvercinkayas›’na yabanc› bu yap›
malzemesi, bölgeye d›ﬂar›dan s›zan unsurlar› yans›t›r.
Güvercinkayas›, ﬂimdilik kayd›yla, Orta Kalkolitik
Ça¤’›n en geniﬂ kapsaml› araﬂt›r›lan kaya üzeri yerleﬂmesidir. Bu ören yerinde gözlemlenen aﬂamalar, gücünü kuru tar›m ekonomisinden alan hiyerarﬂik yap›laﬂma ve Anadolu tarz› kentleﬂmenin kökenine ›ﬂ›k
tutabilecek niteliktedir.
Sevil Gülçur

Kelenderis Kaz›lar› - 2004
Mersin ili, Ayd›nc›k ilçesindeki Kelenderis antik kentindeki 2004 y›l› çal›ﬂmalar, önceki y›llarda baﬂlatt›¤›m›z akropol, theatron ve agora bazilikas› kaz›lar› ile
Y›lanl›ada yak›n›ndaki su alt› dal›ﬂlar›ndan oluﬂmaktad›r. Kaz›lar›m›za Kültür Bakanl›¤›, DÖS‹M, Selçuk
Üniversitesi d›ﬂ›nda, ODTÜ, Anadolu Üniversitesi ve
TINA Vakf› katk›larda bulunmuﬂtur.
30
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Akropol çal›ﬂmalar›n›n oda¤›n›, ilk izlerini 2002 y›l›nda ortaya ç›kard›¤›m›z tonoz aya¤›n›n iki yan›n›n aç›lmas› oluﬂturmuﬂtur ve çal›ﬂmalar tamamland›¤›nda
duvar›n temellerinin Kelenderis liman›n›n güneyini
oluﬂturan yar›m adan›n as›l zemini olan ana kaya üzerine yap›ld›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Di¤er taraftan, Akropol
kaz›lar› s›ras›nda as›l beklentilerimizden biri olan Demir
Ça¤› ve öncesine ait malzeme elde etme umudumuza
küçük de olsa bir kan›t olacak olan birkaç seramik
parças› elde etti¤imizi belirtmeliyiz.
Çal›ﬂma alanlar›m›zdan bir di¤erini oluﬂturan Kelenderis Theatronu’nda A. Çal›k-Ross baﬂkanl›¤›nda ve
Anadolu Üniversitesi Araﬂt›rma Fonunun deste¤i ile
sürdürülen çal›ﬂmalarda ise, yine son Osmanl› Dönemi’ne ait mezarlar ve as›l yap›n›n mimarisine ait
bölümler ortaya ç›kt›. Özellikle bulunan bu yeni kal›nt›lar yap›n›n ﬂimdi görünen bölümlerinden baﬂka bir
kat›n›n da oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Gelecekteki
çal›ﬂmalar›n bu konuda yeni veriler sunmas›n› bekliyoruz. Di¤er bir çal›ﬂma alan›m›z olan ve 2002 y›l›nda Kelenderis Agoras›’nda bulunan bazilikan›n üzerindeki yaklaﬂ›k 0.60 m kal›nl›ktaki dolgu topra¤›n›n
kald›r›lmas› aﬂa¤› kentteki çal›ﬂmalar›n bir bölümünü
oluﬂturmuﬂtur.
Kelenderis aç›klar›ndaki su alt› araﬂt›rmalar› 2004
y›l›n›n en verimli sonuçlar›ndan bir di¤erini oluﬂturmaktad›r. ODTÜ SAT taraf›ndan gerçekleﬂtirilen
çal›ﬂmalarda V. Evrin yönetimindeki ekip daha önce
tespiti yap›lm›ﬂ bat›k alan›nda çal›ﬂt› ve buradan birkaç taﬂ çapa ile bir adet kurﬂundan yap›lm›ﬂ çipo, iki
adet amphoray› su yüzüne ç›kartt›.
Levent Zoro¤lu

Kilikya Yüzey Araﬂt›rmalar› - 2004
A¤ustos ve Eylül aylar›nda Adana, Osmaniye, Hatay
ve Mersin illeri ve müzelerinde yap›lan yüzey araﬂt›rmas› s›ras›nda 12 adet taﬂ›nmaz, Hellenistik ve Roma
Devirlerine tarihlenen 92 adet arkeolojik ve epigrafik
nitelikli taﬂ›n›r kültür varl›¤› saptanm›ﬂt›r.
Burada sadece Adana ve Mersin illerindeki çal›ﬂmalar›n sonuçlar›na k›saca de¤inilebilmektedir.
Mersin ‹li Çal›ﬂmalar›:
Bu ildeki çal›ﬂmalar›m›za Silifke ilçesine ba¤l› Uzuncaburç beldesinde bulunan Diokaisareia antik kentindeki Hellenistik ve Roma Devri yaz›tlar› üzerinde
önceki y›llarda baﬂlanm›ﬂ olan çal›ﬂmalara devam edilmiﬂtir. Özellikle Uzuncaburç’ta bulunan yaz›tlar ile
Erdemli ilçesine ba¤l› Cennet ve Cehennem obruklar›
civar›ndaki yap›larda bulunan yaz›tlar karﬂ›laﬂt›r›larak
incelenmektedirler. Ayn› amaçla K›z Kalesi’nin kuzeyindeki Adamkayalar mevkiinde bulunan nekropoldeki yaz›tlar da Uzuncaburç’taki ve Cennet-Cehennem
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mevkiindeki Hellenistik yaz›tlarla karﬂ›laﬂt›r›larak bölgede Hellenistik ve Roma Devri’nde yönetim mekanizmas›n› elinde bulunduran rahip ailelerinin prospografik ba¤lant›lar›n›n saptanabilmesine çal›ﬂ›lmaktad›r.
Mersin ilindeki çal›ﬂmalar›m›za Korykos antik kenti
ve çevresindeki incelemelerle devam ettik. Korykos
özellikle M.S. 4. yy’dan itibaren geliﬂmeye baﬂlayan
bir antik kent olup, M.Ö. 1. yy sonlar›nda Do¤u Kilikya’daki Kastabala antik kentinde hüküm süren Tarkondimotos’un arazisinde kalmaktayd›. Tarkondimotos
denize aç›labilmek için bugünkü ‹skenderun Körfezi
k›y›s›nda oldu¤u kadar, Orta Kilikya’daki sahil kesimlerini de kontrolü alt›nda bulundurmaktayd›. Bu az
araﬂt›r›lm›ﬂ tarihi olay›n belgelerini aramak amac›yla
Korykos’ta yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar s›ras›nda baz› Erken
Devir Roma yap› ve yaz›tlar›n› inceleme olana¤› bulduk. Özellikle deniz kenar›ndaki Ortaça¤ kalesinde
devﬂirme malzeme olarak inﬂa edilmiﬂ olan yaz›tlar›n
incelenmesi s›ras›nda kentin, Hellenistik ve Roma
Devri tarihini ayd›nlatabilecek önemli saptamalarda
bulunabildik.
Korykos antik kentinin kuzeyindeki arazisinde yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar s›ras›nda Silifke ile Erdemli ilçelerini birbirinden ay›ran Limonlu Vadisi’nde bulunan
taﬂ›n›r ve taﬂ›nmaz kültür varl›klar›n›n incelenmesine bu y›l da devam edilmiﬂtir. Limonlu kanyonunun
Sömek Köyü’nün do¤usunda bulunan Efrenk mevkiinde, Sömek Köyü’nün bat›s›ndaki Hüseyin alan› ve
çevresi incelendi. Sömek Köyü’nün bat›s›ndaki bir
antik devir yerleﬂmesinde, Limonlu Kanyonu civar›nda bulunan Kaleyakas› yerleﬂmesinde ise Limonlu
Vadisi’nde tespit edilen içinde y›ld›r›m demeti kabartmalar› ve dinleyen tanr›ya adanm›ﬂ yaz›tlar bulunan
bir kült ma¤aras›nda; Uzuncaburç’taki Zeus Olbios
Tap›na¤› ile iliﬂkili çok say›da kült iﬂareti saptand›.
Araﬂt›rmam›z›n devam›nda bölgenin birkaç kilometre
bat›s›nda bulunan Güvere ile Limonlu Vadisi aras›nda
bulunan antik Roma Yolu ve Taﬂköprü mevkiindeki
Roma köprüsü ile civar›ndaki kaya yaz›tlar› incelendi.
Bu bölgede görülen ve araﬂt›rma yap›lan yerler;
Yan›khan, Çatalkale, Eﬂkin, Deli Ali’dir. Ad› geçen
son iki mevkide iki antik yerleﬂme yeri saptand›. Bunlar genellikle Roma imparatorluk devrinde vadinin sa¤lad›¤› savunma olanaklar›ndan yararlanmak amac›yla
kurulmuﬂ köy yerleﬂmeleri olup geniﬂ alanlara yay›lmaktad›rlar.
Mersin ilinde 2004 y›l›nda yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar›n
son bölümünde, Tarsus ilçe merkezi ve çevresinde
antik Tarsos’un Hellenistik ve Roma ‹mparatorluk Devri tarihi-co¤rafyas›n› inceleme çal›ﬂmalar›na devam
edilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalar s›ras›nda Tarsos ilçe merkezindeki çal›ﬂmalar s›ras›nda bulunmuﬂ iki adet Erken
Hristiyanl›k Devri’ne tarihlenen mezar steli incelenmiﬂtir.

Adana ‹li Çal›ﬂmalar›:
Buradaki araﬂt›rmalara Kozan ilçesinin kuzeyindeki
Karasis Da¤›’nda araﬂt›rma heyeti baﬂkan›n›n, bölgede
1994 y›l›nda yapt›¤› araﬂt›rmalar s›ras›nda, varl›¤›n›
saptad›¤› kalede yap›lan çal›ﬂmalar ile baﬂlanm›ﬂt›r.
2003’de yap›lan çal›ﬂmalar s›ras›nda yaz›ta rastlanmad›¤› için antik devirdeki ad›n› halen belirleyemedi¤imiz Karasis Da¤› üzerindeki yap›lar toplulu¤u, M.Ö.
3. yy baﬂlar›nda Anadolu’ya do¤ru geniﬂlemeye baﬂlayan ve baﬂkenti Antiokheia (=bugünkü Antakya)
olan Seleukos ‹mparatorlu¤u’nun kuruluﬂ aﬂamas›nda
yap›lmaya baﬂland›¤› san›lan bir askeri tesis niteli¤indedir. Sivil kullan›m amaçl› herhangi bir yap› kal›nt›s›
görülmeyen bu garnizon da¤›n zirvesinin, jeolojik
yap›s›na uygun olarak aﬂa¤› ve yukar› kale olmak
üzere birbiriyle ba¤lant›l› iki yap› grubundan oluﬂmaktad›r.
Yap› tarihi yönünden kal›nt›lar›n belgelenmelerinde
Prof. Dr. Adolf Hoffmann’›n yönetiminde iki grup
halinde çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Deniz seviyesinden yaklaﬂ›k
950 metre kadar yüksekteki aﬂa¤› kalenin dört sur
kulesinin pencerelerinin çok geniﬂ ve yüksek olmalar›
bunlar›n kulelerin içine yerleﬂtirilmiﬂ manc›n›klarla
d›ﬂar›ya do¤ru taﬂ güllelerin at›labilmeleri için yap›ld›klar›n› göstermektedir. Yap›larda sarn›çlar d›ﬂ›nda
kiremit bulunamam›ﬂ olmas›, bu yap›lar›n tamamlan›p
hizmete giremeden terk edilmiﬂ olduklar› izlenimi
vermektedir.
Karasis Da¤›’n›n zirvesindeki yap›lar›n yan› s›ra bunlarla do¤rudan ba¤lant›l› olan bat› yamac›ndaki
yap›larda da belgeleme çal›ﬂmalar› yap›lmaya baﬂland›. Bu çal›ﬂmalar Trento Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Marietta De Vos denetimindeki bir ekip taraf›ndan
yürütüldü. Özellikle Kozan Baraj Gölü’nde su seviyesinin çok düﬂük olmas› sonucunda ortaya ç›kan baz›
yap›lar›n belgelenmeleri yap›l›rken, Roma ‹mparatorluk Devri baﬂlar›na tarihlenen üç mezar evi incelenmiﬂlerdir.
Kozan ilçesine ba¤l› Dilekkaya Köyü’nde bulunan
Anazarbos antik kentinde her y›l oldu¤u gibi 2004
y›l›nda da yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar s›ras›nda bu kez Anazarbos’un ilk kez ölçekli plan›n›n ç›kar›lmas› çal›ﬂmalar›na baﬂlanm›ﬂt›r. Dört hafta süren bu çal›ﬂmalar
s›ras›nda antik kentin Bizans ve Arap surlar› ile çevrili
alan›n›n içinde kalan alan›n plan› büyük ölçüde tamamlanabilmiﬂtir. Geç Antik Devir’den Bizans devri’ne
geçiﬂ aﬂamalar›n›n daha belirgin bir ﬂekilde saptanmas›n› sa¤layacak dijital taﬂ kartlar› haz›rlanm›ﬂlard›r.
Bu çal›ﬂmalar s›ras›nda elde edilen en önemli bilgi
Anazarbos Da¤›’n›n kuzey ucunda bulunan Roma Devri mezar odas› yap›s›n›n Tarkondimotos ismindeki
yerel krala ya da o¤lu Tarkondimotos Philopator’un
mezar› olabilece¤i varsay›m›n›n kuvvetli bir olas›l›k
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haline dönüﬂmesidir. 2005 y›l›nda yap›lmas› öngörülen çal›ﬂmalarla bu yap›n›n iﬂlevi kesinlik kazanacakt›r. Anazarbos’a ad›n› veren da¤›n zirvesine ç›kan
ikinci bir kaya merdiveni saptanarak incelenmiﬂtir.
Bizans surlar›n›n güneydeki kesiminde devﬂirme
malzeme olarak kullan›lan heykel kaidelerinden
ikisinin yaz›t›n›n okunabilmesi sonucunda bunlardan
birinin imparator Caracalla için diktirilmiﬂ bir onur
yaz›t› oldu¤u di¤erinin de M.S. 2. yy sonlar›na do¤ru
Anazarbos stadyonunda çeﬂitli zaferler kazanm›ﬂ olan
bir atletin onuruna diktirilmiﬂ bir atletin heykel
kaidesi oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Surun ayn› kesiminde bir
de bir mezar yap›s›na ait yaz›t incelenebilmiﬂtir.
Ayr›ca antik kentin güneyindeki Alakap› olarak bilinen tak yap›s›nda fotogrametrik ölçüm çal›ﬂmalar›na
‹TÜ, Mimarl›k Fakültesi, Restorasyon Ana Bilim Dal›ndan Doç. Dr. Yegan Kahya baﬂkanl›¤›ndaki bir çal›ﬂma grubu taraf›ndan baﬂlanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalar s›ras›nda söz konusu tak yap›s›n›n her an çökebilecek
kadar a¤›r tahrip oldu¤u saptanm›ﬂ, fotogrametrik
ölçümler yap›ld›ktan sonra, statik ve zemin mekani¤i
uzman› bilim adamlar›n›n önerileri do¤rultusunda ivedilikle iskeleye al›narak, restorasyon projesinin haz›rlanmas›na baﬂlanm›ﬂt›r.
Anazarbos’un kuzeyindeki Acarmantaﬂ’›n güneyinde
bulunan K›r›kkale mevkiinde geçen y›l varl›¤› saptanan b›r kale yap›s›nda incelemelerde bulunuldu. Bucak
Ovas›’na hakîm bir tepede inﬂa edilmiﬂ olan bu kale
büyük bir olas›l›l›kla Çukurova’daki en erken tahkîmat
yap›lar›ndan biri olma özelli¤ine sahiptir. Kozan’›n
kuzeybat›s›ndaki Kuytucak Köyü’nün Göltaﬂ› mevkiinde geniﬂ bir alana yay›lan bir Roma Devri yerleﬂme
yeri saptand›. Burada Roma Devri’ne tarihlenen bir
mezar yaz›t› inceledi. Ören yerinde çok say›da yap›n›n temeli, mezar evleri zeytinya¤› ve harap iﬂlikleri
görülmektedir. Kozan’›n kuzeybat›s›ndaki Akdam
Köyü’nün Ören mahallesinde bulunan ören yeri ve
buradaki bir mezar evinin giriﬂindeki mezar yaz›t›
incelendi Ayn› bölgedeki Tepecikören’de ise bir Ortaça¤ kalesinin kal›nt›s› bulunmaktad›r. Kozan’›n bat›s›ndaki Çaml›k köyü civar›nda bulunan Hamam tepesi
ve civar›nda bir Roma Devri yerleﬂmesi oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Adana il merkezinin kuzeyindeki Seyhan Baraj Gölü’nde su seviyesinin düﬂmesi sonucunda bu bölgede bulunan ve M.S. 1. yy’da kurulmuﬂ olan Augusta antik
kentinin nekropol alan›nda M.Ö. 4. yy’a ait bir Aramice yaz›t saptand›. Bir stel üzerinde üç sat›rdan oluﬂan
yaz›t çevirisi yap›lmak üzere Sorbonne Üniversitesi’nden Prof. Andre Lemaire’e gönderilmiﬂtir.
Adana il merkezinin 40 km kadar do¤usundaki MisisYakap›nar beldesinde bulunan Mopsuhestia ören
yerinde 2004 y›l›nda yapt›¤›m›z araﬂt›rmalar s›ras›nda Ceyhan Nehri kenar›nda bulunan ören yerinin
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karﬂ›s›ndaki Geçitli beldesinde bir evde belediye
taraf›ndan bulunarak Misis Mozaik Müzesi bahçesine
taﬂ›tt›r›lan yuvarlak granit bir sütun parças› üzerindeki Latince yaz›t, burada M.S. 3. yy’da yapt›r›lm›ﬂ olan
köprünün, M.S. 4. yy’da tamir ettirilmiﬂ oldu¤unu
göstermektedir.
Roma ‹mparatorluk Devri’nde, Do¤u Akdeniz’in en
önemli limanlar›ndan biri olan Aigea›, bugün Yumurtal›k ilçe merkezine lokalize edilmektedir. Bu y›l,
Yumurtal›k ilçe merkezindeki çal›ﬂmalar›m›z s›ras›nda, 19. yy’dan kalma bir han yap›s› y›k›nt›lar›nda,
yap›n›n kemerlerinden birinin ayaklar›na inﬂa edilmiﬂ
durumda imparatorluk kültünü belgeleyen yaz›tl› bir
sunak bulunmuﬂtur.
Adana ili, Karataﬂ ilçesi ve çevresindeki köylerde
yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar›n amac›, Karataﬂ ve civar›nda
bulunan Mallos ve Magarsos antik yerleﬂmelerine ait
arkeolojik ve epigrafik belgelerini saptamakt›r. Bu
çal›ﬂmalar kapsam›nda gidilen Karataﬂ ilçesinin kuzeyindeki Tanr›verdi Köyü’nde Roma ‹mparatorluk Devri’nden bir adak suna¤› incelenmiﬂtir. Ayr›ca Magarsos
yerleﬂmesinin lokalize edildi¤i Dört Direk mevkiinde
bir tarlan›n s›n›r›nda, bu tarlan›n sürülmesi s›ras›nda
ortaya ç›kar›ld›¤› anlaﬂ›lan Roma ‹mpartorluk Devri
baﬂlar›na tarihlenen yaz›tl› bir heykel kaidesi saptanarak, gerekli belgeleme yap›lm›ﬂt›r. Bu heykel kaidesinin bulundu¤u yerde buldozer ile bir hamam yap›s›n›n ortaya ç›kar›larak içindeki topra¤›n yap›n›n zeminine kadar d›ﬂar› at›l›p yap›n›n a¤›r tahribata u¤rad›¤›
anlaﬂ›lmaktad›r.
2004 y›l› çal›ﬂmalar› Hellenistik ve Roma ‹mparatorluk Devirlerinde Kilikya Bölgesi’nin tarihi yerleﬂim
co¤rafyas›n›n incelenmesi için çok yararl› sonuçlar
elde edilmesine, bölgenin antik devir yerleﬂim haritas›n›n ç›kar›lmas› ve Kilikya antik kentlerinin yaz›tlar
kataloglar›n›n tamamlanmalar› için yeni belgelerin
eklenmesine olanak sa¤lam›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalara izin
veren Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü’
ne, bakanl›k temsilcisi Mersin Müzesi Uzman› Mehmet
Sener’e, çal›ﬂmalar›m›za büyük destek olan Adana ve
Osmaniye Valilerine, Adana, Mersin ve Osmaniye ‹l
Kültür Müdürlüklerine, Adana, Mersin, Silifke, Tarsus Müze Müdürlüklerine ve söz konusu dört ilin, il
ve ilçe Jandarma Komutanl›klar›na arazide bizlere
verdikleri destek için teﬂekkür ederim.
Mustafa Hamdi Sayar

Küllüoba Höyü¤ü Kaz›lar› - 2004
Eskiﬂehir ili, Seyitgazi ‹lçesi s›n›rlar› içinde ve Yenikent Köyü’ne 1300 m uzakl›kta yer alan Küllüoba
Höyü¤ü’nde, bu seneki kaz›lar da esas itibariyle ‹TÇ
II Dönemi yukar› ﬂehir plan›n›n ortaya ç›kar›lmas›na
yönelik olarak yine höyü¤ün do¤u kesiminde yo¤unlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
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Kuzey yamaçta iki evreli Yukar› ﬁehir suru ve bu sura
bitiﬂik evler k›smen ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r. ‹lk evrede,
aynen do¤u kap›s› ve çevresinde daha önceki y›llarda
saptand›¤› gibi, sur daha küçük taﬂlardan inﬂa edilmiﬂtir. ‹kinci evrede bunun d›ﬂ›na rampa ﬂeklinde
ikinci duvar ilave edilmiﬂtir. Kerpiç k›sm› da k›smen
korunmuﬂ olan ve yaklaﬂ›k 3 m derinli¤e kadar aç›lan
sur, bat›ya do¤ru hafif k›vr›l›r ve d›ﬂa do¤ru kule ﬂeklinde ç›k›nt› yapar. Sur bedeninin kuleye birleﬂti¤i
k›s›mda 1 m geniﬂli¤inde dar bir kap› vard›r. Buna
“Kuzey Kap›s›” ad› verilmiﬂtir. Bu alan›n hemen güneyinde yap›lan çal›ﬂmalarda ise Kompleks I’in önündeki avlu ile sur aras›nda yer alan ve arka k›s›mlar›ndan
bu sura dayand›r›lm›ﬂ olan evlere ait duvarlar ortaya
ç›kar›lm›ﬂt›r. Burada avlu taraf›ndaki tek s›ra odalarla,
sura dayal› odalar aras›nda dar bir soka¤›n bulundu¤u
anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Giriﬂleri bulunamayan bu odalara büyük
olas›l›kla bu sokaktan girilmektedir.
Güney yamac›n bat› kesiminde yap›lan çal›ﬂmalar sonucunda Kompleks II’nin plan› büyük oranda tamamlanabilmiﬂtir. Ancak birçok mekânda henüz tabanlara
ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Dönemi için “an›tsal” olarak nitelendirilebilecek bu kompleks, 31 m uzunlu¤unda bir
megaron ve ona kuzeyden bitiﬂtirilmiﬂ çok odal› bir
müﬂtemilattan oluﬂur. Megaron ortada, uzunlu¤u 8 m’
ye varan büyük bir salon, önde bir ve arkada iki olmak
üzere, daha küçük üç oda içerir. Salon ortas›nda büyük
bir ocak yer al›r. Megaron’a, üç ayr› evre içeren taﬂ
döﬂeli bir rampa ile ulaﬂ›l›r. Arka iki odadan öndekinde bir f›r›n, geridekinde ise küçük bir ocak ortaya
ç›kar›lm›ﬂt›r. Megaron’un arka duvar›n›n ortas›nda bir
niﬂ ve bunun önünde de bir taﬂ döﬂeme yer al›r.
Megaron’dan iki kap› ile müﬂtemilata geçilebildi¤i
gibi ayr›ca bu k›sm›n, bat›dan iki, do¤udan bir olmak
üzere üç ba¤›ms›z giriﬂi de vard›r. Müﬂtemilat› oluﬂturan mekânlar içinde ocak, f›r›n ve silo gibi iç mimari
ö¤eler söz konusudur. Koridor ﬂeklindeki bir silo içinde in situ olarak 7 adet küp ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r. Bu
k›s›mdaki mekanlar›n tabanlar›na henüz ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Bu ﬂekilde geniﬂ bir alana yay›lan Kompleks II,
dört taraftan cadde ve boﬂ alanlarla çevrilidir ve dolay›s›yla ba¤›ms›z olarak inﬂa edilmiﬂtir.
Küllüoba ‹TÇ II Dönemi’nde, etraf›n›n sur ile çevrili
oldu¤u yukar› ﬂehrin varl›¤› ve içinde ba¤›ms›z olarak
inﬂa edilmiﬂ ve kamuya ait olabilecek iki büyük kompleksin yer almas›, bölgede gerçek anlamda ﬂehircili¤e
do¤ru giden geliﬂmenin ilk iﬂaretleri olarak de¤erlendirilebilir.
AA 19 açmas› ve yak›n çevresinde yap›lan çal›ﬂmalar
sonucunda, höyü¤ün ‹TÇ III Dönemi stratigrafisi
gayet aç›k bir ﬂekilde saptanabilmiﬂtir; güney bitiﬂikteki AA 20 plan karesinde aç›lan açmada yap›lan
çal›ﬂmalar da bu stratigrafinin Kompleks II ile olan

iliﬂkisini ortaya koymuﬂtur. Buna göre, Kompleks II
üzerinde en az›ndan 4.5 m kal›nl›¤›nda bir dolguya
denk gelen yedi evreli bir ‹TÇ III Dönemi söz konusudur. Bunlar›n üstten dört evresi “Orta Tunç Ça¤›”na
Geçiﬂ Dönemi” malzemesi içerir.
Di¤er taraftan, sonuçlar›n› yeni ald›¤›m›z C-14 tarihleri, Demircihüyük’de bulunanlar ve Küllüoba ‹TÇ
stratigrafisi ile son derece uyumludur. Buna göre, söz
konusu dönem Küllüoba’da mutlak olarak M.Ö. 29002000 y›llar› aras›na tarihlenmektedir.
Turan Efe

Nif (Olympos) Da¤› Araﬂt›rma Projesi:
Yüzey Araﬂt›rmas› - 2004
“Nif (Olympos) Da¤› Araﬂt›rma Projesi”, ‹zmir’in
hemen yan› baﬂ›ndaki Nif Da¤›’nda Prehistorik Ça¤lar’
dan Bizans Dönemi sonuna dek uzun bir zaman diliminde var olmuﬂ kültürleri, kaçak kaz›larla daha fazla
da¤›t›l›p yok edilmeden, bilimsel metotlarla araﬂt›rmak ve belgelemek, arkeolojik kaz›larla, belki de Bat›
Anadolu’nun henüz pek bilinmeyen dönemlerine
(Etrüskler, Lydial›lar, Hititler ve ça¤daﬂlar› toplumlar?) ›ﬂ›k tutacak buluntular› gün ›ﬂ›¤›na ç›karmak,
mevcut kale, yap› ve ma¤aralar› koruma alt›na almak,
bunlar› restore ederek turizmin hizmetine sunmak,
böylece hem ülke ekonomisine katk›da bulunmak,
hem de ‹stanbul Üniversitesi önderli¤inde Türkiye
Üniversitelerinden uzman bilim insanlar›n›n birlikte
yürüttü¤ü örnek bir araﬂt›rma projesi gerçekleﬂtirmek
ve en önemlisi kültür varl›klar›m›za milletçe sahip
ç›karak, bunlar› gelecek kuﬂaklara iletmemiz gerekti¤i
bilincini geliﬂtirmek amac›ndad›r.
Nif (Olympos) Da¤› Araﬂt›rma Projesi - 2004 y›l›
Yüzey Araﬂt›rmas›, T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü’nün
izni (16. 08. 2004 - B.16.0.AMG.0.10.00.02/713.1
20259), ‹stanbul Üniversitesi Bilimsel Araﬂt›rma Projeleri Yürütücü Sekreterli¤i’nin deste¤i (Proje no: 238/
29042004) ve Edebiyat Fakültesi’nin onay›yla, 01-18
Eylül 2004 tarihlerinde baﬂkanl›¤›mda gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu y›l ekibimizde, toplam 22 kiﬂi görev alm›ﬂt›r: Klasik Arkeologlar: Prof. Dr. E. T. Tulunay - Proje
Baﬂkan› (‹Ü), Araﬂ. Gör. M. Türkmen - Doktora ö¤rencisi (‹Ü), D. Gogo - Yüksek Lisans ö¤rencisi (‹Ü),
G. Bektaﬂ Arkeolog ve A. Gültekin, Y. Karaman,
D. Öztekin - Lisans ö¤rencileri (‹Ü); Bizans Sanat›
Uzmanlar›: Prof. Dr. Z. Mercangöz (EÜ), Yrd. Doç.
Dr. L. Do¤er (EÜ), Araﬂ. Gör. A. Tiryaki - Doktora
ö¤rencisi (‹Ü) ve ‹. Alt›n - Lisans ö¤rencisi (‹Ü);
Mimarlar: Yrd. Doç. Dr. A. Öztürk - (MSGSÜ), Araﬂ.
Gör. H. M. Özgen - Doktora Ö¤rencisi (MSGSÜ ‹Ü), Araﬂ. Gör. T. Gürkaﬂ - Mimarl›k Doktora Ö¤rencisi (YTÜ) ve M. Demirli - Lisans ö¤rencisi (‹TÜ),
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- Kal›nt›lar›n dijital foto¤raf, dia ve çizimlerle belgelenmesi,
- Tarihleme için yüzeyden keramik toplanmas› ve
incelenmesi.
‹Ü Bilimsel Araﬂt›rma Projeleri Yürütücü Sekreterli¤i
taraf›ndan projemiz için al›nan Garmin Etrex Vista GPS
cihaz› ve Kodak DX6490 Dijital Foto¤raf Makinesi
kullan›m›yla, saptanan tüm kal›nt›larda al›nan koordinatlar harita üzerine iﬂlenmiﬂ, çekilen dialar ve dijital
foto¤raflar bilgisayara aktar›larak düzenlenmiﬂ, yüzeyden toplanan keramik, ‹zmir Müze Müdürlü¤ü’ne
teslim edilip etüt için gerekli izin al›nd›ktan sonra, temizlenerek s›n›fland›r›lm›ﬂ, bunlar›n çizim ve foto¤raf çekimleri tamamlanm›ﬂt›r. Bu y›lki arazi çal›ﬂmalar›m›zda elde etti¤imiz verilerin de¤erlendirmesi, ön
gezilerimizde toplanan bilgilerle karﬂ›laﬂt›r›larak ve
yay›nlar taranarak yap›lmaktad›r.
2 - Mimarî Ölçüm ve Çizim:
- Nif Da¤›’n›n do¤usundaki “Ball›caoluk Kalesi”nin
ayr›nt›l› plan ve rölöve çizimi için ölçümler yap›lmas›,
- Plan›n topografik haritaya iﬂlenmesi.
Beﬂikkaya

Mühendisler: Doç. Dr. M. G. Drahor (DEÜ - Uygulamal› Jeofizik), Araﬂ. Gör. B. Akp›nar Jeodezi ve Fotogrametri - Doktora Ö¤rencisi (YTÜ), Araﬂ. Gör. M.
Berge Uygulamal› Jeofizik - Doktora Ö¤rencisi (DEÜ),
Ö. Kurtuluﬂ - Uygulamal› Jeofizik Lisans ö¤rencisi
(DEÜ), D. Tulunay - Metalurji ve Malzeme Lisans
ö¤rencisi (‹Ü), Da¤c›: S. ﬁEV‹K - Manisa Da¤c›l›k
ve Arama Kurtarma Ekibi ve Bakanl›k Temsilcisi:
M. Demirbilek (Ankara Etno¤rafya Müzesi). Ekibimin esirgemezlikle emek veren üyelerine içtenlikle
teﬂekkür ederim. Ayr›ca bize çok yard›mc› olan Buca,
Kemalpaﬂa ve Torbal› Kaymakamlar›na, Kaynaklar
Belediye Baﬂkan›’na, ‹zmir Ticaret Odas› (‹ZTO), ‹zmir
Esnaf ve Sanatkârlar Odalar› Birli¤i (‹ESOB), Birlik
Otel, Vestel Elektronik, ‹nci Holding, Akzo-Nobel
Kemipol Kimya, Tetrapak Paketleme, Güzelyal› Rotaract Kulübü ve ‹ller Bankas› yöneticilerine teﬂekkürlerimizi sunar›m.
1999 y›l›ndan beri üzerinde çal›ﬂt›¤›m bu projenin,
“Ön ‹nceleme Gezileri”nde (bkz. Elif Tül Tulunay,
HABERLER 14, 2002, s.18-19) gördü¤ümüz yerler
yan› s›ra, Nif Da¤›’n›n genelinde yürütmeyi planlad›¤›m ve ilkini “2004 Y›l› Yüzey Araﬂt›rmas›” kapsam›nda gerçekleﬂtirdi¤imiz arazi çal›ﬂmalar›n›, üç ana
baﬂl›k alt›nda toplayabiliriz:
1 - Arkeolojik Dokümantasyon:
- Nif Da¤›’ndaki kal›nt›lar›n saptanmas›, konumlar›n›n GPS ile belirlenerek haritaya iﬂlenmesi,
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Rölöve çal›ﬂmalar› s›ras›nda YTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü’nden sa¤lanan Nikon “Total Station”
kullan›lm›ﬂ, mimar raporuna göre “AutoCAD” ve
“NetCAD” bilgisayar programlar›ndan yararlan›lm›ﬂ,
savunma duvarlar›n›n 1/50 ölçekli taﬂ rölövesi tamamlanm›ﬂ, 1/200 ölçekli yerleﬂme plan›n› ç›karmaya olanak sa¤layacak noktalar›n ölçümleri yap›larak dijital
ortama aktar›lm›ﬂt›r; fakat plan ve çizimler henüz
taraf›ma teslim edilmemiﬂtir.
3 - Jeofiziksel Araﬂt›rma:
- “Karamattepe” nekropolünde Arkaik-Klâsik Döneme ait yo¤un keramik bulunan bir alan›n manyetik
ölçümle incelenmesi,
- “Baﬂp›nar” mevkiindeki Bizans (Laskarisler) Dönemi büyük yap› kompleksinin güneybat›s›ndaki alan›n manyetik ölçümle incelenmesi.
Jeofizik veriler, DEÜ S›¤ Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezi (SAMER)
Jeofizik mühendisleri taraf›ndan manyetik gradyent
ölçüm tekni¤i ile toplanm›ﬂt›r. Ölçümler, “Karamattepe” nekropolünde, s›k meyve a¤açlar›n›n bulunmas›
nedeniyle araﬂt›rma aç›s›ndan oldukça zor bir özelli¤e
sahip, yaklaﬂ›k 10 dönüm büyüklü¤ündeki bir alanda;
“Baﬂp›nar” mevkiinde ise yaklaﬂ›k 2,5 dönümlük bir
alan üzerinde, mühendis raporuna göre, 10x10 m grid
karelerinden, hat aral›¤› 1 m ve ölçüm aral›¤› da 0,25 m
olmak üzere, zikzak ölçüm düzeninde Geoscan FM36 Fluxgate Gradyometresi ile yap›lm›ﬂt›r. Her iki
araﬂt›rma alan›nda da yap› kal›nt›s› olabilecek belirtiler (anomaliler) saptanm›ﬂt›r.
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Nif Da¤›’nda bu kapsamda bir bilimsel çal›ﬂma ilk
kez gerçekleﬂtirilmektedir. Da¤da, geçmiﬂ y›llara oranla daha fazla kaçak kaz› gözlenmiﬂ, 2001’den bu yana
maalesef Karabel An›t›’n›n yüzeyinde bir delik aç›ld›¤› ve bir Bizans yap›s›n›n kepçeyle tamamen yok
edildi¤i saptanm›ﬂt›r. Bu nedenle 2005 y›l›nda, acilen
kaz› ve onar›m çal›ﬂmalar›na baﬂlamak istiyoruz. Zira
birçok kal›nt›, belgelenemeden yok olma tehlikesiyle
karﬂ› karﬂ›yad›r ve kaçak kaz›lar yörenin henüz tam
bilinmeyen kültür tarihine ›ﬂ›k tutmas› muhtemel
buluntular› talan etmektedir.
2004 y›l›nda saptad›¤›m›z ilginç kal›nt›lara bir örnek
olarak, Beﬂikkaya mevkiindeki mezar› (Resim) verebiliriz: 7,20x5,30 m boyutlar›ndaki, do¤al kayaya oyulmuﬂ, do¤u-bat› do¤rultulu tek odal›, içinde iki ölü yata¤› bulunan, semerdam tavan› oyma çerçeve içine taﬂ
levhalar yerleﬂtirilerek kapat›lm›ﬂ dromoslu bu mezar›n giriﬂi önünde stel yuvas› olabilecek bir oyuk ve
çevredeki kayalarda taﬂ kesme izleri görülmektedir.
Burada bulunan çok az miktarda keramik parças›,
Roma - Bizans Dönemi’ne tarihlenmektedir.
Fakat bu y›l en fazla, Karamattepe’de, Jeofizik araﬂt›rma önerdi¤im alan›n tam alt›nda saptanan ve büyük
bir dikdörtgen yap›ya ait olmas› muhtemel belirtiler
ilgimizi çekmiﬂtir. Çünkü buras›, çok önemli bir noktadad›r; hem görkemli kal›nt›lar›yla “Ball›caoluk
Kalesi”, hem “Karabel Kabartmas›” hem de kaynaklara göre, Seha-Mira Ülkelerinin s›n›r› yak›n›ndad›r ve
en ilginç olan, bugün de üç ilçe (Kemalpaﬂa-BucaTorbal›) s›n›r›n›n yaklaﬂ›k bu noktada kesiﬂmesidir.
Yüzeyden toplanan oldukça aﬂ›nm›ﬂ keramik Arkaik
Dönem’e tarihlenmektedir. ‹zin ald›¤›m›z taktirde,
2005’te burada jeofizik çal›ﬂmalar›m›z› yo¤unlaﬂt›rmay› ve kaz› yapmay› düﬂünüyoruz.
Elif Tül Tulunay

Perge Kaz› ve Onar›m Çal›ﬂmalar› 2004
‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antalya Bölgesi Arkeoloji Araﬂt›rmalar› Merkezi taraf›ndan 04.0824.09.2004 tarihleri aras›nda yap›lan Perge Kaz› ve
Onar›m Çal›ﬂmalar›, T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü,
DÖS‹MM, ‹stanbul Üniversitesi Rektörlü¤ü Bilimsel
Araﬂt›rmalar Yürütücü Sekreterli¤i, Suna-‹nan K›raç
Akdeniz Medeniyetlerini Araﬂt›rma Enstitüsü (AKMED) ve Kültür Bilincini Geliﬂtirme Vakf› taraf›ndan
parasal yönden desteklenmiﬂtir. Ayr›ca Türk Tarih
Kurumu, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, SAYKA ‹nﬂaat Mim. Müm ve Tic. Ltd. ﬁti. ve VASCO
Turizm-Yat›r›m Tic. A.ﬁ.’nin sembolik katk›lar›
olmuﬂtur. Tüm bu kurum ve yetkililerine teﬂekkürlerimiz sonsuzdur.

Kaz›lar, Akropolis, Bat› Nekropolis ve Sütunlu Cadde’
de gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Perge’nin Roma öncesini ayd›nlatmak amac›yla baﬂlanan ve bu sene son kampanyas›
yap›lan Akropolis çal›ﬂmalar›nda, Alan 1’de aç›lan
24 sondajla M.Ö. erken 7. yy’a tarihlenen Ev 4’ün ve
M.Ö. 6. yy’a tarihlenen megaronun planlar› tamamlanabilmiﬂ ve bu yap›lar›n tarihlendirilmeleri kesinleﬂtirilmiﬂtir. Alan›n ortas›nda yer alan iki kült yap›s›
güneye yönelik olup, Kutsal Alan’›n güney yönünde
geniﬂledi¤i fikrini vermektedir. Çok say›da küçük sondaj yard›m›yla yap›laﬂman›n, Do¤u Yap›s›’n›n 4 ve
5. evresi ve M.Ö. 7. yy’a tarihlenen an›tsal kült suna¤›
ile ilgisi aç›klanm›ﬂt›r. Ayn› zamanda, ilk yap› evresinin do¤u duvar›n›n Bronz Ça¤›’na tarihlenen sa¤lam
bir duvar üzerine oturdu¤u tespit edilmiﬂtir. Kült Yap›s› keramikler yard›m›yla en erken M.Ö. 9. yy’a tarihlemiﬂtir. Kült Yap›s› 2’nin hafif e¤imli aç› yapan duvar›yla kült yap›s› oldu¤u kesin olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
En geç M.Ö. 9 veya 8. yy’dan beri bu bölgede içi kül
sunakl› ocaklar (Kült Yap›s› 1) ve ocak (Kült Yap›s› 2)
bulunmas› ve buras›n›n kutsal alan olarak aç›klanmas›, önemli bir tespit olarak de¤erlendirilebilir. Alan
1’in kuzeybat›s›ndaki megaron biçimli Ziyafet Evi
alan›nda yap›lan sondajlar, yap›y› M.Ö. 6. yy’a tarihlemeye ve tan›mlamaya yard›mc› olmuﬂtur. Yap›n›n
kuzey antesi yak›n›nda bulunmuﬂ ve üzerinde Grekçe
olmas› muhtemel 6 harf kaz›nm›ﬂ M.Ö. 6. yy’a tarihlenen bir kaseye ait parçalar, epikhorik Pamphylia
dilinde yaz›lm›ﬂ M.Ö. 6. yy’a tarihlenen di¤er keramik parçayla birlikte, Arkaik Dönem’de Perge’de iki
farkl› dil grubunun var oldu¤unu öne sürmemize izin
verir. Kutsal Alan’›n do¤u kenar›ndaki (1/59) bir sondajda Pamphylia için ilk kez Bronz ve Erken Demir
Ça¤›’na ait kesintisiz bir stratigrafi yakalanm›ﬂt›r.
Mevcut yüzey seviyesinin 1,80 m alt›nda k›smen
y›k›lm›ﬂ bir duvar alt›nda kalm›ﬂ keramik bir kaba ait
çok say›da parçayla hemen hemen tüm bir içki kab›
bulunmuﬂtur. Bu y›lki kampanyada ﬂimdiye dek
saptanm›ﬂ duvar kal›nt›lar›n›n ço¤u Erken Demir
Ça¤›’ndan Geç Antik Dönem’e kadar tarihlenen yap›larla iliﬂkileri kurulabilmiﬂtir.
Bronz Ça¤›’na tarihlenen sa¤lam duvarlar›n yo¤unlu¤u, K›br›s kökenli ithal Myken kerami¤i, Perge
akropolisinde K›br›s ve Tarsus ile ticaret iliﬂkisi olan
büyük bir yerleﬂimin söz konusu oldu¤unu gösterir.
Bunlar Hitit Dönemi Parha’s› ve Perge aras›ndaki ba¤lant›y› destekler niteliktedir. Keramik buluntular›n yard›m›yla Geç Bronz Ça¤›’na kadar sadece Bat› Anadolu’nun iç bölgeleriyle (Beycesultan, Aliﬂar), sonralar›
Bronz Ça¤›’n›n IIIC evresinden itibaren Tarsus ve
K›br›s ile deniz ticareti iliﬂkisinin artt›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. M.Ö. 9-8. yy’dan itibaren yerel kerami¤i etkileyen ithal K›br›s kerami¤i ele geçmiﬂtir. M.Ö. yak.
700’den itibaren Perge yeniden Bat› Anadolu bölgesine (Sardes, Konya) ve özellikle Rhodos a¤›rl›kl›
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olmak üzere Ege’ye aç›lm›ﬂt›r. Atina kerami¤i ilk
olarak M.Ö. erken 5. yy’da söz edilebilir ﬂekilde
artm›ﬂt›r ve Atinal›lar’›n Persler’e karﬂ› seferi ile ba¤lant›l› olabilir. Çeﬂitli kültürel etkilere sahip keramik
ve piﬂmiﬂ toprak figürinlerin farkl› yap› tipleriyle ilgisinin bulunmas›, bundan sonraki de¤erlendirmelerin
amac› olacakt›r. Ancak bugün için elimizdeki dil belgelerinin de dikkate al›nmas›yla, Perge örne¤inde Pamphylia kültürünün oluﬂumu hakk›nda ve akültürasyon
sürecinde daha somut verilere sahip olunmakta ve
bunlar›n sonucu olarak Parha’n›n varl›¤› fikri kuvvetlenmektedir.

Sütunlu Cadde kaz›s› bat›da J9-J10 sokaklar› aras›ndaki galeride, caddede ve su kanal›nda gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bat› galeride sürdürülen çal›ﬂmalarda yaklaﬂ›k
13 m’lik bir alan aç›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, Su kanal›nda yap›lan çal›ﬂmalarda J9 soka¤› ile ayn› aksta yer alan köprü aç›¤a ç›kar›lm›ﬂt›r. Köprünün kuzeyinde, kanal›n
daha sonraki bir dönemde darald›¤› görülmüﬂtür. Kaz›
çal›ﬂmalar› s›ras›nda mermerden iki adet portre özelli¤i gösteren, bir adet Asklepios olmas› muhtemel
toplam üç adet heykel baﬂ› ile, gene mermerden giyimli bir kad›n torsosu (Hygeia) ve ayr›ca an›tsal bir bronz
heykele ait sol ayak bulunmuﬂtur.

Bat› Nekropolis’te birinci çal›ﬂma, kaz› alan›n›n kuzeyinde M6 kodlu mezar yap›s›nda gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
2002 y›l›nda ortaya ç›kar›lm›ﬂ M6’n›n kemer aya¤›n›n
do¤udaki karﬂ›l›¤› bulunmuﬂ, güneyde ise mezar yap›s›n›n moloz taﬂ, tu¤la ve harçtan örülmüﬂ peribolos
duvar›yla karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r. Peribolosun tamam›n› ortaya ç›kartmak için yap›lan çal›ﬂmalarda, duvar›n sona
erdi¤i k›s›mda Grekçe yaz›tl› bir lentoya sahip M6.3
kodu verilen dikdörtgen planl›, kireçtaﬂ› bloklardan
inﬂa edilmiﬂ, taban›, çeﬂitli renklerde tu¤lalarla kapl›
mezar odas›na rastlanm›ﬂt›r. Bu mezar odas›n›n
buluntular›, çeﬂitli boyut ve ﬂekillerde cam boncuklar,
sikkeler ve unguentariumlard›r. Kuzeye do¤ru devam
eden çal›ﬂmalarda, M6 mezar yap›s›n›n 2002 kaz›
sezonunda bulunmuﬂ M6.1 ve M6.2 kodlu odalar›n›n
devam›nda M6.4 kodu verilen yeni bir odaya rastlanm›ﬂt›r. Mezar odas›n›n, do¤uda az bir k›sm› koruna
gelmiﬂ tonozlu bir çat›s› ve kuzey, do¤u ve güney kenarlar›nda yer alan üç arcosoliumu vard›r. Arcosoliumlar›n içinde tu¤ladan örülmüﬂ lahitlerin üçü de önceden soyulmuﬂtur. Odada, bol say›da boncuk, sikke ve
unguentarium ile alt›n bir küpe bulunmuﬂtur.

Kaz› çal›ﬂmalar›na paralel olarak yürütülen antropolojik çal›ﬂmalarda bu sene, Akropolis’te ve Bat› Nekropolis’te bulunmuﬂ toplam 114 bireye ait kemikler
üzerine incelemeler yap›lm›ﬂ, bu çal›ﬂmalarda, bireylerin ortalama yaﬂam süresi, hangi sebeplerle öldükleri, ne tür hastal›klar›n yayg›n oldu¤u ve bireyler
aras›ndaki akrabal›k iliﬂkileri üzerinde durulmuﬂtur.
Bu incelemelerin en ilginç sonucu, M6.4 mezar odas›nda bulunmuﬂ bir kafatas›nda görülen 8 adet trepanasyon deli¤inin bu ﬂekliyle Anadolu’da tek örnek
olmas›d›r. Bu cerrahi müdahele sonras›nda bireyin
yaﬂamad›¤› veya müdahelenin bireyin ölümünden
sonra gerçekleﬂtirildi¤i düﬂünülmekte ve cerrahi
müdahelenin e¤itim amaçl› yap›lm›ﬂ olabilece¤i tahmin edilmektedir.

Bat› Nekropolisi’nde di¤er çal›ﬂma alan› 2003 y›l›nda
içinde 5 lahit bulunan an›tsal M9 mezar yap›s›d›r. Bu
mezar›n peribolos duvar›n›n bat›s› aç›¤a ç›kart›lm›ﬂ ve
bunun üç evre taﬂ›d›¤› saptanm›ﬂt›r. Mezar yap›s›n›n
avlusu da bu y›l kaz›larak temizlenmiﬂ ve geometik
motifli mozaik döﬂeme tamamen ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r.
Bu an›tsal mezar yap›lar›n›n d›ﬂ›nda, M9’un kuzeydo¤usundaki alanda yap›lan çal›ﬂmada ise bir piﬂmiﬂ
toprak kap içinde kremasyon mezarla karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r.
Yine bu alanda, birarada toplam 11 adet topra¤a gömü
aç›¤a ç›kar›lm›ﬂt›r. Baz›lar›nda hemen hiç buluntunun
olmad›¤› bu gömülerin bir k›sm›nda ise, bronz sikke,
bronz ayna ve cam unguentairumlardan oluﬂan bir
buluntu toplulu¤una rastlanm›ﬂt›r. Sadece ikisinde
ikiﬂer adet basit alt›n küpe in situ ele geçmiﬂtir. Tüm
bunlarla birlikte Bat› Nekropolis’te bugüne dek
gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalarda gün yüzüne ç›km›ﬂ tüm
mezarlar Total Station ile dijital ortama geçirilerek,
daha güvenilir ölçümlerle bir nekropolis plan› oluﬂturulmuﬂtur.
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2004 kaz› sezonunda, Perge ve daha ileride bir Pamphylia mozaik corpusunu oluﬂturabilmek amac›yla,
Agora’n›n kuzeydo¤u köﬂesi, bat› k›sm›ndaki dükkân
önünde bulunan yaz›tl› mozaik ve Güney Hamam
Palaestras› mozaikleri yeniden aç›lm›ﬂ, bunlar›n birebir ve ölçekli çizimleri, bozulan k›s›mlar›n konservasyonu yap›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalar›n ard›ndan söz konusu mozaikler geotekstil serilerek, dere kumuyla ve çak›lla kapat›lm›ﬂt›r. Ayn› hususlar Bat› Nekropolis’teki M9
mezar yap›s›ndaki mozaikler için de uygulanm›ﬂt›r.
Koruma, Onar›m ve Düzenleme Çal›ﬂmalar›na ayr›ca
Hellenistik kulelerin güneybat›s›nda yer alan ve Güney
Hamam’a geçiﬂi sa¤layan Propylon ile sütunlu caddenin kavﬂa¤a yak›n bat› galerisinde anastylosis uygulamas›yla devam edilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada toplam 16
adet sütun Kültür Bilincini Geliﬂtirme Vakf›’n›n “Bir
Sütun da Sen Dik” kampanyas› kapsam›nda yap›ﬂt›r›l›p fiber barlarla birleﬂtirilerek, postamentlerinin
üzerinde aya¤a kald›r›lm›ﬂt›r. Bunlar›n d›ﬂ›nda Bat›
Nekropolis’teki M6 mezar yap›s›n›n üzeri, öncekiler
gibi bir sundurma ile örtülmüﬂtür. Kaz› esnas›nda bulunmuﬂ olan, piﬂmiﬂ toprak, cam ve metal buluntular ile
sikkeler yöntemlerine uygun olarak temizlenmiﬂ ve
gerekenler tümlenmiﬂtir. 2004 kaz›s› sonunda Antalya
Arkeoloji Müzesi’ne 57 adet envanterlik, 164 adet etüdlük eser teslim edilmiﬂtir.
Haluk Abbaso¤lu
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Van, A¤r› ve I¤d›r ‹lleri
Yüzey Araﬂt›rmalar› - 2004
2004 y›l› araﬂt›rmalar›m›zda A¤r› ili merkez, Patnos,
Diyadin ve Do¤ubayaz›t, I¤d›r ili merkez ve Aral›k,
Van ili merkez ve Muradiye ilçeleri s›n›rlar› içinde yer
alan 44 merkezde çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Daha önceki araﬂt›rmalar›m›zda oldu¤u gibi ço¤unlu¤u Erken/Orta
Demir Ça¤›’na ait olmak üzere Geç Kalkolitik Dönem’
den Geç Demir Ça¤›’na de¤in uzanan bir süreci kapsarlar.
Geç Kalkolitik Dönem:
Bu döneme ait Do¤ubayaz›t’ta Sar›gül, Çimen Mevkii
ve Çetenli, Van Gölü’nün do¤u sahilindeki Aﬂtepe
ve Çolpan’da az say›da olsa da malzemeye rastlad›k.
Çanak çömlekler Aﬂtepe’de Amuq E/F tipi ‘ChaffFaced ware’ ve ‘Geç Sioni’, Çolpan’da Amuq E/F
‘Chaff-Faced Ware’, Sar›gül ve Çetenli’de ‘Geç Sioni’
türündedir. Aﬂtepe ve Çimen Mevkii olas›l›kla yar›göçebe pastoral topluluklar taraf›ndan kullan›lm›ﬂ mevsimlik yerleﬂimlerdir. Çetenli ve Sar›gül ise kayal›klar›n üzerinde yer alan yerleﬂimlerdir, bu tür yerler
olas›l›kla çad›rdan çok, taﬂ veya wattle-and-daub’dan
yap›lm›ﬂ sürekli yerleﬂimler için daha uygundu. Bu
dönemde bölgede en az›ndan üç tip yerleﬂimin varl›¤›
düﬂünülebilir: Yukar› Mezopotamya mevsimlik-geçici yerleﬂimleri (Aﬂtepe ve Çimen Mevkii), olas›l›kla
Yukar› Mezopotamya sürekli yerleﬂimleri (Çolpan) ve
olas› Geç Sioni sürekli yerleﬂimleri (Sar›gül ve Çetenli). Kaz› yap›lm›ﬂ merkezlerin yoklu¤u nedeniyle,
kesin sonuçlara ulaﬂmak zordur, ancak farkl› fonksiyonlar›n ve kültürel originlerin bulundu¤u kompleks
bir yerleﬂim sisteminin varl›¤› aç›kt›r.
‹lk Tunç Ça¤›:
Yaln›zca dört höyükte bu döneme iliﬂkin çanak çömlek toplanm›ﬂt›r. Bu höyükler bir nehir kenar› ya da bir
su kayna¤› yan›ndad›r, ayn› zamanda küçük ya da
büyük bir vadi geçiﬂinde yer al›rlar: Do¤ubayaz›t’ta
Cetenli ile Van Gölü’nün kuzeyindeki Köskköy, Üzerlik Tepe ve Zali. Hepsinden ele geçen çanak çömlek
Kura-Aras ‘Black/Red Burnished Ware’ gelene¤indedir. Daha önceki sonuçlar›m›zla parallel olarak Van
Gölü havzas›n›n kuzeyinde Kura-Aras çanak çömle¤i
basit bir ﬂekilde bezelidir. Araﬂt›rmam›zda en zengin
bezemeli çanak çömle¤e Do¤ubayaz›t ovas›ndaki tek
Kura-Aras yerleﬂimi olan Çetenli’de rastlad›k. Bu merkezlerden toplanan çanak çömle¤in ço¤u M.Ö. 3. biny›l›n sonuna, ‹TÇIII’e tarihlenir, bunlar›n içinde s›¤
çanaklar veya çekik a¤›z kenarl› küçük çömlekler en
s›k rastlanan biçimlerdir. Ancak Nahç›van kulbun varl›¤› ayn› zamanda olas› ‹TÇII tabakalar›n›n varl›¤›n›
gösterir.
Orta Tunç Ça¤›:
Daha önceki araﬂt›rmalar›m›zla paralel olarak bu döneme ait malzeme az say›dad›r. Bunun nedeni bu kültürün

düzlük alanlardan çok yüksek yaylalarda yer almas›
olmal›d›r. Van Gölü havzas›nda Yalç›nkaya kale ve
nekropolü, Zali ve Üzerliktepe höyükleri ile Do¤ubayaz›t ovas›ndaki Sar›gül ve Ziyarettepe (Sa¤l›ksuyu) höyüklerinde buldu¤umuz az say›daki çanak
çömlek ‘Aras Boyal›lar›’ ve kaz›ma-bask› bezemeli
gri-siyah açk›l› mal gruplar›na girer.
Araﬂt›rma alan›m›zda genel anlamda ayn› özellikleri
paylaﬂmakla birlikte malzemede kendisini gösteren
Van Gölü havzas› ve A¤r›-I¤d›r olmak üzere iki ayr›
kültür bölgesi görünür. Bölgede Orta Tunç Ça¤›’n›
temsil eden ‘Aras Boyal›lar›’ çanak çömlek gelene¤i
ve kronolojik olarak farkl›l›k gösteren alt kültür bölgelerine sahiptir. Bunlar›n içinde ‘Van-Urmiye’de boyal›lar›n kullan›m› di¤er bölgelere göre daha uzun Erken
Demir Ça¤› baﬂlang›c›na M.Ö. 1300/1200’lere de¤in
sürmüﬂ görünür. Güney Kafkasya ile ortak bir kültürü
paylaﬂm›ﬂ görünen A¤r›-I¤d›r bölgesi ise ‘Sevan-Üzerlik’ ve ‘Tazekent (Karmir-Berd’ kültür bölgeleri çanak
çömlek gelene¤ine sahiptir. Bu bölgelerde boyal›lar
ve Erken Demir Ça¤ çanak çömle¤i aras›nda siyah
açk›l› malla temsil edilen Son Tunç Ça¤ yer al›r.
Son Tunç/Erken Demir Ça¤:
A¤r›-I¤d›r bölgesinde Son Tunç/Erken Demir Ça¤ malzemesini çok yak›n özellikler göstermesi ve bölgede
tabakal› bir yerleﬂimin kaz›lmam›ﬂ olmas› nedeniyle
ay›rmak zordur. Bu dönemlere ait malzemeye bölgede
yo¤un olarak karﬂ›m›za ç›kt›¤› gibi büyük ço¤unlukla
kale ve eteklerindeki nekropoller ile çok daha az miktarda birkaç parça halinde höyüklerde rastlad›k. Orta
Tunç Ça¤›’nda oldu¤u gibi Son Tunç/Erken Demir
Ça¤›’nda da düzlük ve alçak alanlarda yerleﬂime ait
izler son derece zay›ft›r. Bu durum olas›l›kla pastoral
yaﬂam›n devaml›l›¤›yla iliﬂkilidir. Aras vadisinde K›rm›z›tepe, A¤r›’da Harabepazar, Kohe Musa, Do¤ubayaz›t’ta Eski De¤irmen, Karaburun, Göze, Bulakbaﬂ›, Karabacar, Ankon, Sazl›ktepe ve Çetenli yerleﬂim-kale ve nekropolleri ile Ziyarettepe (Sa¤l›ksuyu) höyü¤ünden bu döneme ait malzeme toplad›k.
K›rm›z›tepe ve Göze nekropolleri yaln›zca Son
Tunç/Erken Demir Ça¤›’nda kullan›lm›ﬂ görünür. K›rm›z›tepe nekropolünde kaçak kaz›lar sonucu tahrip
edilmiﬂ baz› kurganlara göre son derece alçak y›¤ma
tepelerin alt›nda basit toprak mezarlar vard›. Göze’de
ise mezarlar tüm bölgede oldukça s›k karﬂ›laﬂ›lan taﬂtan yap›lm›ﬂ y›¤ma tepelere sahip alçak kurganlar ﬂeklindedir. Bu kurganlarda y›¤ma tepelerin alt›ndaki
mezarlar iri kapak taﬂlar›yla örtülmüﬂ ve tek kiﬂilik taﬂ
örgüdür. A¤r›-I¤d›r bölgesi Son Tunç/Erken Demir Ça¤
çanak çömle¤i büyük oranda bu bölge ve tüm Güney
Kafkasya’ya (Lçaﬂen-Metsamor kültürü) yay›lm›ﬂ
bulunan gri-siyah açk›l› maldan yap›lm›ﬂt›r.
Van Gölü havzas›nda ise Yalç›nkaya, Aliler kale ve
nekropolleri ile ve Üzerliktepe höyü¤ünde Erken Demir
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Ça¤ çanak çömle¤ine rastlad›k. Van Gölü Havzas›’nda Erken Demir Ça¤ çanak çömle¤i pembe-devetüyü
malla temsil edilir. Aliler ve Yalç›nkaya ‹lk Tunç
Ça¤›’ndan Orta Demir Ça¤›’na kadar süreklilik gösteren malzemenin kalelerde bulunmas› aç›s›ndan önemlidir. Çok s›k karﬂ›laﬂ›lmayan bu duruma Van Gölü’
nün kuzey k›y›s›ndaki Evditepe ve Gürp›nar ovas›ndaki Eski Norgüh kalelerinde de rastlanm›ﬂt›r.
Orta Demir Ça¤:
A¤r›-I¤d›r bölgesinde Harabepazar, Tutumlu, Ankon,
Hasanbey, Eski De¤irmen, Karaburun, Ziyarettepe,
Gelesor, Çetenli, Kelket, Büvetli ve Bulakbaﬂ› kale ve
nekropolleri, Tuzla Tepesi, Sar›gül ve Mezarl›ktepe
höyükleri ile Çimen, Sazl›ktepe ve Kohe Musa yerleﬂimlerinde; Van Gölü havzas›nda ise Yalç›nkaya, Aliler
kale ve nekropolleri ile Köﬂkköy, Üzerliktepe, Tuzla,
Geletepe, Çolpan, Toptepe, Aﬂtepe ve Tevekli höyük
ve yerleﬂimlerinde bu döneme ait çanak çömle¤i oldukça fazla say›da toplad›k. Van Gölü Havzas› ve A¤r›
Da¤› bölgesinde Erken ve özellikle Orta Demir Ça¤›’nda yerleﬂim say›s› daha erken ve daha geç dönemlere
k›yasla son derece yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. ‹nceledi¤imiz tüm
merkezlerde Orta Demir Ça¤›’na ait çanak çömlek
bulunmuﬂtur ve her tür arazi bu dönemde iskan edilmiﬂtir: Alçak alanlarda vadiler ve ovalar, yüksek alanlarda otlaklar, kayal›k tepeler ve da¤ etekleri. Kayal›k
tepelerin bu dönemde özellikle k›rsal alanlar›n konstrüksiyonunda önemli bir rolü oldu¤u aç›kt›r. Di¤er
dönemlerde bu ﬂekilde özenli bir bölge planlamas› ve
kontrolü gösteren yerleﬂim sistemi uygulanmam›ﬂt›r.
Ço¤u Erken Demir Ça¤›’nda iskan edilmiﬂ olan kale
ve nekropoller ortak özelikler gösterir. Bölgeden iyi
bildi¤imiz ﬂekilde yüksek bir tepe üzerinde yer alan
kaleler yar› iﬂlenmiﬂ taﬂlardan yap›lm›ﬂ duvarlarla
çevrilidir. Eteklerinde yer alan nekropoller ise alçak
kurganlardan oluﬂur. Ankon’ta oldu¤u gibi baz› mezarlar kromleklerle çevrelenmiﬂtir. Kromleklerin ya da
dikdörtgen çevre duvarlar›n›n içinde 2 ya da 4 mezar›n yer ald›¤› örneklere de rastlan›r. Baz› durumlarda
Erken/Orta Demir Ça¤ malzemesinin birlikte bulunmuﬂ olmas› nedeniyle bu kale ve nekropollerde her iki
dönemin mimari özelliklerinde çanak çömlekte oldu¤u gibi kesin bir ayr›m yap›lamaz. Van Gölü havzas›nda ise alçak kurganlar pek görülmez, burada daha çok
Yalç›nkaya’da oldu¤u gibi birkaç s›ral› taﬂ örgü ya da
basit toprak mezarlar vard›r.
Urartu Krall›¤› s›n›rlar› içinde olmakla birlikte klasik
Urartu mimarisi özelli¤ine sahip yerleﬂimlere ve çanak
çömle¤e bu bölgede s›k rastlanmaz. Do¤ubayaz›t
Ovas›’nda Kelket’teki oda mezarlar ile Ziyarettepe
ve Çetenli kaleleri d›ﬂ›nda Urartu özellikleri gösteren
yerleﬂimlere rastlamad›k. Ovan›n güney ucundaki
Çetenli’deki bazalt surlar buras›n›n önemli bir Urartu
merkezi oldu¤unu gösterir, Ziyarettepe ise büyük olas›l›kla Van Gölü havzas›na inen yolun üzerinde küçük
bir istasyondu. Bunun d›ﬂ›nda Tutumlu kalesinde Urartu çanak çömle¤i toplad›k. Asl›nda eyalet merkezleri
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ve önemli yollar üzerindeki kalelerden tan›nan klasik
Urartu k›rm›z› açk›l› mal›n›n, Tutumlu kalesindeki gibi
Son Tunç/Erken Demir Ça¤›’ndan beri bölgede devam
eden mimari gelene¤e sahip kaleler ve eteklerindeki
kurganlarda bulunmuﬂ olmas› ilginçtir. Bu sonuçlara
göre I¤d›r-Do¤ubayaz›t bölgesinde Urartu Krall›¤›’
n›n Karakoyunlu’daki büyük eyalet merkezi (Minuahinili) ile Çetenli ve Ziyarettepe d›ﬂ›nda imar faaliyetinde bulunmad›¤›n›, yöresel karakterin mimaride ve
çanak çömlekte devam etti¤ini söyleyebiliriz.
Orta Demir Ça¤›’nda çanak çömlek daha homojen bir
görünüm kazanm›ﬂt›r, bölgesel ayr›m pek görülmez.
Bu parçalar büyük oranda kahve-kiremit maldan
yap›lm›ﬂlard›r. Fazla say›da olmamakla birlikte Urartu
k›rm›z› açk›l› mal›na da rastlad›k. Bunlar›n d›ﬂ›nda bir
grup oldukça farkl›d›r. Ço¤unlukla pembe ya da
kiremit renkli hamurlu ve krem astarl› bu parçalar Geç
Demir Ça¤ mal›yla yak›n özellikler gösterirler. Her iki
dönemin mal ve profil özelliklerini birleﬂtiren bu grup
Orta Demir Ça¤›’n›n geç evresini temsil ediyor
olmal›d›r.
Geç Demir Ça¤:
Do¤u Anadolu bölgesinin az bilinen bu dönemi için
A¤r›-I¤d›r bölgesinde Sazl›ktepe, Çimen, Bulakbaﬂ›,
ve Çetenli’de, Van Gölü havzas›nda ise Yalç›nkaya,
Tuzla, Geletepe ve Toptepe’de malzemeye rastlad›k.
Çanak çömlekler genellikle krem, pembe devetüyü
renkli, krem astarl› ve boya bezemelidir. ‘Tulip bowl’
ya da ‘triangle ware’ denen çanaklar ve ‘feestoon ware’
gibi bu dönemin oldukça iyi bilinen mal gruplar› ço¤unluktad›r.
Aynur Özf›rat - Catherine Marro

Van-Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü
Kaz›s› - 2004
Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü, bugünkü modern
Van kentinin 9 km güneydo¤usunda yer almaktad›r.
Yoncatepe Kalesi, bölgede daha önce bilinen Urartu
kalelerinin plan ve inﬂa tasar›m›na benzememektedir.
I6 ve I7 Alan›:
2004 y›l› kaz› çal›ﬂmalar›nda I6 ve I7 alanlar›nda yaklaﬂ›k olarak 10x24 m ölçülerinde açm›ﬂ oldu¤umuz
açman›n amac›, bu alan›n bat›s›nda ve do¤usunda yer
alan avlu ve odalar toplulu¤u ile olan ba¤lant›s›n›n
ortaya ç›kar›lmas›, hangi amaçla kullan›ld›¤›n›n saptanmas› ve akropole giriﬂin hangi yönden yap›ld›¤›na
ait kal›nt›lar›n ortaya ç›kar›lmas›d›r. Akropole giriﬂin
kuzeydo¤u kesimden oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
J7I Alan›:
I-7 alan›n›n do¤usunda bulunan 1.60 m kal›nl›¤›nda
ve 28 m uzunlu¤undaki iri taﬂlardan sa¤lam bir ﬂekilde yap›lm›ﬂ duvar›n do¤usunda, J-7 alan› yer almaktad›r. Bu alan›n ve duvar›n hemen güneyinde yer alan
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hücre planl›, küçük oda, ortalama 3.35x3.40 m büyüklü¤ünde, kare plan göstermektedir. Bu odan›n hemen
kuzeydo¤usunda ve 28 m uzunlu¤undaki avlu duvar›n›n do¤u yüzüne yap›lan oda hem daha büyük, hem de
mimari yönden çok ilginçtir. Bu önemli odan›n giriﬂi
kuzey kesimde olup, ana giriﬂ kap›s› ile yak›n iliﬂki
içindedir. Kap› giriﬂinin hemen güneyinde ve ayn›
hizada, do¤u- bat› do¤rultusunda uzanan havuza benzer bir yap› yap›lm›ﬂt›r. Ortalama 1.80x6 m büyüklü¤ünde dikdörtgen bir plan gösteren havuz, odan›n
kuzey duvar›ndan 30 cm uzakl›ktad›r. Havuzun 4045 cm yüksekli¤indeki yan duvarlar›, küçük sal taﬂlar›ndan özenli bir ﬂekilde örülmüﬂtür. Taban› sal taﬂlar›ndan döﬂeli olan havuzun içine ise bat› yüzde, yani
dar olan k›s›mdan bir basamak ile inilmektedir. Havuzun içinde yaln›zca at kemikleri ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r.
Odan›n ortas›nda ve taban›n üzerinde ise 1.38x1.40 m
büyüklü¤ünde kare plan bir sunak bulunmaktad›r. Bat›daki di¤er sunak gibi, bu suna¤›n da su, ﬂarap sunusu
gibi libasyon amaçl› kullan›ld›¤› san›lmaktad›r.
H6I Alan›:
H7I alan›ndaki salona geçit veren kuzeydo¤udaki
küçük oda, ayn› zamanda kuzey yönüne geçit vermektedir. Buraya do¤u- bat› do¤rultusunda H6I odas› yerleﬂtirilmiﬂtir. Ortalama 5x9.30 m ölçülerinde dikdörtgen bir plan gösteren bu odan›n kuzeybat›s›nda bir
destek ç›k›nt›s› bulunmaktad›r.
Kuzeydo¤u silo odas› olarak adland›rd›¤›m›z bu odan›n güney, bat› ve kuzey duvarlar›na yak›n yere toplam 29 adet depolama kab› yerleﬂtirilmiﬂtir. Depolama
kaplar›n›n içinde, a¤›zlar›na kadar dolu bir ﬂekilde
bu¤day ve di¤er bakliyat türü bulunmaktad›r. Bir kap
içinde ise bulgur bulunmaktad›r.

D6II Alan›:
E6I olarak adland›rd›¤›m›z büyük odan›n giriﬂi, 4 m’
lik bir kap› aç›kl›¤› ile bat›da yer alan odalar toplulu¤una aç›lmaktad›r. Bu duvar›n kuzeyinde ve güneyinde 1.20 m geniﬂli¤inde ve 1.80 m derinli¤indeki
boﬂluk, ayn› zamanda kuzeyde ve güneyde bulunan
odalara giriﬂi sa¤lamaktad›r. Odalar›n bat›s›na 2.60 m
geniﬂli¤inde ve 18 m uzunlu¤unda an›tsal bir duvar
daha örülmüﬂtür. Bu iki an›tsal duvar, bat› yönüne
do¤ru dik ve e¤imli bir ﬂekilde uzanan arazide yap›lan
odalar toplulu¤unu sa¤lam bir platform olarak güçlendirdi¤i gibi, özellikle bat›dan ﬂiddetli bir ﬂekilde
esen sert ve so¤uk rüzgarlar› da önlemektedir.
Kuzeybat›da D6II alan› olarak adland›rd›¤›m›z
3.90x4.15 m ölçülerindeki kare planl› oda, bir baﬂka
silo odas›n› oluﬂturmaktad›r. Sekilerin üzerine yan
yana ikiﬂer s›ra depolama kaplar› b›rak›lm›ﬂt›r. Ortaya
ç›kard›¤›m›z depolama kaplar›n›n say›s› ﬂimdilik 19
adet ise de, bunlar›n say›s›n›n 28’den fazla olmas›
gerekmektedir. Buradaki depolama kaplar›n›n içinde
herhangi bir bakliyat türünün bulunmay›ﬂ›, kaplara
ﬂarap ya da susam ya¤› gibi s›v› yiyecek ve içeceklerin konulabilece¤ini de göstermektedir.
Ayr›ca ikinci kat›n çökmesi sonucunda, çok say›da
tabak ve kase depolama kaplar›n›n üzerine düﬂmüﬂtür.
60’dan fazla oldu¤u san›lan tabak ve kaselerin büyük
bir k›sm› da, taban›n üzerine düﬂmüﬂtür. Bu odada
ikinci kattan düﬂtü¤ü anlaﬂ›lan bronzdan yap›lm›ﬂ çok
say›da bronz kemer tokas›, çekiç baﬂl› demir balta,
bronz kaplama levhalar› ve özellikle çeﬂitli büyüklükte kalkan umbolar› bulunmuﬂtur.
Oktay Belli

Enstitüden
Enstitü Kütüphanesinden Haberler
Kütüphanemizin kuruluﬂ döneminde en büyük sorunumuz kitap al›m› için enstitümüzde bir bütçenin ayr›lmam›ﬂ olmas› idi. Kitaplar›m›z› sponsorlar sayesinde
ya da ba¤›ﬂ yolu ile elde ediyorduk. O dönemde baﬂlatt›¤›m›z bir hareketle baﬂka kurumlarla yay›n takas
yoluna gittik. Baﬂ›nda oldukça a¤›r iﬂleyen ve ara ara
hayal k›r›kl›¤› ile sonuçlanan giriﬂimlerimiz bugün
art›k, farkl› bir durumdad›r. Bir yanda takas tekliflerimizi göndermeye devam ederken, di¤er yanda art›k
teklif de almaktay›z. Bunun son örne¤ini Almanya’
n›n Mainz kentinde bulunan Akademie der Wissenschaften und der Literatur adl› kurum ile yaﬂad›k.
Al›nan teklif de¤erlendirildi, mailler gönderildi ve
sonuç olarak takas listemize bir yeni kurum daha

eklendi. Böylece enstitümüzün süreli yay›nlar bölümü
önemli ölçüde geliﬂmiﬂtir. Bu takaslar›n artarak devam
etmesi en büyük dile¤imizdir.
Her zaman oldu¤u gibi bize ba¤›ﬂta bulunan tüm kuruluﬂ ve ﬂah›slara ﬂükranlar›m›z› bildirmek istiyoruz.
Özellikle baﬂ›ndan beri, ç›kard›¤› her yeni yay›n› bize
hediye eden Ege Yay›nlar›’na teﬂekkür etmek isteriz.
Ayr›ca ﬂah›s olarak bize destek veren dostlar›m›za da
teﬂekkür ediyoruz: Prof. Dr. O. Belli, Prof. Dr. O. Bingöl, Prof. Dr. M. Darga, Prof. Dr. B. Dinçol, Prof. Dr.
M. H. Sayar, Dr. T. H. Zeyrek, A. Akkaya, V. Donbaz,
C. Mahruki, Ç. Maner, A.C. Üstüner.
Kütüphanemizde görüﬂmek üzere...
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2005 Y›l› Ola¤an Genel Kurulumuzu Gerçekleﬂtirdik!
2 May›s 2005 tarihinde ‹stanbul Üniversitesi Kuyucu Murat Paﬂa Medresesi’nin ev sahipli¤indeki Genel Kurul,
Konya ve Ankara’dan gelen üyelerimiz ile geniﬂ kat›l›ml› olarak gerçekleﬂti.
Prof. Dr. M. Taner Tahran’›n Divan Baﬂkan› ve Prof. Dr. Çi¤dem Dürüﬂken ile Doç. Dr. A. Vedat Çelgin’in Divan
Baﬂkan Yard›mc›s› oldu¤u Genel Kurul’da, Enstitü Baﬂkan› Prof. Dr. Ali Dinçol, geride b›rak›lan bir y›ll›k
dönem içerisinde yap›lan faaliyetleri anlatt›. Genel Kurul vesilesi ile Asil Üyeli¤e yükseltilen Muhabir Üyemiz
Prof. Dr. Mustafa H. Sayar, Muhabir Üyeli¤e seçilen Doç. Dr. Yaﬂar Ersoy ve Yrd. Doç. Dr. Savaﬂ Ö. Savaﬂ; üyelik diplomalar›n› ald›lar. Genel Kurul s›ras›nda görüﬂülen konulardan biri, Enstitümüz bünyesinde daha evvel
kurulan Seramik Komisyonu’nun Prof. Dr. Levent Zoro¤lu baﬂkanl›¤›nda, Corpus Vasorum Antiquorum Türkiye
yay›n›n›n yap›lmas›na karar verilmesi ve Yaﬂar Ersoy’un sekreterli¤inde çal›ﬂmalara baﬂlanmas›yd›. Kurul’da
yap›lan görüﬂmeler sonucu, bu çal›ﬂma için art›k haz›rl›k aﬂamas›n›n sonuna gelindi¤i anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Buna
ilâveten Genel Kurul’da üç Komisyon’nun daha oy birli¤i ile kurulmas›na karar verildi:
Hitit Araﬂt›rmalar› Komisyonu (Komisyon Baﬂkan›: Prof. Dr. Belk›s Dinçol)
Epigrafya Komisyonu (Komisyon Baﬂkan›: Prof. Dr. Mustafa H. Sayar)
Nümismatik Komisyonu (Komisyon Baﬂkan›: Prof. Dr. O¤uz Tekin)
Bunlardan Nümismatik Komisyonu taraf›ndan Sylloge Numorum Antiquorum Türkiye ve Epigrafya Komisyonu
taraf›ndan Supplementum Epigraphicum Graecum yay›nlar› haz›rlanacakt›r.
Ayr›ca Türk Eskiça¤ Bilimleri Enstitüsü, Uluslararas› Akademiler Birli¤i’nin Ankara’da yapaca¤› Genel Kurulu’
na kat›lmak üzere proje yürütücüsü olarak Türk Tarih Kurumu taraf›ndan davet edildi.
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