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TROAS'TA A~A~I KARA MENDERES OVASI
ÇEVRESINDEKI ~EHIRLER
Prof. Dr. A~KIDIL AKARCA
Çanakkale yar~madas~~eski ça~lar~n Troas'nu kapsar. Bu yar~madaya Osmanl~~ça~~ndaki ad~~ile Biga yar~ madas~~da denir; Biga o
ça~da sancak merkezi idi. Bu, kuzeyde Gönen çay~~- eski ça~larda
ad~~Aisopos - a~~z~ndan güneyde Edremit körfezi içine çekilecek
bir çizginin bat~s~nda kalan yar~madad~ r. Güneyden kuzeye, do~udan
bat~ya do~ru alçalan bir da~~kitlesi ve eteklerindeki k~y~~ovalar' ile
vadilerden olu~ur. Da~~n eski ça~larda ad~~Ida da~~~idi. Bugün hem
da~~kitlesine, hem de da~~n en yüksek doru~una Kazda~~~deniyor:
Yüksekli~i 1700 m.dir. Vadilerle parçalanm~~~ ~eklinden dolay~~ bu
yar~maday~~ M. O. ~~inci yüzy~ lda co~rafyac~~Strabon (XIII, 1,5)
k~rkaya~a benzetmi~ tir. Gerçekten bu benzeti~~da~~n genel ~eklini
çok güzel yans~t~yor.
Yar~madan~n bat~~kesiminde Kara Menderes - eski ça~larda
ad~~Skamandros - Kazda~~'ndan ç~kt~ ktan sonra önce bat~~yönünde,
sonra kuzeye do~ru ak~ l) Çanakkale bo~az~~a~~z~nda denize dökülürl.
Orta Menderes ve a~a~~~Menderes vadileri Troas'~n iki büyük ovas~d~r. Kuzeyde Marmara k~y~lar~ nda Sinekçi ve Gönen ovalar~~vard~r.
Güneyde Kazda~~~Edremit körfezi boyunca dik bir duvar gibi yükselir
ve eteklerinde Küçükkuyu'dan Edremit'e kadar bir riviera meydana
getirir. Küçükkuyu'dan Bababurnu'na ve oradan Marmara'ya kadar
Bu çay yay~nlara yanl~~l~lda 'Küçük Menderes' olarak geçmi~tir. Yersel
ad~~Kara Menderes'tir.
B~lle~en C. XLII, ~~
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k~y~, yer yer vadi ve derelerle kesilmi~, girintisi ç~k~nt~s~~az, yüksek
k~y~lar halindedir.
Troas Marmara ile Ege aras~ nda bir geçit durumundad~r; kuzeyi
tamamiyle Marmara karakterindedir; güneyi ise Ege'yi and~r~r. Bu
co~rafya farkl~l~~a uygun olarak M. Ö. ~~ inci bin y~l~ nda Troas
lehçe bak~m~ndan ikiye ayr~llyordu. Çanakkale ~ ehrinin güneyinden
Edremit körfezi içine çekilecek bir çizginin alt~nda kalan kesim
genellikle Aiol lthçesi, kuzeydeki kesim bn lehçesi konu~uyordu.
Troia kaz~larnun ve münferit buluntular~n ~~~~~~ alt~nda, Aiol
yerle~ meleri M. Ö. 8 inci yüzy~la, ton yerle~ meleri 7 nci yüzy~la
tarihlenebiliyor. Aioller Midilli'den, Ionlar daha çok Miletos'dan
gelmi~ tir. Çanakkale bo~az~n~n güneyindeki iki küçük ~ehir — Aianteion ile Rhoiteion — güney Ege'li Dorlar tarafindan kurulmu~tur.
Da~l~ k iç bölge yerli halklar~n elinde idi. Fakat bu halklara dair
aç~k seçik bilgiye sahip de~iliz. Asya ile Avrupa aras~nda köprü
durumunda olan yar~ mada tarih boyunca her iki yönden istilâ görmü~tür. 2 nci bin y~l~ nda Balkanlar'dan Frig ve Trak kabilelerinin
zaman zaman buraya girdiklerini kesin olarak biliyoruz. Strabon'a
göre (XIII, 8) Frigler Marmara k~y~lar~nda, Traklar bo~az ve Kara
Menderes çevresine yay~lm~~lard~. Marmara k~y~lar~na bu yüzden
Küçük Frigia da denir. Homeros destanlan Troas'ta ya~ayan halklar
olarak Likia'hlan, Dardania'hlan ve Leleg'leri gösteriyor; Likiag~lar
Gönen çay~~ k~y~lar~nda, Leleg'ler güney Troas'ta oturuyorlar&
Dardaniag~ lar Eflatun'un ( Yasalar III, 68o ve Strabon XIII, ~, 25)
sözlerinden de anla~~laca~~~gibi, Troia'n~n do~usundaki da~l~ k arazide
ya~arlarken, sonradan ovaya inmi~lerdir.
Çanakkale ile Edremit aras~nda, fakat daha kesin, Sançay —bazen
Kocaçay da deniyor; eski ça~da ad~~Rhodios'tu— ile Akçay aras~nda
kalan Aiol yerle~ me bölgesi son ~~o-15 y~ l içinde iki önemli ara~t~rmaya konu olmu~tur. Istanbul Üniversitesinden Prof. Turgut Bilgin
yeryap~~ ~ekillerini incelemi~, ayd~nlat~c~~pek çok kesit ve çizim vermi~tir. Bat~~Anadolu arkeolojisi üzerindeki çal~~malar~~ile tan~nan,
Bristol Üniversitesi profesörlerinden J. M. Cook eski kaynaklar~~ve
seyahatnameleri tarayarak ve sikke istatistikleri yaparak, çok kere
köy köy dola~arak arkeolojisini ve eski yerle~meleri incelemi~tir 2 .
2 T. Bilgin, Biga Yar~madas~~Güneybat~~ K~sm~n~
n jeomorfolojisi (~stanbul üniversitesi Yay~nlar~~1433) ~stanbul 1969; J. M. Cook, The Troad. An Archaeological
and Topographical Study, Oxford 1973.
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Son eser yay~nlanmadan iki y~l önce, bu çal~~ madan habersiz, ben de
ayn~~bölgeyi dola~ma~a ba~lam~~t~m. Çe~itli ve da~~n~ k bilgileri bir
araya getiren ve on y~ll~ k bir emek ürünü olan bu eseri okurken baz~~
farkl~~yorum ve görü~lerim oldu~unu ve yazar~n farketmedi~i bir kaç
yer ya da kal~nt~~da saptam~~~oldu~umu gördüm. Kendi dü~ünce ve
gözlemlerimi, bir co~rafya ve tarih bütünlü~ü içinde kaleme ald~m.
Benim gezilerim a~a~~~Kara Menderes ve orta Menderes ovas~~ile
güneybat~~ k~y~lar~nda olmu~tur 3.
KARA MENDERES'IN YATAKLARI
VE KIYI çizGist
Troas'~ n en büyük akarsuyu Kara Menderes'tir. Kazda~-fndan
ç~kt~ ktan sonra gittikçe geni~liyen vadisi yukar~, orta ve a~a~~~olmak
üzere üç parçaya bölünür. Orta ve a~a~~~Menderes vadilerini 8 km.
uzunlu~unda, 500 m. geni~li~inde bir bo~az ay~r~r. Ad~na Araplar
bo~az~~denir; yer yer küçük derelerle yar~lm~~t~r; P~narba~~~köyünün
güneyinde bu derelerin biri içinde vaktiyle, bo~aza ad~n~~veren
Araplar köyü vard~. Bu köy kesinlikle bilmedi~imiz bir tarihte da~~lm~~ , bugüne sadece mezarl~~~~kalm~~t~ r. Bu bölgenin bütün köy mezarl~klar~ nda oldu~u gibi, burada da mezar ta~~~olarak eski ça~a ait
hayli mimarl~k parçalar~~kullan~lm~~t~r. Ço~u yaz~s~z olan Türk
mezar ta~lar~~aras~nda, yivli sütun gövdeleri, di~li saçakl~ k parçalar~~
yerde yatmaktad~ r.
~renci3 Bu gezileri ayr~~ ayr~~ zamanlarda ~stanbul Üniversitesi arkeoloji ö
lerinden Mehmet Burçak Evren, Adnan Sar~o~lu, ~ehrazat Karagöz, Semra Sar~bekiro~lu ve Rabia Ozsan ile birlikte yapt~m. Resimlerden baz~lar~~ ö~renciler
taraf~ndan çekildi. Haritalar ve çizimler Ercan Sanus'un elinden ç~kt~. ~ehrazat
Karagöz baz~~haritalar~n müsveddeleri üzerinde çal~~t~~ve harita 3 ü yapt~. Kemerdere üzerindeki Roma ça~~~su kemerinin resmini ~stanbul Teknik Üniversitesi
Mimarl~k Fakültesi ö~rencilerinden Adnan Yalçmlar çizdi. Çanak çömlek çizimlerini Prehistorya kürsüsünden Bayan Ay~e Özkan yapt~.
Çanakkale Orman I~letme Müdürlü~ünün, Devlet Su I~lerinin ve Istanbul
Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Enstitüsünün haritalarmdan yararland~k. Kumkale Veteriner ve Zootekni Ara~t~ rma Istasyonu müdür ve mensuplar~~çevrelerindeki
kal~nt~lar~~gösterdiler ve bizi bir gün misafir ettiler. Edebiyat Fakültesi yol giderlerimizi kar~~ lamak üzere mali katk~da bulundu. Her bir kurulu~a ayr~~ayr~~te~ekkürlerimizi bildirmek isteriz.
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Köyün da~-liman belki bo~az~n üst tarafmdan geçirilen Çanakkale-Ezine ~osesinin in~as~na ba~lanabilir. Daha önceleri yol Pmarba~~ndan Araplar köyüne, oradan da bo~aza iniyordu.
A~a~~~Menderes vadisi 15.50 km. uzunlu~unda, ortalama 4 km.
geni~li~inde zengin bir ovad~r. ~imdi ovan~n tam ortas~ndan akan
Menderes tarihi boyunca yatak de~i~tirmi~tir. 1956-1965 y~llar~~ aras~nda Devlet Su i~lerince ova ve çevresinin akarsularm~n ~slah~~yap~lm~~t~r. Kara Menderes iki sedde içine al~nm~~, böylece hem ta~mas~~
hem de yatak de~i~tirmesi önlenmi~tir. Do~uda Kemerdere dar ve
dik kenarl~~bir vadi içinden geçerek P~narba~~~köyünün kuzeydo~usunda Menderes'e kar~~~ r. Daha kuzeyde, oldukça geni~~bir vadi
içinde, do~udan bat~ya do~ru akan Dümrek çay~~ ~slah çah~malar~~
ile, Menderes'in en do~u a~~z~~olan intepe azma~ma verilmi~tir.
Ovan~n bat~s~~da batakl~ klar halinde idi. Bu batakl~klara sebep olan
P~narba~~~köyü yak~n~nda Naldöken tepesi eteklerinden ç~kan K~rkgöz suyu idi; bu su da kanal içine al~n~p Menderes'in en bat~~yata~~na
ak~t~lm~~ t~r.
Ovan~n bat~~kenar~~Sarmatien' evresine ait, kuzey-güney do~n~ltusundaki yass~~tepelerle s~mrl~d~r. Do~uda ise ~da da~~kitlesinden
bat~ya do~ru uzanan parmak ~ekilli s~ rtlar ve bunlar aras~ndaki dar
ya da geni~~vadilerden meydana gelir. Ovan~n güneyini, üzerinde
Mahmudiye ve üvecik köylerinin bulundu~u alçak plato kapat~r 4.
A~a~~~Menderes ovas~~özellikle 17 inci yüzy~ ldan bu yana Homeros destanlar~~ve Troia sava~lar~~dolay~siyle Avrupahlarm pek çok
ilgisini çekmi~tir. Meraklar~~bu destanlar~n do~ru olup olmad~~~~idi.
Pek ço~unun ilgisi iliada'da geçen yerleri ovan~n topografyas~~ile
ba~da~t~rabilmekti. Ba~l~ca sorun Troia'run nerede oldu~u idi.
Herodotos (II, 'o) ve Strabon (XIII, t, 36) gibi eski yazarlar~n
Troia ovas~n~n vaktiyle körfez oldu~unu yazmalar~~Troia sava~lar~~
zaman~ndaki k~y~~çizgisinin bilinmesini zorunlu k~l~yordu. Strabon
kendi zaman~ndaki ~lion ~ehri ile k~y~~aras~ndaki mesafeyi 12 stadion
olarak vermi~tir. Çözümlenmesi istenen di~er sorun da AkhaPlar~n
üssünün nerede oldu~u idi. Strabon `stomalimne', Plinius `nausthatmos'dan söz ediyordu. Ba~ ka bir sorun Homeros'un Troia önlerinde Skamandros ile Simois çaylar~mn birle~ti~ini yazmas~~ idi.
Skamandros'un Menderes oldu~u oldukça kolay bulunmu~tur. Fakat
Co~rafyas~~ için bk. T. Bilgin, ad~~geçen eser.
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Simois'in te~hisi çok güçlük do~urmu~ tur. Çünkü Menderes o tarihlerde, Troia oldu~u ileri sürülen Hisarl~k önünden akm~yordu. Hisarl~~~n kuzeyinden geçen zay~f Dümrek çay~~da 'Hada' daki co~kun
Simois'e hiç uymuyordu. Bu sorun a~a~~~Menderes ovas~n~n yeryap~s~n~n inceler~mesine sebep olmu~tur. En sonunda Menderes'in zaman içinde yatak de~i~tirdi~i anla~~lm~~t~r. E~er Hisarl~k Troia idi
ise, Troia önlerinde birle~ en Skamandros ile Simois ovan~n do~usundaki Kalafatl~~azma~~~ile Dümrek çay~~olabilirdi. ~u halde Troia
sava~lar~~ zaman~nda Menderes Kalafatl~~ azma~~ndan ak~yordu;
19 uncu yüzy~lda oldu~u gibi ovan~n bat~s~ ndan de~il.
Bu yüzy~ l içinde Forchhammer, Burnouf ve Virchow gibi bilginlerin ovan~n yap~s~n~~ve akarsu sistemini inceleme sonuçlar~~ ~öyle
özetlenebilir. Eski yazarlar~n yazd~~~~gibi a~a~~~Menderes ovas~~
vaktiyle bir haliçti; ova çay~n getirdi~i alivyonlarla olu~mu~tur.
Çay tarihi boyunca yatak de~i~tirmi~tir. Troia sava~lar~~zaman~nda
Menderes büyük bir çay yata~~~olan Kalafatl~~azma~~ndan ak~yor ve
Hisarl~k önünde Kumköy yak~nlar~nda Dümrek çay~~ile birle~iyordu.
Kara Menderes'in yataklar~~ve k~y~~çizgisi son y~llarda ~stanbul
Oniversitesinden Prof. Turgut Bilgin ile Ankara tIniversitesinden
Prof. O~uz Erol taraf~ndan da incelenmi~tir 5. T. Bilgin arazi üzerinde çal~~ arak, 18 inci ve 19 uncu yüzy~llarda ovay~~inceleyen bat~l~~
bilginlerin kitaplar~na da ba~vurarak Menderes'in yataklar~n~~zaman
çerçevesi içinde bir s~raya koymu~tur (ad~~geçen eserde ~ek. 30 da
I-IX). Strabon'un verdi~i ölçülere dayanarak Troia sava~lar~~zaman~ndaki k~ym~n 5 m. yükselti e~risini izledi~i sonucuna varm~~~ve bunu
bir kroki ile göstermi~tir (ayn~~eserde ~ek. 37). O. Erol hava foto~raflar~ndan çal~~arak ovan~n olu~umunu evre evre saptam~~t~r. Harita
üzerinde olu~um dönemlerini ince ve büyük rakkamlarla ~~ den 9 a
kadar i~aretlemi~tir.
Homeros Destanlar~~Ne Kadar Gerçek
Geçen yüzy~llarda ovan~n olu~ umu konusunda, Homeros destanlar~ndan yararlan~lmak istenmi~tir. Fakat ~imdi genel e~ilim bu
5 T. Bilgin ad~~verilen eser; O~uz Erol, Truva Çevresinin Foto-jeomorfolojik
Haritas~, jeomorfoloji Dergisi 4, 1972, 9 vd. Prof. O~uz Erol bu çal~smas~ndan bana
söz ederek bir ayr~~bas~m göndermek lütfunda bulundu. Bu vesile ile, Prof. Turgut
Bilgin'in eserinden Troas'~n co~rafyas~n~~anlamakta pek çok yararland~~~= da
belirtmek isterim.
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destanlar~n tarih de~il, bir ~airin ya da ads~z pek çok ~airin elinden
ç~kma epos'lar oldu~udur. Bu tür edebiyatta yer tarifleri gerçe~e
ku~kusuz uyamaz. Anlat~larn daha etkili k~lmak için tahrifler yap~labilir; ~airlerin hayal gücü ile hikayeler renklendirilmi~~olabilir.
Fakat eski ça~~n insanlar~~Homeros'un anlatt~~~~Troia sava~lar~n~,
genellikle gerçek olarak kabul etmi~ler ve bu sava~~~yakla~~ k M. Ö.
zoo y~llar~na tarihlemi~lerdir. Fakat zaman~m~zda, özellikle son
y~llarda Ege'nin ve Anadolu'nun tarih öncesi üzerinde çal~~an bilginlerin bir ço~u, kendileri büyük bir istila geçirmi~~olan Yunanistan'da oturan insanlar~n 1200 y~llar~nda kuzey Ege'ye bir askeri
sefer yapmalar~n~n mümkün olam~yaca~~~kan~s~ndad~rlar. Cincinnati
Üniversitesi ad~na 1932-1938 y~llar~~aras~nda yap~lan kaz~larda var~ lan sonuç, Yunanistan kalelerinin tahribinden a~a~~~yukar~~yar~m
yüzy~l önce, 1250 civar~nda Troia VIIa ~ehrinin insan eli ile yak~l~p
y~luld~~~d~r.
Di~er taraftan Homeros destanlar~~orta ça~larda meydana gelen
Frans~zlar~n Chanson de Roland'~, Almanlar~n Niebelungenlied'i, S~rplar~n
Kosova sava~~~destanlar~~ ile kar~~la~t~ nhyor, tarihi gerçekleri ancak
onlar kadar, ya da onlar~n yans~tabildikleri gibi yans~tt~klar~~ ileri
sürülüyor. iliada'daki topografik tarifler, 1250 ya da 1200 y~llar~ndan
çok, epos'lann meydana geldi~i M. Ö. 9 uncu, 8 inci ve 7 nci yüzy~llardaki a~a~~~Kara Menderes ovas~n~n durumunu yans~tabilir.
Eski razarlarda Kara Menderes
A~a~~~Menderes ovas~n~n güney kesiminde ~rma~~n iki yata~~~
vard~r: ovan~n do~usundaki Kalafatl~~azma~~~ve ovan~n ortas~ndan
akan bugünkü yata~~ . Orta kesimlerde bat~~s~rtlar~n~n önünde, orta
yata~~n bat~ya sapmas~~ile üçüncü bir yatak belirir (bk. T. Bilgin,
harita 30). Do~u yata~~~olan Kalafatl~~azma~~~Hisarl~k sininin kuzeyinde iki kola ayr~l~r. Bir kol Intepe s~ rtlan önünden kuzey do~rultusunda Çanakkale bo~az~ na ula~~r; bu kola s~rt~n üzerindeki
Roma ça~~na ait `Intepe' ad~~ile bilinen tumulustan dolay~~Intepe
azma~~~denir; ~imdi Sivat azma~~~da deniyor. Ikinci kol ovay~~çapraz
olarak kuzeybat~~do~rultusunda keser; bu kolun ad~~Sakar azma~~d~r;
bugün Testilce azma~~'da deniyor 6 .
T. Bilgin'de bat~~kaynaklar~ ndaki, özellikle 1839 Ingiliz deniz haritas~ndaki
bir yaz~~~hatas~~yüzünden `Sakale' azma~~~olarak geçiyor.
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Menderes hangi tarihte hangi yataktan akm~~t~r? Bu soruna
Homeros dahil, Troas'a de~inmi~~eski yazarlar~n verdi~i bilgilerin
~~~~~~ alt~nda, hiç de~ilse belirli baz~~tarihlerde, ayd~nl~~a ç~karmak
mümkündür. 9-8-7 nci yüzy~llar için kayna~~m~z Homeros'dur. O
tarihlerde yukar~ da da söylendi~i gibi Skamandros (Menderes) ile
Simois (Dümrek çay~) Troia önlerinde birle~ip denize dökülüyordu.
~u halde o tarihlerde Menderes en do~u yata~~~olan Kalafatl~~azma~mdan ak~yor, Hisarl~ k önünde Dümrek çay~n~~ al~yordu. Eski
yazarlardaki bilgileri, T. Bilgin ile O. Erol'un jeomorfoloji yönünden
saptad~klar~~verilerle ba~da~t~ rarak çizdi~imiz haritaya bak~n~z
(harita 2). Homeros iki yerde (~liada XXIV , V, 349 ve 693) Menderes'ten `Ksanthos', yani 'Sar~' çay olarak söz etmi~ tir. `Ksanthos'
bu tarihte çay~ n bir s~fat~~ m~ , yoksa delta kollar~ndan biri mi idi?
M. Ö. 2 nci ve ~~ inci yüzy~ llarda Menderes'e dair bilgimiz
Strabon'a ve kitab~ ndan Strabon'un yararland~~~~Skepsis'li tarihçi
ve gramerci Demetrios'a dayan~r. Bu yüzy~llarda Skamandros Simois
ile birle~ tikten sonra Sakar azma~~ndan ak~p Sigeion yak~nlar~nda
denize dökülüyordu (Strabon XIII, ~ , 36; bk. T. Bilgin'deki harita
II ve bizim harita 2); denize döküldü~ü yerde Stomalimne', bir
'batakl~k a'~~z~', yani lagün yap~ yordu. Strabon çay~n döküldü~ü
yerle ~lion aras~ ndaki mesafeyi 20 stadion olarak veriyor ve Skamandros'un a~~z~ndan daha do~uda ve ~lion'a 12 stadion mesafede
`Akhailar~n liman~ ' denen bir yer oldu~unu söylüyor.
`Akhailarm liman~' bugün bu k~y~ larda `Akliman', `~nliman',
'Karanl~ k liman' gibi adlar alan koylar gibi bir koy olsa gerekti.
Strabon'a göre Troia sava~lar~ ndaki Akhai üssü ile ilgili de~ildi.
Çünkü ovan~ n dolma oldu~u dü~ ünülürse, Troia sava~lar~ndaki
ovan~n kendi zaman~ ndakinden en az yar~s~~kadar içte olmas~~gerekirdi. Bu yüzden onun zaman~nda `Alluilar~ n liman~' denen yerin
Troia sava~lar~ ndaki Akhailar~n üssü olmas~~mümkün de~ildi.
Strabon'dan bir yüzy~l sonra, Plinius (Naturalis Historia V, 33)
zaman~ nda Menderes'in a~~z~~hâl'a Sigeion yak~nlar~nda, fakat daha
bat~da idi (T. Bilgin'in haritas~nda III); bu ça~da deltan~n üç kolu
vard~ : Skamandros, Ksanthos ve Palai-Skamandros; Skamandros'un
içine gemiler sokulabiliyordu. 'Sar~' anlam~na gelen Ksanthos, Simois ile birle~ en koldu ve `Akhailar~n liman~'na dökülüyordu. 'Eski
Menderes' demek olan Palai-Skamandros denize dökülmeden önce
batakl~klar yap~yordu.
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Strabon ile kar~~la~t~r~l~nca Plinius'un verdi~i bilgi çok ayd~nlat~c~~oluyor. ~unlar~~saptayabiliyoruz: ~ ) Menderes'in a~~z~~ bir
yüzy~l içinde bat~ya kaym~~t~~ve hayli geni~~ve derindi; içine gemiler
girebiliyordu. 2) Bu ça~da üç kollu bir delta olu~mu~ tu. Bat~dan
do~uya do~ru bu kollar Skamandros, Palai-Skamandros ve Ksanthos'du. 3) Palai-Skamandros (Eski Menderes) denize dökülmeden
önce batakl~klar yap~yordu; bu su Strabon zaman~n~ n Menderes'i
idi. 4) Ksanthos Simois ile birle~en koldu ve `Akhailar~n limanfna
dökülüyordu; dolay~siyle bugünkü Intepe azma~~~olmal~~idi.
Bu belgelerin ~~~k tutamad~~~~bir kol Ege'ye dökülen Terazi
azma~~d~ r. Menderes hangi tarihlerde bu azmaktan akm~~t~r? 1839
tarihli Ingiliz deniz haritas~, Plinius'tan sonra, elimizdeki tek kesin
belgedir. Bu tarihte Menderes ovan~n bat~s~ndan ak~yor, Kumkale'nin
do~usunda bo~aza dökülüyordu. Plinius zaman~ ndan Ingiliz deniz
haritas~~aras~nda 1600 y~ll~k bir zaman vard~ r. Orta ça~a ait belgeler
bu uzun zamana ~~~ k tutabilir. Menderes 1839 dan 1940 a kadar
hâlâ bat~~ yata~~ndan ak~ yordu. 1940 dan sonra orta yata~a girerek
Tuzlu akmaktan bo~aza dökülme~e ba~lam~~t~r.
Bu dört belgenin gösterdi~i ve T. Bilgin'in de saptad~~~~gibi
Menderes saat tokma~~~gibi, önce do~udan bat~ya, sonra bat~dan
do~uya do~ru yatak de~i~tirmi~ tir.
Ova ve K~y~~Çizgisi
Homeros, Strabon ve Plinius'taki bilgilerin de~erlendirilmesinden sonra, onlar~n ya~ad~~~~tarihlerde k~y~= nerelerde olabilece~i
ortaya ç~km~~~say~labilir (bk. harita 2). ~öyle: ~ ) M. Ö. 9-7 nci yüzy~ llarda ova kesinlikle yeni Kumkale köyünün kuzeyinde idi; fakat
ne kadar kuzeyinde idi bilemiyoruz. 2) Skepsis'li Demetrios'un ya~ad~~~~M. Ö. 2 nci yüzy~lda ve Strabon'un ya~ad~~~~M. Ö. ~~ inci
yüzy~lda Kara Menderes Kalafath ve Sakar azmaklar~ndan ak~p
Sigeion yak~nlar~nda bir lagüne döküldü~üne göre, k~y~~ en a~a~~~
Yeni~ ehir tepesinin kuzey ucuna kadar gelmi~~bulunuyordu. 3) M. S.
~~inci yüzy~ lda deltada üç kol oldu~una ve kollardan 'Sar~~azmak'
ile 'Eski Menderes' batakl~ klara döküldü~üne göre, bu yüzy~lda k~y~~
1839 daki k~y~ ya benzer bir hal alm~~~ve ona a~a~~~yukar~~500 m.
yakla~m~~~olsa gerekti.
Ovan~n dolma temposu 1839 ile 1940 ve 1940 ile 1956 y~llar~~
aras~ndaki olu~umuna dayanarak T. Bilgin taraf~ndan hesaplanm~~~ve
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ortalama y~lda ~~m. kadar oldu~u sonucuna var~lm~~t~r 7. T. Bilgin'in
bir gözlemi dolu~un önce h~zl~, sonradan yava~~bir süreç oldu~udur.
O. Erol'un verdi~i fotojeolojik harita °yan~p., haliçin gittikçe daralmas~~
ve küçülmesi ~eklinde olu~tu~unu gösteriyor.
Strabon'un ve Plinius'un sözünü etti~i batakl~klar ve lagünler
bugün dolmu~, kara içinde kaybolmu~ tur.
Tumuluslar~n Teri
Ovan~n etraf~ndaki s~rtlar üzerine kurulmu~~olan Yunan ~ehirleri çevresindeki tumuluslardan T. Bilgin ovan~n dolma tarihini
aç~~a ç~ karmak için yararlanmak istemi~ tir; fakat bu mümkün de~ildir. Çünkü bunlar ovan~n en a~a~~~Sigeion hizas~nda bulundu~u
Yunan ve Roma ça~lar~na aittir. Bir zamanlar san~ ld~~~~gibi, Troia
sava~lar~ nda ölen kahramanlar~n ya da Troia'lllar~n atalar~n~n mezarlar~~de~ildir. Tarihi ça~larda o ~ehirlerde ya~am~~~olan zenginlerin,
ya da ünlü ki~ilerin mezar an~tlar~ d~r. Sivri biçimleri ile, kerpiç
in~aatl~~yerle~me y~k~nt~lar~n~n yüzlerce y~ll~ k birikimi olan höyüklerden ayr~l~rlar. ~ehir mezarl~klar~nda, ya da çevredeki s~ rtlar ve
tepeler üzerine kurulmu~lard~ r. Yerleri do~rudan do~ruya ~ehirlerin
hemen d~~~nda geli~en mezarl~k alanlar~~ile tayin edilmi~tir. ~ehir
yak~n~ndaki yüksek yerlere kurulmu~~olanlar ölüleri yüceltme ve
tanr~la~t~ rma fikri ile ilgili olabilir.
Ova içine ~ehir kurulmamasm~n bir kaç sebebi vard~ r. Ova her
~eyden önce tar~m yap~lan aland~r. ~ehir kurma~a en elveri~li yerler
kolay savunulabilen. tepelerdir. Üçüncü bir sebep de Menderes'in
zaman zaman ta~mas~d~ r. Osmanl~~ ça~~nda a~a~~~Kara Menderes
ovas~nda sadece iki köy vard~ ; do~udaki s~rtlar~n önünde Kumköy
ile Kalafatl~ ; ~imdi ikisi de terkedilmi~tir. Ovada ~ehir olmay~nca,
ku~ kusuz mezarhklar da, tumuluslar da olm~yacakt~r. Bununla beraber 18 inci ve 19 uncu yüzy~ llarda Kumköy'de, ~lion'a ait, çok
alçak bir tumulus oldu~unu o ça~~gezginlerinden biliyoruz. Schliemann etraf~n~~çeviren bir s~ra ta~~görmü~tür. Bugün çok yay~lm~~~
bir yükselti ~eklindedir.
T. Bilgin, ayn~~yer, S. 153 - 156. i uncu yüzy~l ba~~nda James Rennell
Menderes yaz k~~~sürekli akmad~~~~için, y~lda bir metrelik birikim yapam~yaca~~n~~
ileri sürmü~tür; bk. Observations on the Topography of the Plain sf Troy (London
1814). 72 - 75.
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TARIH ÖNCESI YERLE~MELER
Troia ve Hanaytefte
Tarihöncesi ça~larda a~a~~~Kara Menderes ovas~~çevresinde
bugünkü bilgimize göre en az yedi yerle~me vard~. Bunlardan üçü
ova= kenar~nda, dördü k~y~ da idi. Ova kenar~ndaki yerle~melerden
ikisi, Troia ile Hanay tepe, do~udan bat~ya do~ru ova içine uzanan
s~rtlar~ n ucunda idi. Troia kuzeyde Dümrek vadisinin, Hanay tepe
güneyde Kemerdere vadisinin Menderes ovas~na aç~ld~~~~yerde,
s~rt~n tam ucunda yer al~ yordu. Ikisinde de ilk yerle~me Ilk Tunç
ça~a aittir. Troia kuzey-güney karayolunun Dümrek vadisine girdi~i
yerde bulunuyordu. Hem bu vadiye, hem de Menderes ovas~na hâkimdi. Güneyde Araplar bo~az~~ve Araplar deresinden ovaya ç~ kan
yol do~u s~rtlar~~önünden Troia'ya ula~~ yor, sonra Dümrek vadisinden
Erenköy (~imdi ad~~ Intepe) s~rtlar~na yöneliyordu. Troia önemini
bu co~rafya durumundan al~yordu.
Hanay tepe yoldan içte kal~ yordu. Bu tepenin Troia kadar geli~ememesinin ba~ ka bir sebebi de, yan~nda batakl~klar meydana
getiren düden olabilirdi. Bu tepe 1857 ve 1878-1879 da Frank Calvert taraf~ndan kaz~lm~~t~r 8. 1879 da kaz~ya Schliemann'~ n katilmas~ndan sonra üç ana kat saptanm~~t~r: tarih s~ras~~ile B, C, A katlar~. B kat~~Ilk Tunç ça~a, C Son Tunç ça~a aittir; A kat~~Yunand~.
En üstte de Bizans ça~~~mezarlar~~bulunmu~tur. Buradaki yerle~me
Troia'n~n tersine süreklilik göstermiyordu. Troia'da nice yang~n ve
y~k~nt~ lara ra~men, kesintisiz Ilk Tunç ça~~ndan Bizans ça~~na
kadar oturulmu~ tur; kültür tabakalar~n~n kal~nl~~~~15 m.dir.
Troia'n~n önemi ku~ kusuz karayoluna hâkim olu~undan geliyordu. Bazen Troia'n~n bo~aza hâkim oldu~u da ileri sürülmü~tür.
Fakat Troia denize hâkim olabilecek bir yerde de~ildi. Bo~aza hâkim
olmak için en elveri~li iki yer bo~az~n hemen a~~z~nda, sonralar~~
üzerine Sigeion ~ehrinin kuruldu~u Yeni~ehir tepesi ile bo~az~n en
dar noktas~~ olan Nara burnudur. Tarihi ça~larda Nara burnunda
Abidos ~ehri vard~. Bo~az üzerinden kar~~ya tarih boyunca buradan
geçilmi~tir. Asya ile Avrupa k~t'alarm~~ ba~layan bu yoldu. Nara
8 F. Calvert, Archaeological journal (1859) 1-16 ve Schliemann, //ios (Frans~zca bask~s~~1885) 947-962.
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burnu ayn~~zamanda Ege ile Karadeniz aras~ndaki deniz trafi~ini de
kontrolu alt~nda tutabilecek bir kilit noktas~~idi. Bo~az a~~zmdaki
Yeni~ehir tepesi de ayn~~yöndeki gidi~~geli~e hâkimdi.
Troia ancak a~a~~~Kara Menderes vadisinin tüm alt kesimine
hâkim bir devlet merkezi oldu~u takdirde deniz trafi~ini elinde bulundurabilirdi. Gerçi Troia a~a~~~Menderes vadisindeki en büyük
ve tahkimath yerle~me idi. Ancak, bu yüzden tüm a~a~~~Menderes
vadisinin alt kesimine hâkim oldu~u sonucu ç~ kabilir mi? Yunan
arkaik ve klasik ça~lannda bu kesim üç, hatta dört ~ehir aras~nda
payla~~lm~~t~; Hisarl~k'ta Ilion, Karanl~k limanda Tektop burnunda
Aianteion, Yeni~ehir tepesinde Sigeion, Be~ige burnunda Ahkilleion
vard~. Hellenistik ça~da ise tüm bölge Ilion'un elinde idi. Fakat bu
do~al bir geli~im sonucu de~il, hükümdarlarm ihsan~~ile gerçekle~mi~ti.
Troia, di~er taraftan Çanakkale yar~madas~= Anadolu ile
Avrupa aras~nda bir köprü durumunda oldu~unu gösteren somut
bir örnektir. Üzerinden nice istilâlar gelip geçmi~tir. Fakat Ilk Tunç
ça~~~boyunca (Troia I-V) kültürde de~i~iklik olmam~~t~r. Istilâlar
geçtikten sonra, halk yak~l~p y~k~lan beldesini yeniden kurmu~tur.
Ilk de~i~iklik Troia VI da olmu~tur; istilâc~lar Troia'ya yerle~mi~lerdir. Beraberlerinde at~~ve üstün telmildi, madenI kaplan taklit
eden, kur~un renkli bir keramik getirmi~ler, tepenin etrafina büyük
ve muhte~em bir surla çevirerek sur içine kendilerinden öncekinden
daha düzenli evler yaprn~~lard~r. Fakat nereden geldikleri bilinmemektedir. 13 üncü yüzy~l sonunda, Troia VIIb2 ile, Troia kal~c~~
ikinci bir istilâ daha görmü~tür. Fakat bu defaki istilân~n Balkanlardan geldi~i anla~~l~yor. Troia VIIb2 kerami~i elde yap~lm~~, bezeme olarak üzerinde kabart~lar, ya da boynuzcuklar olan bir kera'Tükür. Ayn~~tür keramik, baz~~farklarla, Bulgaristan ve Macaristan'da
da görülüyor.
Bugün Troia'ya ili~ kin bir sorun Ilk Tunç ça~~mezarl~~~n~n
nerede oldu~udur. Alman ve Amerikan kaz~larmda bu ça~a ait
mezarl~k bulunamam~~t~r. Amerikal~lar~n yamaçlarda yapt~klar~~kaz~lar olumlu sonuç vermemi~tir. Kan~mca mezarl~k Hisarl~k tepesinin
hemen önünde ova taban~nda idi.
Hanay tepe 1956-4965 y~llar~nda Menderes seddeleri in~a edilirken, üzerinden toprak almm~~, bu yüzden hayli tahrip görmü~tür.
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Bu tepenin resimleri için bk. Troy I res. 39 ve bizim res. 19-20. Burada
buldu~umuz Troia II ça~~ na ait, kal~n siyah astarl~~kenarlar~~kavisli
bir kase kenar~~ile Troia VI ya ait, kenar~~yatay yivli bir kasenin
profilini veriyoruz (lev. XIII).
Kumtepe
A~a~~~Kara Menderes ovas~n~n bat~~kenar~ndaki tek yerle~me
Kumtepe'dir ve ovan~ n do~usundaki iki yerle~ meden daha eskidir.
Bugün Yeni~ ehir tepesi önlerinde, Menderes'in en bat~daki yata~~~
lay~s~ndad~ r (bk. harita 2-3). Fakat vaktiyle ova içine kadar giren
haliçin kenar~nda olsa gerekti. ~~oo x 8om. ölçüsünde alçak bir tepedir
(bk. res. 18). 1934 y~l~nda, Troia'da çal~~ an Amerikan heyetince
ke~fedilmi~~ve kaz~lm~~t~r 9. Yersel bir ad~~yoktur, fakat hâfirlerce
`Kumtepe' olarak adland~ r~lm~~t~r. Ilk iki kat~~ (Kumtepe la ve Ib)
Uç Neolithik ya da Son Kalkolithik ça~a ç~kar; üçüncü kat~~(Kumtepe Ic) Troia'daki ilk yerle~me ile ça~da~t~ r. Kumtepe'nin önemi
Troia'dan daha eski ve Troia kültürünün öncüsü olu~udur.
Kaz~da tepenin çe~itli yerlerinde be~~hendek aç~lm~~, ana kayaya
4.00-4.75 m. de ula~~ lm~~t~ r. Tepenin en yüksek yeri kuzeydo~u
ucudur; en çok burada oturulmu~tur. Kumtepe Ia'da dik kenarl~~
dibi düz, siyah, boz ve külrenkli, iyi f~r~nlanmam~~, baz~lar~~perdah
bezemeli, kaseler kullan~l~ yordu. Kumtepe Ib'de ba~l~ca ~ekil a~~z
kenar~~içe do~ru kal~nla~t~r~lm~~ , boru ~ekilli yatay kulaklar~~olan
çanaklar ve kaselerdi. Troia kerami~inin öncüsü olan Kumtepe Ib
kerami~inin kuzeybat~~Anadolu'da hayli yayg~n oldu~u anla~~l~yor.
Ankara'daki Ingiliz Arkeoloji Enstitüsü müdürü David French Bal~ kesir ve Akhisar-Manisa ovalar~nda yapt~~~~tarama gezisinde çe~itli
yerlerde bu keramikten bulmu~tur ". Yine D. French ayn~~tip kerami~in Troas önündeki adalara, Çandarl~~körfezine, Sak~z'a ve seyrek
olarak Yunanistan'a ve Kiklad adalar~na da yay~ld~~~n~~gözlemi~tir.
Kumtepe Troia I ça~~ndan sonra terkedilmi~, Troia IV-V ça~~ nda yeniden oturulmu~ tur; bu Kumtepe II dir. Bu iki ça~~aras~ndaki 600-700 y~ l içinde tepe belki batakl~klar aras~ nda kalm~~t~.
Troia I ça~~n~n sonunda terkedilmesinin sebebi önünde olu~an bu
batakl~klar olabilirdi.
9 C. Blegen, American journal of Archaeology 39 (1935) 33-34 ve res. 27; H. Z.
Ko~ay ve J. Sperling, Troad'da Dört Terle~me Teri (~stanbul 1936).
10 Anatolian Studies ii (1961) 1 12 vd.
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Kumtepe Yeni~ehir tepesinin güneydo~u ucundan 1.5 km. kadar
uzakl~ktad~ r ve bu tepe ile poyrazdan ve karayelden korunmu~tur.
Hemen güneyinde, üzerinde dizi halinde büyük kayalar~n s~raland~~~~
alçak Babafingo tepesi vard~r. Bu tepe, Menderes ta~d~~~~zamanlar
su üstünde kalan belki tek nokta oldu~u için bu ad~~ ta~~maktad~r.
Bababingo üstündeki kayalara bugün 'dev ta~ lar~' deniyor; bunlar
çevrede ba~ka kayalar bulunmad~~~~için dikkati çekiyor.
Kumtepe'nin Troia'dan uzakl~~~~5, bo~azdan 4 km. kadard~r n.
Arazi üzerinde yerini bulmak için belirli bir nokta, geçen yüzy~llardan
kalma azmak üzerindeki y~k~ k köprüdür. Bu köprü ova ~slah çal~~malar~nda azmak yata~~~temizlenirken meydana ç~km~~t~r; Kumtepe
bu köprünün hemen kuzeyine dü~er.
Be~ige Tepe
Kumtepe kadar eski bir yerle~me ova içinde de~il, ovaya yak~n
Be~ige burnu gerisindeki yamaçta bulunmu~ tur 12. Bu yerle~me hiç
umulmad~k bir ~ekilde ke~fedilmi~ tir. Schliemann 1879, 1882, 1883
y~llar~nda o zamanlar Troia sava~lar~~kahramanlar~n~n mezarlar~~
san~lan tumuluslar~~ ara~t~r~rken, Be~ige liman~~kuzeyindeki tek y~~ma
tepeyi de kazm~~t~r 13 . Tepenin içine 2x 2 m. ölçüsünde bir kuyu ile
inilmi~, 8.50 m.de tarihöncesi keramikle kar~~la~~ lm~~t~r. Bunun üzerine kuyuyu haç ~eklinde kesen, 5.50 m. uzunlu~unda tüneller aç~lm~~~
ve kerami~in buralarda da devam etti~i görülmü~tür. Ana kayaya
13.20 m.de ula~~lm~~t~ r. Bulunan keramik Berlin'e götürülmü~, 1932
de Miss W. Lamb taraf~ndan incelenmi~tir 14 . Ne ~stanbul Müzesinde,
ne de Çanakkale Müzesinde Be~ige tepeden keramik yoktur. Be~ige
kerami~inin özelli~i perdah bezemeli olu~udur. Çömlekler öyle perdahlanm~~t~ r ki yüzeyde dikey, yatay, ya da bal~k k~lç~~~~ ~ekilli bezemeler meydana getirirler. Ayn~~tarz bezeme Yunanistan'da do~u
Attika'da ve yak~nlar~ ndaki adalarda Uç Neolithik'te, Girit'te Uç
Neolithik ya da ~lk Tunç ça~~ba~lar~na ait Pirgos kerami~inde de
görülür. Kumtepe'nin perdahl~~kerami~inden örnekler henüz yay~n~' Prof. J. M. Cook belki isim benzerli~inden yan~larak Kumtepe'yi Kumkale yak~n~na koymu~tur; The Troad 152.
12 Bu tepe bir çok yay~na `Be~ik tepe' olarak geçmi~tir. Oysa yersel ad~~ ~~g
uncu yüzy~lda oldu~u gibi bugün de Be~ige'dir.
13 Mon (Frans~zca bask~s~) 873-875.
14 Praehistorische Zeitschrift XXIII (1932) 124 vd.
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lanmam~~t~r. Bu tür bezemeli keramik Sisam adas~nda Tigani'de de
bulunmu~tur. Fakat aralar~nda ~imdiki halde bir ba~~kurmak mümkün de~ildir.
Be~ige'de tumulusun tarihöncesi bir yerle~me üzerine kuruldu~u
anla~~l~yor. Tumulus içinde, Schliemann kaz~s~nda mezar bulunmu~~
de~ildir. Tumulus için topra~~n büyük bir k~sm~~hemen yak~ndan
al~nm~~~gibi görünüyor; do~u taraf~nda insan eli ile düzle~tirilmi~~
bir alan vard~r (bk. res. 22). Bu düzlük Schliemann'm da dikkatini
çekmi~tir. Fakat Schliemann tarihöncesi yerle~menin bu düzlük
üzerinde oldu~unu ve tumulus için topra~~n buradan al~nd~~~n~~
dü~ünüyordu.
Y~~~na tepenin alt~ndaki yerle~menin kal~nl~~~~4.70 m. idi. Bu
da Kumtepe'ye e~~bir kahnl~kt~r. Yerle~me poyraza kar~~~iyi korunmu~~
durumda idi. Önünde Be~ige liman~~ve ovas~~uzan~yordu. Yamaçtan
inince denizde bal~k tutulabilir, ovada da ekin ekilebilirdi. Be~ige
burnundan toplad~~~= bir kaç çanak çömlek k~r~~~~yamaçta oturmu~~olan tarihöncesi insanlar~n~n burun üzerinde de ya~am~~~olduklar~n~~kan~tl~yor. Burun yaz~n tercih edilen bir yer olsa gerekti. Burada
daha çok çanak çömlek parças~~bulunmamas~~tarihi ça~larda üzerinde bir ~ehir olmas~ndand~r.
Bo~azdaki Üç Yerle~me
Çanakkale bo~az~n~n güney kesiminde, Menderes deltas~ndan
pek uzak olmayan Tektop burnu ile bu burnun do~usunda I~~ldak
tepe ile Harapkale'de birer yerle~me vard~ r (bk. harita ~~ ve 5; res.
23-28). ~lk ikisi yüksek bir burun üzerindedir; ikisinin de yan~nda
ekilebilir küçük bir vadi bulunmaktad~r. Tektop burnu üzerinde
tarihi ça~larda da bir ~ehir vard~ ; bugüne kadar yaln~z mezarl~~~~ile
bilinen bu ~ehrin Rodos'Iular~n kurdu~u Aianteion oldu~u kan~s~nday~m (a~. bk. ) 14a.
Tektop burnundaki tarihöncesi yerle~me burnun tam ucunda
bir tümsek meydana getirir. Keramik birinci dünya sava~~nda burada
kaz~lm~~~olan siperlerden at~lan toprakta ve siper içlerinde bulunmaktad~r. Bu yerle~me ilk defa 1932 de Troia'daki Amerikan kaz~~
1" Daha kuzeyde Dardanos'ta da bir tarihöncesi yerle~me oldu~unu, buradan toplad~~~m~z çanak çömlek parçalar~~aras~ndaki Troia VI tipi çömlek ve
testi k~r~klar~~gösteriyor.
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heyetince görülmü~~", daha sonra Prof. Cook ve ailesi taraf~ndan
ziyaret edilmi~tir. Amerikan kaz~~raporunda ad~~'Çoban tepe'dir.
Bugün bu çevrede böyle bir ad bilinmemektedir. Keramikler yerle~menin Troia I ile ça~da~~oldu~unu gösteriyor.
I~~ldak tepedeki yerle~meyi ise ben bir raslant~~sonucu buldum.
Üzerinde tarihi ça~lara ait bir ~ehir bulunan Harapkale'nin bat~dan
resmini çekmek için üzerine ç~kt~~~ mda, kaz~lan siperlerden ç~km~~~
olan kerami~i gördüm. Harapkale'de de bir tarihöncesi yerle~me
oldu~unu buradan toplad~~~m~z çanak çömlek parçalar~n~~incelerken
farkettim. Bunlar ~lk ve Orta Tunç ça~a ait bir kaç parçadan ibarettir. Bu tepe üzerinde daha önce de Troia II, Troia VI ve VII
tipi çanak çömlek bulunmu~tur na.
I~~ldak tepe ile Harapkale 'Çiftlik' denen bir vadinin iki ucundad~r. I~~ldak tepenin denizden yüksekli~i 50 m., Harapkale'nin
i6o m.dir. Bir burun olan I~~ldak tepenin önünde, üzerinde tar~m
yap~lan dar bir k~y~~ ~eridi vard~r. Harapkale denize paralel uzanan
bir s~ rt~n bat~~ucundad~r; deniz ile aras~nda yass~~ve uzun bir tepe
ile k~y~~ ~eridi bulunmaktad~r. Kar~~l~ kl~~bu iki tepe üzerinde oturan
Tunç ça~~insanlar~, t~pk~~Tektop burnundakiler gibi, küçük bir k~y~~
ovas~~ile lodosa kapal~~bir limana sahiptiler. Yaln~z içme suyundan
yana üstünlükleri vard~. 'Çiftlik' vadisinin ba~~nda ~ncirli derenin
üst tarafinda ve Harapkale'nin alt~nda olmak üzere iki kaynak mevcuttur.
Troas'taki bu k~y~~yerle~meleri hep ayn~~co~rafya ko~ullar~na göre
kurulmu~tur. Hepsi de denizden yüksek bir burun, ya da bir tepe üzerindedir; yak~nlar~nda ekilebilir ve denize ula~~labilir bir vadi vard~r.
Çanak Çömlek Örnekleri

Toplad~~~m~z çanak çömlek parçalar~ndan baz~lar~n~n çizimleri Lev. XIII'de verilmi~tir. Tarifleri a~a~~dad~r. Dizilmeleri Cincinnati Üniversitesi Troia kaz~~raporlar~na göre yap~lm~~~ve benzer
~ekillere i~aret edilmi~tir.
Tektop Burnu

Troia I ça~~ :
No. ~~. Saks~~biçimli kâse (Troia A 5). Kil ve astar a~~z kenar~nda devetüyü, gövdeye do~ru kur~un rengi. Yatay perdahl~ .
15

Troy I (Princeton 1950) 15, res. 28 ve 35.
Cook, The Troad 80.
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No. 2-3-4. A~~z kenar~~kaz~ma bezemeli kaseler (Troia ~ekil A 6).
Bezemelerin içini dolduran beyaz madde genellikle dökülmü~. Kil
temiz, kül ve duman rengi aras~. Astar siyah; çok iyi cilal~.
No. 5. Büyük bir kaseye ait kaide. Kil ince, kur~un rengi, d~~ta
kaide kenar~nda kahverengi.
No. 6-7-8. A~~z kenar~~içe k~vr~k kaseler (Troia A 12). No. 6 da
kil kur~un rengi, astar siyah, a~~z kenar~nda astar a~~nm~~. No. 7 de
kil kur~un rengi, astar ten rengi, perdahlar yatay vurulmu~. No. 8
delik makara kulplu; kil ta~h, kur~un rengi, astar d~~ta ve a~~z kenar~~
içinde uçuk kur~un rengi, içte siyah.
No. 9. Yar~m küre ~ekilli kâse (Troia A ~ 6). Kil kahverengimsi
k~rm~z~, bir tarafta öz kur~un rengi. Kahverengi astarh, perdahl~.
I~ddak Tepe
Troia I ça~~ :
No. 1-2. A~~z kenar~~içe k~ vr~ k kaseler (Troia A 12). No. ~~ külrengi, no. 2 devetüyü; çok güzel cilal~.
No. 3. Dik kenarl~, üç ayakl~~kaba bir çömle~e ait a~~z kenar~~
parças~~(Troia D 24). A~~z kenar~nda ilave kille yap~lm~~~kabartma;
kil kirli siyah, astar duman rengi. Benzer çömlek resimleri için bk.
Blegen-Caskey-Rawson-Sperling, Troy I (1950) res. 242, no. 2 ve 4.
Troia VI ça~~:
No. 4. Yayvan kenarl~~ ve a~~z kenar~ ndan kulplu kase. D~~~
yüzünde, kap çarkta dönerken bir aletle yap~lm~~~derin olmayan
yatay yivler. Kil ve astar külrengi, mikal~. Benzer kaseler için bk.
Dörpfeld, Troja und Ilion (1902) S. 291, res. 199; H. Schmidt, Trojanischer Altertümer (Berlin 1902) no. 3068; C. W. Blegen Troy (Ancient
Peoples and Places) 1966, res. 30 da ortada.
Hanay Tepe
Troia II ça~~ :
~ . Kenar~~kavisli kase (Troia A 2). Kil devetüyü, özü siyah,
siyah astarl~, çok güzel perdahl~. Benzer ~eklin resmi için bk. BlegenCaskey-Rawson-Sperling, Troy I, res. 374, solda dipte.
Troia VI ça~~ :
No. 2. Yayvan kenarl~~kâse (Troia A 67). D~~~kenarda kap çarkta
dönerken parmakla yap~lm~~, geni~~yatay yiv. Kil kiremit k~ rm~z~s~,
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mikal~ ; d~~ta astar kahverengi; içte a~~z kenar~ nda kahverengi, gövde de kirli siyah.
BATI SIRTLARI ÜZERINDEKI IKI ~EHIR:
SIGEION ILE AKHILLEION
A~a~~~Menderes ovas~, bat~da Kumkale'nin güneyinden Be~ige
burnuna kadar, 50-60 m. yüksekli~inde, beyaz yumu~ak kayaçlardan
olu~an yass~~tepelerle s~mrlanm~~t~r. Eski ça~larda bu uzun s~rtlar~n
bir ucunda Sigeion, öbür ucunda Akhilleion ~ehri vard~~(bk. harita ~ ).
Bu iki ~ehir Prof. Cook tarafindan büyük bir vukufla incelenmi~~ve
s~rt üzerine, do~ru olarak yerle~tirilmi~tir. Daha önce Sigeion'u W.
Leaf gibi Suba~~~tepesi üzerine koyanlar, Akhilleion'u Schliemann
gibi Kumkale'ye ya da W. Leaf gibi Yeni~ ehir'de sanan bilginler
olmu~tur.
Sigeion
Sigeion kuzeydeki yass~~tepe üzerinde kurulmu~tu (res. 17). Bu
tepe yaz~l~~kaynaklara göre 16 ~nc~~ yüzy~l ba~lar~ndan beri 'Yeni~ehir'
olarak bilinmektedir; Piri Reis, Kitab~~ B'dhriyye'sinde Yeni~ehir burnundan mesafe veriyor le . Bat~l~~seyyahlar~n tarifleri 16 nc~~ve ~~7 nci
yüzy~lda üzerinde, tu~la ve mermerden yap~lm~~~tonozlu muhte~em
bir ~ehrin kal~nt~lar~~oldu~unu ortaya koymu~tur. Bu kal~nt~lar~n eski
Sigeion'a de~il, imparator Büyük Konstantin'in Konstantinopolis'ten
önce in~as~na ba~latt~~~~ba~kente aitti". Bu tefsirle tepenin ad~~da
ayd~nlanm~~~ve anlam kazanm~~~olmaktad~r. Eski Roma'ya kar~~l~k
buras~~`Neapolis', yani 'Yeni~ehir' oluyordu.
Yine bat~l~~gezginlerden ~ 6 nc~~yüzy~l sonlar~ nda tepe üzerinde
bir Rum köyünün kurulma~a ba~land~~~~da anla~~lmaktad~r. 18 inci
yüzy~lda köyün pek fakir oldu~undan söz ediliyor; fakat 19 uncu
yüzy~lda tepe yüzeyindeki k~r~klar~n da aç~~a koydu~u gibi, Avrupa
porseleni ve Avrupa cam e~yas~~kullanabilecek kadar kalk~nm~~,
gezginlerin verdi~i bilgilerin gösterdi~i ~ekilde de toprak sahibi varl~kl~~ ki~iler ortaya ç~km~~t~r.
Yeni~ehir k~y~~boyunca güneydo~udan kuzeybat~ya do~ru uzanan, uzun fakat dar bir tepedir. Uzunlu~u ~~km. kadard~ r, geni~li~i
le Bk. (Tercüman lool Temel Eser, 19) ~~15.
" Bk. Cook, The Troad 184.
Bell~ten C. XLII, 2
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200-300 m.dir. Güneydo~u yar~s~~daha geni~, kuzeybat~~yar~s~~dard~r;
iki kesim ortaya do~ru hafif bir e~im yapar. ~ehrin ana kap~s~~burada
olmal~~idi. K~y~~yar ~eklinde denize iner. Kuzey tarafin önü zamanla
dolmu~, kumsall~k olmu~tur. Do~al liman~~yoktur; fakat kumsal k~y~~
gemilerin karaya çekilmesine elveri~li idi; Kumkale burnu ile de k~y~~
poyraza kar~~~az çok korunmu~tu. Cook'a göre, ~imdi dolmu~, L~ekilli bir mendirek Rum köyü zaman~na ait olmal~d~r. Tepenin do~u
etekleri sert kalkerlerden olu~mu~tur 18.
Sigeion Mitilene'liler taraf~ndan belki M. Ö. 7 inci yüzy~lda
kurulmu~tu (Strabon XIII, ~, 38). Fakat 6 nc~~yüzy~l~n ilk yar~s~nda
Atina'hlar taraf~ndan zaptedilmi~tir. Bu olay Mitilene'li bilge ki~i
ve devlet adam~~Pittakos zaman~nda (650-570) geçmi~tir. Mitilene'liler
Sigeion'u geri almak için sava~m~~lar, fakat Atinal~lar~~buradan
atmay~~ba~aramam~~lard~r. Mitilene Akhilleion'da y~~~nak yapm~~~
ve sava~~Troas'ta Sigeion ile Akhilleion aras~nda geçmi~tir. Sonunda
iki taraf Korint tiran~~Periandros'un hakemli~ine ba~~vurmu~tur.
Periandros (625-585) her iki taraf~n i~galleri alt~nda bulundurduklar~~
topraklar~~ellerinde tutmalar~na karar vermi~tir.
Fakat Sigeion'da Atina hâkimiyeti ancak Peisistratos zaman~nda (560-527) perçinlenmi~~gibi görünüyor; Herodotos (V, 94)
Sigeion'u Peisistratos'un zaptetti~ini yazmaktad~r. Sigeion'un Atina
için önemi büyüktü; çünkü Atina bu~day~n~~Karadeniz'in kuzeyinden
bo~az yolu ile sa~l~yordu. Sigeion bo~az~n a~~z~nda bu yola hâkim
bir kilit noktas~~idi. Peisistratos ve o~ullar~~bo~az ve yak~nlar~ndaki
devlet ve ~ehirlerle iyi ili~kiler kurmak siyasetini gütmü~lerdir. Sigeion bu aileye yak~n tiranlarla idare edilmi~tir. ~lk Atina% tiran
Peisistratos'un Argos'Iu bir kad~ndan dünyaya gelen o~lu Hegesistratos idi. Hippias'~n k~z~~Lampsakos (Lapseki) tiran~n~n o~lu ile
evlendirilmi~ti. Peisistratos ve o~ullar~~Khersonesos'ta (Gelibolu
yar~madas~nda) bir k~rall~k kurmu~~olan Miltiades'i ve ailesini de
desteklemi~lerdir. Hippias 510 da iktidardan dü~ünce Sigeion'a çekilmi~, sonra damad~mn yan~na Lampsakos'a gitmi~tir.
Sigeion 5 inci yüzy~l ortalar~nda Atina-Delos deniz birli~ine
vergi veriyordu; ödedi~i taletin alt~da biri idi. Sigeion'da Atina
hâkimiyeti ~skender zaman~na kadar sürmü~tür. Granikos zaferinden
sonra (M. Ö. 334) ~lion'u ziyaret eden ~skender'i kutlamak üzere
18
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gelenler aras~nda Sigeion tiran~~Atina% Khares vard~~(Arrianos,
Anabasis I, 12). Sigeion'un M. Ö. 4 üncü yüzy~lda Atina sikkeleri
tarz~nda ön yüzünde Athena ba~~ , arka yüzünde bayku~, ZIFE yaz~s~~
ile bast~~~~sikkeler Khares'in tiranl~~~~devrine (355-334) tarihleniyor.
Sigeion'un yap~lar~ndan bugüne hiç bir ~ey kalmam~~t~r. Yaz~l~~
kaynaklardan yap~~olarak Athena tap~na~~~biliniyor. ~air Mitilene'li
Alkaios'un sava~ tan kaçarken elinden b~rakt~~~~kalkan~~buraya as~lm~~t~. Geçen yüzy~llar içinde bat~ l~~gezginler köy kilisesinde yaz~t
ve kabartmalar görmü~lerdir. Bunlardan biri 575-550 y~llar~na ait,
ton ve Attika lehçelerinde bustrofedon ~eklinde yaz~lm~~ , Sigeion
halk meclisine ayakl~~ bir kap arma~an eden Prokonessoslu Fanodikos un 2 m. uzunlu~undaki mezar ta~~d~ r. Dil yönünden ta~~d~~~~
önem yan~nda, ~ehrin ad~n~~vermesi Yeni~ ehir'in Sigeion olarak te~hisine hizmet etmi~tir. ~imdi bu yaz~ t British Museum'dad~r".
Ingilere'de Cambridge'de muhafaza edilmekte olan bir kabartma Sigeion'un kom~u ~ ehirlerden biri ile 4 üncü yüzy~lda yapm~~~
oldu~u bir andla~man~n ba~~taraf~na aittir. Bir yap~~içinde Sigeion'u
temsil eden tanr~ ça Athena ile z~rhl~~iki adam tasvir edilmi~ tir; üstündeki yaz~dan sa~~taraftakinin Homeros kahramanlar~ndan Protesilaos oldu~u anla~~llyor 2°. Bu durumda andla~ma Protesilaos'un
büyük ihtiram gördü~ü ve yak~n~ nda mezar~n~ n da bulundu~u, Gelibolu yar~madas~n~n ucundaki Elaios ~ehri ile yap~lm~~~oluyor.
~ehrin etraf~ ndaki tumuluslar~n da~~l~~~~mezarl~~~n Sigeion'un
kuzey, do~u ve güneyine çepeçevre yay~ld~~~ n~~gösteriyor (bk. harita 3). Tepenin kuzeyinde üç, güneydo~usunda yine üç, güneyindeki
Suba~~~tepesi üzerinde bir tumulus vard~ r. Kuzeyde Orhaniye bataryas~n~n önündeki tumulus 18 inci yüzy~lda Lechevalier taraf~ndan
Akhilleus'a izafe edilen tumulustur. Yine Levhevalier'nin Patroklos'a
izafe etti~i tumulus daha kuzeyde yamac~n ba~lad~~~~yerde idi. Menderes seddesi yap~l~rken topra~~~tamamiyle al~nm~~ t~r; ~imdi yeri
yar~mdaire ~ eklinde bir oyuktur. Üçüncü tumulus Akhilleus tumulusunun do~usunda yolun alt taraf~ndad~ r; bu Akhilleus ile Patroklos tumuluslarmdan çok daha küçüktür ve Nestor'un o~lu Antilokhos'a izafe edilmi~tir.
19 Bk. G. M. Richter, Archaic Gravestones of Attica (London 1961) no. 53, res.
134 ve 136.
20 L. Budde - R. V. Nichols, Fitzwilliam Museum, Catalogue of Greek and Roman
Sculpture (1964) r~o. 27.
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~,hrin güneydo~usundaki üç tumulusun da üzerinde Rum köyü
zaman~nda birer yelde~irmcni vard~. Bugün bu yelde~irmenlerinden
sadece yuvarlak temelleri kalm~~t~ r. Bunlar da tarla sahipleri taraf~ndan ta~lar~~için sökülmektedir. En küçü~ü yolun hemen kenar~nda
ve alt taraf~ndad~ r. Di~er ikisi tarla içindedir. ~ehire en uzak olan~n
güney taraf~nda bir koyun dam~~vard~r.
Yedinci tumulus ~ehrin güneyindeki geni~~Suba~~~tepesinin
Sigcion'a bakan taraf~ndad~ r. Meydana getirdi~i küçük tümsek yoldan da farkedilebilir 21. Bu tepenin güney taraf~nda toprak içinde
büyük bir yap~n~n temelleri vard~ r.
Denizden görülebilen ve Akhilleus'a izafe edilen tumulus 1787
de Bâb~âli nezdindeki Frans~ z sefiri kont Choiseul-Gouffier taraf~ndan
gizlice kazd~r~lm~~t~r. Kaz~~köye su getirmek bahanesi ile Çanakkale'deki Frans~z konsolosunun o~lu Salamon Gormezano eliyle yap~lm~~t~r. Tumulusda ancak geceleri çal~~~labildi~inden kaz~ n~n sa~l~kl~~
yap~lmas~~imkâns~zd~. Tariflerden içinde etraf~~ta~la çevrili bir yakma
defin bulundu~u anla~~l~yor. Bulunan eserler aras~nda M. Ö. 5 inci
yüzy~l ba~lar~na ait, peploslu bir kad~n biçimde aya~~~olan bir masa
aynas~~ ile tumulus tarihlenmektedir. Gormezano'nun mezara ula~amad~~~~kan~s~ na varan Schliemann 1882 de tumulusu yeniden kazm~~t~ r. Bu defa 6 ~ nc~~ve 5 inci yüzy~llara ait, kur~un renkli çanak
çömlek k~r~klar~~ile 6 m. derinlikte yaparak ~ekilli bir ok ucu ele
geçmi~tir 22 .
Patroklos tumulusu 1855 de Frank Calvert, 1882 de Schliemann
taraf~ndan kaz~lm~~, içinde birinci tumulustakine benzer kur~un renkli
çanak çömlek parçalar~~bulunmu~tur. 17 nci yüzy~lda bo~az a~~z~ nda Kumkale in~a edildikten sonra burada bir köy geli~mi~tir 23.
1794 de ~ngiliz gezgini J. Dallaway Akhilleus tumulusu üzerinde bir
21 Prof. Cook Suba~~~tepesindeki, Orhaniye bataryas~~ önündeki ve Menderes
seddeleri için topra~~~al~nan tumulusu görmemi~, yol kenar~ndaki iki küçük tumulusu Akhilleus ve Patroklos tumulus~ar~~sanm~~t~r.
22 18 inci ve ~~g uncu yüzy~l bilginlerinin turnuluslara dair verdikleri bilgi ve
Akhilleus tumulusu kaz~s~na dair bk. Cook, The Troad 159-165.
23 Her geçen gün tahribe u~ramakta olan mezarl~~~nda ilginç mezar ta~lar~~
vard~r. Yol kenar~nda güzel bir görünü~ü olan bu mezarl~~~n en yak~n bir tarihte
tel örgü içine al~nmas~~iyi olurdu. Bergaz ve Kemall~~gibi eski köylerde de, Anadolu'nun ba~ka bölgelerinde ancak ~ehir mezarl~klar~nda görülen düzeyde, son
yüzy~llara ait, güzel mezar ta~lar~~vard~ r. Bunlar~n taran~p incelenmesi yersel tarih
bak~m~ndan ayd~nlat~c~~olabilir.
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tekke oldu~unu yazm~~sa da, gerçekte bu tekke Akhilleus tumulusunda
de~il, sonradan mezarl~ k haline gelmi~~olan Menderes kenar~ndaki
küçük tepe üzerinde idi. J. Dallaway bu tepeyi Akhilleus tumulusu
sanm~~t~ r. Birinci dünya sava~~ nda her iki tumulusun üzerine top
yerle~tirilmi~ti. Bu tumuluslar~ n Homeros kahramanlar~ na izafe edilmesi Strabon'un (XIII, ~ , 32) Sigeion yak~nlar~nda Akhilleus'un,
Patroklos'un ve Nestor'un o~lu Antilokhos'un an~ tlar= oldu~unu
yazmas~na dayan~ r.
Bugün Yeni~ ehir tepesinin üzeri çal~l~k ve ta~l~kt~r. Hayli çok
Osmanl~~çanak çömle~i yan~nda az say~da, eski ça~a ait keramik
toplanabiliyor. Prof. Cook Attika kerami~i oran~n~n çok olu~una
dikkati çekiyor; buna kar~~l~ k kur~un renkli Aiol kerami~inin hiç
bulunmad~~~n~~yaz~yor. 19 uncu yüzy~l ba~lar~nda Forchhammer
tepe üzerinde, antik ça~a ait olmas~~muhtemel, pek çok derin kuyu
görmü~tür.
Sigeion arkaik ve klasik ça~larda a~a~~~Menderes ovas~n~n en
büyük ~ehri idi. Ovan~ n belki Menderes'e kadar olan k~sm~na sahipti.
Da~l~ k arazisi yoktu. Bu yüzden keresteden ve odundan yoksundu.
Refah' Karadeniz ile Atina aras~nda, bo~az~n giri~ine hâkim olan
yerine ba~l~~bulunuyordu. Geliri ovadan kald~rd~~~~tah~la, bal~kç~l~~a
ve deniz trafi~ine ve Atina ile ili~ kisine dayan~yordu.
iskender'den sonraki iktidar mücadelesinde, 302 y~l~nda Lisimakhos taraf~ndan ku~at~lnu~~ve i~gal edilmi~tir. Bundan sonra ~lion
ile birle~tirilmi~, fakat ba~~kald~rd~~~~için ~lion taraf~ndan tahrip
edilmi~tir (Strabon XIII, ~, 31). Yeni~ ehir tepesi üzerinde Hellenistik
ça~~kerami~ine rastlanm~yor.
Akhilleion
Akhilleion Yeni~ ehir'den güneye do~ru uzayan s~ rtlarm en
ucunda, Be~ ige burnunda idi. Yeri 1959 da Prof. Cook taraf~ndan
kesinlikle saptanm~~t~ r. Daha önce Akhilleus'a ve Patroklos'a izafe
edilen tumuluslardan dolay~, genellikle Sigeion'un kuzeyinde Kumkale'de aran~ yordu. Çünkü Strabon (XIII, ~ , 32 ve VIII, ~ , 39) ve
Plinius (V, 23) Akhilleion'un Akhilleus'un mezar~~yan~nda kuruldu~unu yazm~~lard~. Fakat M. Ö. 4 üncü yüzy~lda gemiciler için bir
deniz rehberi yazm~~~olan Ps. Skilaks Akhilleion'u kuzeyden güneye
do~ru, Sigeion.'dan — Sige olarak geçer — sonra saym~~t~r. ~unu da
söylemek gerekir ki Kumkale'nin Sigeion'a uzakl~~~~sadece 2 km.dir
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ve üzerinde eski ça~lara ait yerle~me yoktur. 19 uncu yüzy~ lda gezginlerin burada gördükleri lâhit ve sütun gibi antik ça~~kal~nt~lar~,
17 inci yüzy~lda Kumkale in~ a edildikten ve burada bir köy olu~tuktan sonra, herhangi bir ~ekilde kullan~lmak üzere, ba~ka harabelerden getirilmi~~olmal~d~r.
Be~ige burnunda bir yerle~me oldu~unu hem arazinin genel ~ekli
hem de kum ve bodur dikenler içinde toplanabilen çanak çömlek
parçalar~~gösteriyor. Prof. Cook'un ziyaretinden sonra, köylülerin
açm~~~olduklar~~bir çukurda kesme ta~ lardan yap~lm~~~ bir duvar
temeli ortaya ç~km~~t~ r. Prof. Cook toplad~~~~keramikleri 6 nc~~yüzy~ldan Hellenistik ça~~ba~lar~na kadar uzand~~~n~~yaz~yor. Biz küçük
k~r~klar halinde Troia I kerami~i de toplad~k. 1839 da ~ngiliz denizcisi Spratt'~n yapm~~~oldu~u haritada Be~ige burnundaki harabe
Talaikastro' olarak i~aretlenmi~tir.
~ehir akropolis ve a~a~~~~ehir olmak üzere iki parçadan meydana
geliyordu (bk. res. 21). Üstü yass~~ ve a~a~~~yukar~~dikdörtgen bir
kaya olan Be~ige burnu akropolisi yap~yordu. A~a~~~ ~ehir Be~ige
burnunun do~usundaki daha alçak, fakat daha geni~~olan boyun
üzerinde bulunuyordu. Ikisinin de üstü tesviye edilmi~tir; bugün
her taraf kumluk ve bodur çal~hkt~ r. Akropolisin yüksekli~ini Prof.
Cook a~a~~~yukar~~25 m., yüz ölçümünü de yine yakla~~k olarak 85x
45 m. olarak veriyor.
Akhilleion'un Mitilene'liler taraf~ ndan kuruldu~unu Herodotos
(V, 94, 95), Strabon ve Plinius'tan biliyoruz. Kurulu~u Atina ile
yap~lan sava~tan önce olmal~~idi. Troas k~y~lar~~boyunca ~ehirler
kurmu~~olan Mitilene'lileri Be~ ige burnu hem kolayca savunulabilir,
hem de yan~nda ekilebilir ovas~~olmas~~yüzünden çekmi~tir.
Be~ige burnunun gerisinde yamaçta, üzerine sonradan büyük
bir tumulus yap~lm~~~olan tarihöncesi bir yerle~me vard~~ (bk. yk.)
Antik ça~da Akhillcus'un mezar~~ denen tepe bu olmal~~idi. Schliemann'~n tumulusta yapt~~~~kaz~da mezar bulunmam~~, y~~ma tepenin tarihi de ayd~nl~~a kav~~~mam~~t~r.
Yerle~mek üzere Be~ige burnuna gelen Mitilene'lilerin dikkatini
ku~ kusuz yamaçtaki tarihöncesi yerle~ menin meydana getirdi~i sun'l
tümsek çekmi~ tir. Ana kayadan 4.70 m. yüksekli~i olan bu tepeci~i
bu topraklarda sava~m~~~ve ölmü~~olan Homeros'un kahraman~~
Akhilleus'un mezar~~sanm~~~olmal~d~rlar. Bu yüzden kurduklar~~ ~ehre

TROAS'TA SEH~ RLER

23

onun ad~n~~vermi~~ve mezar~n~~ ~an~na lay~k bir ~ekilde an~tla~t~ rmak
dile~i ile üzerine yeni toprak atm~~~ve bugün gördü~ümüz, ana
kayadan 13 m. yüksekli~i olan sun'l tepeyi meydana getirmi~~olabilirler. Y~~ ma tepenin do~usunda insan eli ile düzle~tirilmi~~bir alan
vard~ r (bk. res. 22). Buras~~Strabon'un (XIII, ~ , 32) sözünü etti~i
Akhilleus'un tap~na~~n~ n yeri olsa gerektir. Y~~ma tepeyi yapmak
için buradan toprak al~nm~~, sonra da tap~nak in~as~~için tesviye edilmi~tir.
~ehrin tarihine dair, Atinal~larla yap~lan sava~tan ba~ka bir
ey
bilinmemektedir.
Peisistratos devrinden sonra Akhilleion Ati~
na'n~n ve Sigeion'un gölgesinde ya~am~~~gibi görünüyor. Atina tipli,
A X monogramh nadir sikkeler de bunu ima ediyor". Plinius (Nil
V, 33) zaman~nda, yani M. S. ~~inci yüzy~ lda Akhilleion art~k ~ehir
olarak varl~~~n~~kaybetmi~ ti. Hellenistik ça~~ba~lar~nda Sigeion ile
birlikte ~lion'a ba~lanm~~~olabilirdi. Yüzey keramiklerine göre hükmedilirse Hellenistik ça~dan sonra Be~ ige burnunda oturulmam~~t~r.
Fakat Bizans ça~~nda koyun öteki ucunda büyükçe bir yerle~me
vard~ .
Akhilleion ~ ehir ya da köy olarak ya~ad~~~~sürece Be~ ige koyuna
ve gerisindeki araziye ku~ kusuz sahip bulunuyordu. O tarihlerde koy
bugünkü gibi yar~ yar~ya kumla kapl~~olmamal~~ idi. K~rkgöz suyunun
gerisinde yapt~~~~batakl~ k da bir kanalla denize verilmi~~olsa gerekti.
Koyun kuzey ya da güney ucunda oturulabilmesi ancak, koyun ve
gerisindeki arazinin ekime elveri~li olmas~~ile mümkün olabilirdi.
Kanal~n t~kanmas~~ve koyun orta yerinde bir batakl~~~n olu~mas~~
koydaki yerle~ meyi ters yönden etkilemi~~olmal~d~r.
18 inci ve ~~ uncu yüzy~llarda Be~ ige koyu gerisinde Yerkesi~i
çiftli~i vard~ . 1770 lerde çiftli~in sahibi 'kaptan~~derya' Cezayirli
Hasan Pa~ a idi. 1785 de Lechevalier buradan geçerken kanal bir
de~irmeni çevirmek amac~~ile temizlenmi~ ti. Bugün koyun kuzey
taraf~nda bir de~irmen harabesi vard~r; ad~~'Han~m de~irmeni'dir;
belki Hasan Pa~a ile evli Sultan Abdulhamit I'in k~zkarde~i taraf~ndan yapt~r~lm~~ t~r.
Be~ige koyu a~a~~~Menderes ovas~n~n d~~~nda kal~ r; ova ile koy
yüksekçe bir arazi ile ayr~lm~~t~r.
Prof. Cook bu sikkelerin hiç bir zaman özgür olmam~~~Akhaion'a ait olam~yaca~~n~~ i~aret ediyor, The Troad 18o-181.
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ILION
ilion'un yeri ad~n~~veren yaz~ tlar ve sikkelerle 19 uncu yüzy~lda
saptanm~~t~ r. Kaz~~delillerine göre de M. Ö. 8 inci yüzy~lda kurulmu~tur. Kuranlar Aiollerdi. M. Ö. 4 üncü yüzy~lda Ksenofon (Hellenika III, 1, 16) da Ilion'u Aiol ~ehirleri aras~ nda say~yor. Troia
kaz~s~n~ n VIII inci ~ ehri arkaik ve klasik ça~lar~n Ilion'u idi; IX uncu
~ ehir Hellenistik ve Roma ça~lar~na aitti.
Arkaik ve klasik ça~larda Ilion pek önemli bir yer de~ildi. Menderes önünden geçiyor, ovada pek fazla araziye sahip bulunmuyordu.
Geride plato üzerinde pek elveri~li topraklar~~da yoktu; daha çok
kuru tar~m ve hayvanc~ hkla geçimini sa~l~yor olmal~~idi.
Arazisinin Geni~lemesi
Ilion'un önem kazanmas~~ancak Hellenistik ve Roma ça~larmda
olmu~tur. Bunu haz~rlayan Ilion ile ki~isel yak~nl~klar~~olan, zaman~n
kudretli hükümdarlar~~olmu~ tur. Soyunu Akhilleus'a ba~layan, Homeros hayran~~ ~skender, Protesilaos'un ve Akhilleus'un mezarlar~n~~
ziyaret etmi~, Athena Ilias tap~na~ma de~erli arma~anlar sunmu~tur.
~ehri özgür ilan etmi~, vergiden de affetmi~tir.
Iskender'in ölümünden sonra, yeni bir dünyan~n yap~c~lar~ndan
olan Lisimakhos büyük bir Ilion'un temellerini atm~~t~r. Etraf~n~~
geni~~surlarla çevirmi~, çökme durumunda olan çevredeki küçük
~ehirleri Ilion'a ba~lam~~t~ r. Eski kaynaklarda bu ~ehirlerin adlar~~
verilmemi~tir. Fakat Menderes ovas~n~n bat~s~ndaki ve güneydo~usundaki ~ehirler olduklar~ , Ilion'un sonraki büyümesinin gidi~inden
anla~~lmaktad~r. Bat~daki ~ ehirler Sigeion ile Akhilleion idi. Sigeion'un
isyan etti~ini ve bu yüzden Ilion tarafindan tahrip edildi~ini Strabon'dan (XIII, ~ , 39) ö~reniyoruz. Sigeion'da bugün y~k~nt~lar
aras~nda Hellenistik keramik bulunmamas~~bu olay~n daha Hellenistik ça~~ba~lar~nda geçti~ini gösteriyor denebilir.
Ovan~n gün.eydo~'~~sunda, Araplar bo~az~n~n iki ba~~nda, Ball~k
ve Asarl~k ile Küçük F~~l~~tepesi üzerinde birer ~ehir vard~ . Bu üç
~ehirden Asarl~k ile Küçük F~~l~'da nüfus herhalde pek azd~. Bugün
yaln~z arkaik ça~~sur kal~nt~lar~na sahip bu iki ~ehir Hellenistik ça~~
ba~lar~nda çökmü~~durumda olmal~~idiler. Fakat Ball~k'ta 4 üncü
yüzy~lda, etraf~~yeni bir surla çevrilmi~, küçük bir ~ehir varl~~~n~~
sürdürmekte idi.
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Bir yaz~ttan yine Hellenistik ça~~ba~lar~nda, Gergis yak~nlar~ndaki krala ait bir arazinin ~lion'a ba~land~~~n~~biliyoruz 25. Yaz~t
Schliemann taraf~ndan 1873 de ~lion'da Athena tap~na~~nda bulunmu~tur. Üzerinde biri Hellespontus satrab~~Meleagros taraf~ndan,
üçü kral Antiokhos taraf~ndan — Antiokhos I oldu~u kabul ediliyor —
bu satraba yaz~lm~~~dört mektubun sureti vard~r. Kral, kendisine
iyi niyet ve ~evkle hizmet etmi~~olan Assos'lu Aristodikides'e, satrab~n uygun bulaca~~~ ~ekilde ya Gergis, ya da Skepsis s~n~r~ndaki
kral arazisinden (basilike khore) ekilebilir bir araziyi ba~~~lamakta
ve bu arazinin, duruma göre ~lion'a, ya da Skepsis'e ba~lanmas~n~~
istemektedir. ~ kinci mektupta Petra ve arazisinin de verilmesini
istemekte, fakat üçüncü mektupta buras~n~ n deniz üssü kumandan~~
Athenaios'a daha önce ba~~~lanm~~~ oldu~unun anla~~lmas~~üzerine
ondan vazgeçilmekte, ilk ayr~lan yerin dönümü artt~r~lmaktad~r. Bu
arazinin ~lion'a ba~lanmas~ndan Gergis s~n~r~nda oldu~u anla~~l~yor.
Gergis'in yeri Prof. Cook taraf~ ndan orta Menderes'e dökülen Kur~ak
çay~~vadisinde Kar~ncah köyü Asarl~~~~olarak te~his edilmi~tir 26.
Böylece Hellenistik ça~~ba~lar~nda ~lion topraklar~~bat~da Ege k~y~lar~ndan do~uda Gergis'e kadar a~a~~~Kara Menderes ovas~~ile Ida
da~~n~n bat~~eteklerine kadar uzan~yordu. Petra'n~n yeri bilinmiyor;
Gergis ya da Skepsis yak~nlar~nda da~l~k bölgede olsa gerekti".
Hellenistik ça~~ortalar~nda ~lion'un s~n~r~~kuzeyde bo~a= tüm
güney k~y~sm~~kapsayacak kadar büyümü~tü; do~uda da~lar~~a~arak
da Gergis'i de içine al~ yordu. Romahlar Antiokhos III ü Magnesia'da
yendikten sonra Gergis'i ve Rhoiteion'u ~lion'a vermi~lerdir (Titus
Livius XXXVIII 39). Romal~lar Aeneas dolay~siyle kökenlerini
~lion'a ba~l~yorlard~.
Gergis ~lion'a ba~lan~nca, bu ~ehir ile ~lion aras~nda kalan iki
küçük da~~~ehrinin kaderi ne olmu~tur? Gergis ile ~lion aras~ndaki
Kazda~~kitlesi üzerinde Zerdall~k ve Çaml~ca yak~nlar~nda iki küçük
~ehir vard~r. Zerdall~k köyünün kuzeyindeki ~ehri Prof. Cook görmü~,
özellikle yak~n~ndaki k~z~l topraktan dolay~~ ida Sibil'in do~um yeri
25 C. Bradford Welles, Royal Correspondance in the Hellenistic Period (1934) 6o
vd. ve lev. 111.
26 Bk. The Troad 347-351.
27 Prof. Cook Petra için Araplar bo~az~~ Asarl~~~n~~ uygun buluyor, The Troad
126-127. Daha önce Ball~k'~n Petra olabilece~i ileri sürülmü~tü; bk. L. Robert,
.tudes de Numismatique Grecques (195~ ) 78-79.
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Marpessos oldu~unu ileri sürmü~tür 27a. Prof. Cook bu harabeyi
Damkale olarak adland~rm~~t~r; bu güzel bir add~r, fakat Zerdall~'da
herkes bu kaleyi Asarl~ k diye biliyor. ~kinci ~ehir Çaml~ca'n~n bir
kaç kilometre güneyinde, `Kaleyeri' denen, çevresinden az belirgin
bir tepe üzerindedir. Hiç bir ara~t~r~c~~veya gezgin taraf~ndan görülmemi~tir.
Bu iki ~ehrin Gergis ile birlikte ~lion'a ba~lanm~~~olduklar~n~~
hem co~rafya durumlar~, hem de Çaml~ca Kaleyeri'nin güneyinde,
orta Kara Menderes vadisindeki Skamandreia'n~n ~lion'la bir simpoliteia andla~mas~~yapm~~~olmas~~ihtimalinden ç~kar~yoruz. 1815 de
~lion yak~n~nda C~plak köyünde böyle bir andla~ma metninin bir
parças~~bulunmu~tur. Skamandreia'n~n bu devirde ~lion s~n~r~nda
bir ~ehir oldu~u anla~~l~yor. Yeri Prof. Cook tarafindan, Ezine'nin
kuzeydo~usunda Akköy yak~nlar~nda Adatepe olarak te~his edilmi~tir 28. Gergis'in ilhak~ndan sonra, co~rafya durumu sebebi ile Skamandreia'n~n ~lion'la bir simpoliteia andla~mas~~yapmas~~ kaç~n~lmaz
olmu~tur. Bu tür andla~malarda küçük ~ehir arazisi ile birlikte büyük
~ehire ba~lan~r, fakat belde olarak varl~~~n~~korurdu.
Strabon zaman~nda ~lion topraklar~~en geni~~s~n~rlar~na ula~m~~t~ ; ~lion kuzeyde Dardanos'a kadar tüm k~y~ya hâkimdi. Böylece
Dardanos'un güneyindeki Ofrineion da ilhak edilmi~~oluyordu. Bu
son geli~meler Augustus'un eseri idi. Strabon (XIII, t, 27) Augustus'un ~lion'a yeni toprak verdi~ini, özgürlü~ünü ve vergi ba~~~~kl~~~n~~tan~d~~~n~~yaz~yor.
Böylece ~lion Hellenistik ça~~içinde bat~~Troas'ta kudretli devlet
adamlar~~eli ile yarat~lm~~~iki büyük ~ehir devletinden biri olmu~tu.
Öbürü daha büyük ve daha güçlü olan Aleksandreia idi. ~kisi aras~ndaki s~n~r a~a~~~yukar~~bellidir. Araplar bo~az~n~n tümü ~lion'a
aitmi~~gibi görünüyor. K~y~da s~n~r ~nliman'dan kesilmi~~olabilirdi.
~ki devleti birbiri ile kar~~la~t~r~rsak, Aleksandreia yeni bir arazide
kurulmu~tu; Lisimakhos zaman~nda topraklar~~ne idi ise, Hellenistik
ça~~sonuna kadar öyle kalm~~t~r. Limans~z bir k~y~da Aleksandreia,
sun'l liman~~yüzünden, bir liman ~ehri ve ticaret merkezi olmu~tur.
Bk. The Troad 280-282. Burada Marpessos'a dair bilgiler de toplanm~~t~r.
Yaz~t ve Skamandreia'n~n yeri için bk. L. Robert, Monnaies Antiques en Troade (Geneve/Paris 1966) 200-103 ve J. M. Cook, The Troad 354-355.
27 a
28
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Ilion'a gelince Lisimakhos'tan Augustus'a kadar topraklar~~sürekli ve eklemeli olarak büyümü~ tür. Onünü de daha çok geçmi~inden
al~yordu. ~lion Troia sava~lar~n~n geçti~i yerdi. Çevresi o sava~lardan
kald~~~~söylenen hat~ralarla dolu idi. ~lion bir çe~it 'turizm' merkezi
haline gelmi~ ti. Ünlü ünsüz kim olursa, yolu Troas'a dü~en ~lion'u
ziyaret ederdi. Ziyaretçilere Akhaia'h kahramanlar~n ve Troia'lllarm atalar~n~n mezarlar~, Priamos'un üzerinde öldürüldü~ü sunak
gibi ilginç hat~ ralar gösterilirdi. ~lion ayn~~zamanda her y~l kutlanan
büyük bir bayram~n ve koinon'un merkezi idi. Bu bayramlar M. Ö.
4 üncü yüzy~l sonunda Atina'daki Panathenai bayramlar~~örne~ince
düzenlenmi~ti. Troas içinden ve d~~~ ndan koinona üye ~ehirler temsilcilerini gönderirler, Athena ileia ~erefine ~iir, musiki ve spor müsabakalar~~ yap~l~ rd~~29 .
Ilion'a u~rayan ünlü hükümdarlar~n ba~~nda Kserkses ile ~skender gelir. Biri 480 de Yunanistan'a yapt~~~~seferde, öbürü o seferin
öcünü almak için 334 de ç~kt~~~~Asya seferinde ziyaret etmi~tir. Herodotos'un (VII, 43) yazd~~~na göre Kserkses akropolise ç~km~~~ve
Athena'ya bin s~~~ r kurban etmi~tir. ~skender Athena'ya adaklar
sunduktan sonra, tap~nakta as~l~~duran Troia sava~lar~ndan kald~~~~
söylenen silâhlardan bir kalkam alm~~, yerine kendi kalkan~n~~ asm~~t~ . Bu "Kutsal kalkan" girdi~i her sava~ta önünde ta~~nm~~t~r
; VI, 9).
(Arrianos, Anabasis I,
~ehir ve Mezarl~klar~~
~lion bütün bu geli~me~e ra~men, Hellenistik ça~~ortalar~nda
~ehir olarak pek imarl~~ de~ildi. Tarihçi ve gramerci Skepsis'li Demetrios gençli~inde Ilion'a gitti~inde evleri toprak daml~~ve kiremitsiz bulmu~ tur (Strabon XIII, I, 27). Hellenistik ~ehir M. Ö.
85 de Roma-Mithridates sava~~~s~ras~ nda, Fimbria emrindeki Roma
kuvvetlerince tahrip edilmi~ tir (Strabon XIII, ~ , 27 ve Appianos
XII, 53). ~ehir ii günlük bir ku~atmadan sonra dü~mü~tür. Kaz~larda meydana ç~ kan yap~lar~ n hemen hemen hepsi bu tahripten
sonraya aittir.
Amerikan kaz~lar~nda Hellenistik ça~~surlar~ndan kuzeyde bir
parça meydana ç~kar~lm~~ t~r 30. Tarihöncesi yerle~ melerin meydana
29 Koinon ve bayramlar için bk. J. Vanseveren, Revue Philologique (1936)
262-267 ve L. Robert, ayn~~eser, 18 vd.
3° C. Blegen, AJA 36(1932) 446 vd.; 39 (1935) 26 ve 564; 41 (1937) 594.
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getirdi~i 15 m. yüksekli~indeki tepe Yunan ça~~~~ehrinin akropolisi
idi; Athena tap~na~~~burada bulunuyordu. ~ehrin güneydo~u ucu,
Hisarl~& ile Kalafat s~rtlar~n~~birbirinden ay~ran küçük vadinin ba~~nda, Hay~tl~bük'te bulunmu~~olan Hellenistik ve Roma ça~~~mezarl~klar~~ile s~n~rlanmaktad~r 31 . Daha güneyde, yeni Kalafat köyünün
güneydo~usunda 'Pa~a tepe' denen bir tumulus mezarl~~~n bu yönde
geli~ti~ine tan~kl~ k etmektedir (bk. res. 31). Bu, ilion'a ait, zamanun~za gelmi~~tek büyük tumulustur. 1873 de Sophie Schliemann,
1890 da Schliemann'~n kendisi taraf~ndan kaz~lm~~~ve daha önce
soyulmu~~oldu~u görülmü~tür. Schliemann bir iskelet ile kaba basamaklar bulmu~tur 32. 18 inci ve 19 uncu yüzy~lda baz~~bilginlerin
sözünü ettikleri eski Kumköy yak~n~ ndaki çok yass~~tumulus da
ku~kusuz ~lion'a aitti 33.
Hellenistik ve Roma ça~~~ ~ehrinin bat~~ve güneybat~~ s~n~rlar~~
arazi üzerinde bellidir. Bugün, tepe ete~inden geçen toprak araba
yolu sanki ~ehir s~n~r~n~~çizmektedir. ~imdi üzeri ekilmekte olan tepe
ile yol aras~ndaki arazide Hellenistik, Roma ve Bizans kerami~i
bulunuyor.
Tepenin bat~~ete~inde belki ~ehrin pis su bo~alum sistemi ile
ilgili üç kollu, köylülerin in olarak bildikleri, bugüne kadar ara~t~r~c~lar taraf~ndan görülmemi~, büyük bir tünel a~~z~~vard~r. Geni~li~i a~a~~~yukar~~iki metredir ve içi toprak doludur. Bu topra~~n
temizlenmesi tünelin niteli~ini aç~~a ç~karaca~~~gibi, Troia'n~n turizmine de hizmet edecektir.
Gözetleme Tepeleri
Hellenistik ve Roma ça~lar~nda ~lion'un sahip oldu~u a~a~~~
Kara Menderes ovas~~kabartmas~~az bir arazidir. Güney ve güneybat~~ s~n~rlar~n~~güvence alt~na alabilmek için buralarda sun'i iki
31 C. Blegen, Aj A 39 (1935) 582, Burada Hay~tl~bük, çok defa oldu~u gibi,
yabanc~lar~n yer adlar~n~~yanl~~~anlamalar~ndan `Ayetlibilik' olarak geçiyor. Yeri
Tevfikiye köyünün 300 m. güneybat~s~nda olarak verilmi~tir.
82 Mos (Fr. bask~s~) 862-865; Bericht über die Ausgrabungen in Troja 1890 (Leibzig 1891).
33 Choiseul-Gouffier, Voyage Pittoresque dans l'Empire Ottoman II (2 inci bask~s~~
Paris 1842) 371; A. F. Maudit, Ddcouvertes dans la Troade (Paris/Londres 1840) 144;
H. Schliemann, Mos (Fr. baglos~) 852 ve 876.
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gözetleme tepesi yapmak zorunda kalm~lm~~t~r. Biri bat~~ s~rtlar~nda, öbürü güneydeki alçak plato üzerindedir. Bat~dakine 'Kesik
tepe' denir; vaktiyle Alacal~~gölün sular~n~~denize ak~tmak için
aç~lan V- ~ekilli kesi~in, yani hende~in üst taraf~ndad~r (bk. harita ~~ve 2). Yükseltmek için üzerine toprak at~lm~~~do~al bir tepedir; bunun sonucu tumulus gibi koniye benzer bir biçim alm~~t~r. Schliemann 1868 de tumulus diye kazm~~~ve do~al oldu~unu
görmü~tür; üzerinde sadece 1.50 m. kadar toprak bulunmu~tur.
Tepeyi daha önce 1843 de incelemi~~olan Ulbrichs de üst k~sm~n~n
sun'i olarak yuvarlat~lm~~~oldu~unu farketmi~tir (bk. res. 33).
~kinci tepe ovamn güneyinde ve tam ortas~nda, ovay~~s~n~rlayan
30-60 m. yüksekli~indeki plato üzerindedir. üvecik köyünün bat~s~na
dü~er; bu yüzden `Üvecik tepesi' olarak bilinir (bk. harita ~ ). Üzerinden görüntü bütün Menderes ovas~n~~U- ~eklinde kapsar. Tepe de
ovan~n her yerinden görünür, güzel sivri ~ekli her nereden bak~lsa
ufukta belirir. 1879 da Schliemann taraf~ndan kaz~lm~~~ve içinde
biri çokgen örgülü, öbürü dikdörtgen ta~lardan yap~lm~~, kavisli iki
duvar üzerine oturtulmu~, büyük bir kare kule bulunmu~tur (bk.
res. ~ o-~~~ ).
Kule 4.50 x 4.50 m. ölçüsünde, 11.50 m. yüksekli~inde idi;
toprak harçla s~rf ta~tan yap~lm~~t~. Yaln~z kule içinde, zeminden
1.8o m. yükseklikte, geni~li~i 0.90 x 0.90 m., yüksekli~i 1.50 m. olan,
dikdörtgen bir bo~luk bulunmu~tur; içinde zamanla üstten s~z~p biriken ince kilden ba~ka bir ~ey ç~kmam~~t~r; Zemininde aç~lan bir
deli~in alt~nda Roma ça~~na ait keramik k~r~klar' ele geçmi~tir. Salt
ta~tan yap~lm~~~bir kule içindeki bu bo~lu~un neye yarad~~~~anla~~lamam~~t~r.
Tepe çe~itli renk ve cinste topraktan yap~lm~~t~. Topra~~~peki~tirmek için her 1.50 m., ya da 1.20 m.de bir, bir s~ra kaba ta~~yerle~tirilmi~ti. Tabanda ta~la kar~~~k sar~~ve çok sert bir kil ç~km~~t~r.
Schliemann tepenin yüksekli~ini 25 m., çap~n~~ ~ 3o m. olarak veriyor.
Kule bir s~ra küçük, bir s~ra büyük k~rma ta~lardan yap~lm~~t~.
Kavisli kaide duvarlar~~ arazinin e~imli güney taraf~nda olmal~~idi.
Bu duvarlar 1.20 m. kal~nl~kta, 1.50 m. yükseklikte idiler. Çokgen
örgülü duvar~n çap~~ ~~o m. kadard~ ; öbürü daha geni~ti. S~rt~n e~imli
taraf~m beslemek amac~~ile çekilmi~~olmal~~idiler. Çift duvar olu~u
34

Schliemann, //ios (Fr. bask~s~) 865-871.
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statik sebeplerle de izah edilebilir. Önce çokgen duvar örülmü~,
sonra daha fazla destek gerekti~i anla~~larak öbür duvar~n yap~lmas~na karar verilmi~tir. Böylece kule güvenilir bir zemin üzerine
oturtulmu~~oluyordu. Schliemann ile Burnouf kavisli duvarlar~n kuleden önceye ait, kutsal bir yap~n~n kal~nt~lar~~olabilece~ini dü~ünmü~lerdir.
Bugüne kadar bu y~~ma tepe bir mezar an~t~~olarak görülmü~tür.
Schliemann imparator Karakalla'n~n ilion'u ziyaretinde ölen azat'~s~~ve aziz dostu Festus için diktirdi~i bir an~t olarak izah etmek
istemi~tir. Prof. Cook bu izah" kabul edilebilir buluyor 35. W. Dörpfeld ve M. Schede tepeyi 1924 de tekrar yoklam~~lard~r. Onlar~n
merak~~tepenin Akhilleus ile Patroklos'un küllerinin muhafaza edildi~i an~t olup olmad~~~n~~ anlamakt~~36 . Bu kaz~da Schliemann'~n
buldu~u gibi arkaik ve Roma ça~~~keramik k~r~klar' bulunmu~tur.
Roma keramikleri bize kulenin ve y~~ma tepenin tarihini veriyor.
~imdi gözetleme için, niçin sadece bir kule ile yetinilmedi~i
sorulabilir. O ça~~n imkanlar~~ile 25 m. yüksekli~inde ah~ap olmayan
bir kule in~a etmek her halde kolay de~ildi. 25 m. yüksekli~inde salt
ta~tan yap~lma bir kule hem dikkat çekici olacak, hem de çok miktarda büyük kesme ta~~gerektirecekti. 11.50 m. yüksekli~indeki bir
ta~~iskeletin üzerine toprak y~~mak daha sa~lam ve daha basitti.
Limanlar~~
Ps. Skilaks'~n Peri plus'una göre ~lion, liman~ndan 25 stadion
uzakta idi. Bu liman hiç ku~kusuz bo~azda ~ntepe azma~~n~n do~usundaki ~skele idi. Hisarl~ k ile ~skele aras~~4 km.dir, bu yakla~~k 25
stadiondur. Bugün iskele'de görünürde hiç bir yap~~kal~nt~s~~yoktur,
fakat köylüler toprak alt~ndan zaman zaman kesme ta~~ç~karm~~lard~r.
Kerami~in yay~lm~~~oldu~u alan oldukça küçüktür. Azmak ile yerle~me aras~nda, Schliemann'm da görüp tumulus sand~~~, küçük ve çok
yay~lm~~~ bir tümsek vard~ r 37. Toplad~~~m~z keramikler aras~nda
siyah s~rl~~Yunan kerami~i ile antik ça~~sonuna ait k~rm~z~~Roma
tabak parçalar~~ve yine ayn~~ça~a ait yatay yivli testi gövdeleri bulunmaktad~r.
35 The Troad 172- ~~73.
si~~ M. Schede, Antiquity 6 (1932) 19.
37 MOS (Fr. bask~s~) 133 ve 848.
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~skele geçen yüzy~ llarda da kullan~ lmakta idi. O zamanlardaki
resmi ad~~'Pa~a ~skelesi' idi. Bu ad Gelibolu sanca~~~da emrinde bulunan 'Kaptan~~derya' ile ili~ kilidir. 1795 de ~ngiliz elçili~i hekimi
J. Dallaway de Istanbul'dan Troas'~~ziyaret etti~inde karaya buradan
ç~km~~t~r 38. Eski ça~larda özel bir ad~~olmasa gerekti; bir çok liman
~ehri gibi ads~z olmal~~ idi; sadece `~ lion'un liman~' olarak biliniyordu 33 .
Gerisindeki s~ rtlar üzerindeki Roma ça~~~tumuluslar~~bu liman
~ehrine aitti. Bunlar~n en büyü~ü Lechevalier'nin Aias'~ n tumulusu
sand~~~~`~ ntepe' tumulusudur (bk. res. 32). Bu tepe burada dikkati
en çok çeken yükselti oldu~u için, bo~a= güneyindeki s~ rta da,
önündeki azma~a da ad~n~~vermi~ tir. Gerçi azma~m ikinci bir ad~~
da vard~r; S~vat azma~~~da denir. Birinci dünya sava~~ndan sonra
hiç bir gere~i yokken 15 km. kuzey do~udaki Erenköy'e de ~ntepe
ad~~verilmi~tir.
~ ntepe tumulusunun üzerinde ~imdi bir ba~~vard~r. Güney taraf~nda aç~lm~~~bir çukurdan harçl~~ yap~s~~gözükmektedir. Roma
ça~~ na ait bir mezar oldu~u daha 19 uncu yüzy~l ba~lar~ nda farkedilmi~ ti. O tarihlerde güneydo~usunda üç küçük tumulus daha
vard~ ; bunlar bugün da~~ lm~~lard~ r. Fakat yak~nlar~nda köylülerin
ta~lar~n~~almak için söktü~ü baz~~mezar kal~nt~lar~~görülüyor.
~skele ~lion'un do~al liman~d~ r. Hellenistik ça~da ~lion bütün
a~a~~~Kara Menderes ovas~n~~kapsayan bir devlet haline gelince,
liman olarak ku~ kusuz Be~ige koyu da kullan~lma~a ba~lanm~~t~r.
Böylece ~ lion Hellenistik ve Roma ça~lar~ nda biri bo~azda, biri de
Ege'de, iki limana sahip bulunuyordu. M. Ö. 189 da Rhoiteion'un
ilhak~ndan sonra ku~ kusuz bu ~ehre ba~l~~olan Aianteion'un liman~ndan da yararlanm~~t~r. Aianteion'un liman~, bugün Tektop burnu
alt~ndaki Karanl~ k Liman denen koydur. Karanl~k Liman ayn~~zamanda, ~skele'ye kadar, bo~az~n bütün güney k~y~sma verilen add~ r.
Plato Üzerindeki Yerle~meler
Karatepe. Hisarl~k s~rt~n~n do~usundaki plato üzerinde dikkati
kendine çeken, üstü düz, yanlar~~dik, güzel biçimli ormanl~k bir tepe
38

Constantinople Ancient and Modern, London 1797.

Prof. Cook Iskele'nin Aianteion ad~n~~ta~~d~~~n~~ileri suruyor. Schliemann
da ayn~~kamda idi; bk. //ios 133 ve harita. Bize göre Aianteion daha do~uda, yüksek
Tektop burnu üzerinde idi, bk. a~.
39

ASKIDIL AKARCA

32

vard~r 4°. Denizden yüksekli~i 207 m., ovadan a~a~~~yukar~~ ~~oo m.dir.
29 uncu yüzy~ldan beri bu tepenin Homeros destanlar~nda Troiag~lar
taraf~n~~tutan tanr~larm sava~~~izledikleri `Kallikolone' olabilece~i ileri
sürülmü~tür. 'Güzel tepe' anlam~na gelen bu ad ~imdi Kara tepe,
Karayiv tepe, ya da Karahöyük tepe denen bu tepeye çok uyuyor.
Troia sava~lar~n~n ~airi bu tepeyi görmü~~ve güzelli~inin etkisinde
kalm~~~olmal~d~r. Hisarhk'tan 8-8.5 km. uzaktad~ r. Kabaca do~u-bat~~
do~rultusunda uzan~r; üstte uzunlu~u 175 m., geni~li~i ~~o-4o m.
kadard~r. ~~906 da V. Seyk taraf~ndan, 1934 de Troia'daki Amerikan
heyeti taraf~ndan kaz~lm~~t~r 41. Son kaz~~ile üzerinde bir köy tap~na~~~
ile M. Ö. 4 üncü yüzy~la ve Hellenistik ça~a ait, zay~f bir yerle~me
meydana ç~kar~lm~~t~r. Tap~na~~n çat~sm~~iki s~ra ah~ap direk destekliyordu; düzenli biçimi olm~yan ta~~kaidelerinden bir kaç~~yerinde
bulunmu~tur.
`~lionlulann Köyü'. Strabon (XIII, ~ , 35) M. ~o. 2 nci yüzy~lda
ya~am~~~olan Skepsis'li Demetrios'a dayanarak Homeros destanlar~~
Troia's~n~n, tarihi ça~lardaki Ilion'un yerinde olmad~~~n~, daha
do~uda `Ileion kome', yani 'Ilionlularm köyü' denen yerde oldu~unu
iddia etmi~tir. Strabon'un yazd~~ma göre bu köyün Ilion'dan uzakl~~~~
30 stadion (6 km.), Kallikolone'den ~~o stadion (2 km.) idi. Kallikolone ise Ilion'dan 40 stadion, Simois'ten 5 stadion idi. Köyün etraf~~Erineos denen engebeli bir arazi ile çevrilmi~ti.
1839 da Ingiliz denizcisi Spratt Dümrek vadisine bakan bir
tepeyi bu köy ile ba~da~t~rmak istemi~, haritas~nda `Pagus Iliensium',
yani `Ilionlularm tepesi' diye i~aretlemi~tir. Prof. Cook da ayn~~kan~dad~r; ancak bugünkü ad~n~~vermemi~tir 42. Plato üzerinde bu
mesafe ölçüleri içinde, Dümrek vadisine bakan ve üzerinde eski bir
yerle~me olan iki alçak tepe vard~r: Koca tarla ile Ta~l~~tarla (bk.
harita ~~ve 4). Ta~l~~tarla iki tarafi derin derelerle kesilmi~, Dümrek
vadisine uzanan bir burun üzerindedir. Çevresinden derelerle ayr~ld~~~~için güçlü bir savunmaya sahiptir. Strabon'un Erineos dedi~i
belki bu derelerdi. Spratem `Pagus Iliensium'u da bu burun olmal~d~r. Yerde bugün sadece küp parçalar~~ve ~eklini kaybetmi~~ta~lar
görülüyor.
Resmi için bk. Blegen ve arkada~lar~, Troy I, res. 40.
AjA 39, 1935, 33 ve res. 26; H. Z. Ko~ay -J. Sperlir~g, Troad'da
Dört Terle~tne Teri 22-24, 2 res.
4°

41 Blegen,

42
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Polisma. Strabon Ilionlularm köyü' vesilesi ile Rhoiteion'u
kuran Astipaleia'l~ larm Simois vadisinde savunmas~~zay~f bir yerde
Polion ad~nda bir yere yerle~ tiklerini, oraya kendi zaman~nda Polisma dendi~ini yaz~yor. Polisma'n~n yukar~da sözünü etti~imiz do~al
savunmadan yoksun 'Koca tarla' olabilece~ine ihtimal veriyorum
(bk. harita 4).
Mersin Çe~me'de Harman Gö~sü. Platonun do~usunda eskiden
Mersinoba denen bir Türkmen köyü vard~. Bu köyde son y~llarda
bir anla~mazl~k yüzünden bir cenk ç~km~~, bunun sonucu köy terkedilmi~tir. ~imdi buraya çe~ mesinden dolay~~Mersin Çe~ me deniyor
(bk. harita ~ ). Köyün ve çe~menin bat~s~nda, üstü düz bir tepe vard~r.
Kuzeydo~u kö~ esi harman yeri olarak kullan~ld~~~~için ad~na 'Harman
Gö~sü' deniyor. Buras~~eski bir ~ehir yeri idi. Bugün etraf~n~~çeviren
çift surun toprak içinde, ancak izlenebilen kal~nt~lar~~görülmektedir.
~ehrin eski ad~~bilinmiyor; Prof. Cook sikkelerine ~lion çevresinde
oldukça çok rastland~~~ n~~söyledi~i Biritis olabilece~ini ileri sürmü~tür 43. Burada Bizans ça~~nda da oturuldu~unu gösteren baz~~mimarl~k kal~nt~lar~~da vard~r. Çe~mede bir yan~~noksan bir haç ile
geometrik süslemeler kullan~lm~~t~r. Tepe üzerinde s~rl~~Bizans çanak
çömle~ine de rastlan~yor.
Bu ~ehrin, Mersin çe~meden ba~ka, kulland~~~~iki kaynak daha
vard~r. Mersin çe~me ~ehrin kuzeydo~usunda idi; bugün Softa çe~mesi ve Pöklek çe~me adlar~n~~ ta~~ yan iki kaynak kuzeybat~smdad~r.
Mersin çe~ menin suyu Roma ça~~nda Çaml~ca çevresindeki kaynaklardan ~ lion'a gelen su yoluna verilmi~tir. Tarlalarda çal~~~ rken bu
yöne giden künkler meydana ç~kmaktad~ r. Bu künklerin boyu 34 cm.,
çap~~ ~~o cm.dir; Kireç harçla ba~lanm~~lard~r. içlerindeki ince küfeki
tabakas~~Mersin çe~menin suyun pek fazla kireçli olmad~~~n~~ da
gösteriyor.
Su Yollar~~
Hellenistik ça~da ~ lion içine su getirilip getirilmedi~ini bilmiyoruz. Fakat Roma ça~~nda plato gerisindeki kaynaklardan ~ehire
su getirilmi~ti. Suyun kaynaklar~~ Çaml~ca yak~nlar~ndad~r (bk.
harita ~ ). Ba~l~ca kayna~~n 'Su ç~ kt~' oldu~u anla~~l~yor. Bugün ~lion
platosu üzerindeki köylere su veren Tanr~p~nar ile daha do~udaki
43
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Çak~ r Büyet kaynaklar~n~ n da al~nm~~~olmas~~ muhtemeldir. Ba~ ka bir
kaynak da Çamurca'd~ r. Su Kemerdere'den bir kaç gözlü bir kemer
üzerinden geçirilmi~ti. Bu kemerli su yolu daha sonra yap~lan tamirli
~ ekli ile bugün ayakta durmaktachr 44 . Hem üzerinden geçti~i dereye,
hem de yan~ ndaki köye ad~n~~vermi~tir.
Kemerdere çam ormanlar~~ile kapl~~dar ve derin bir vadiden
akar. Bu vadi ~ imdiki Veteriner ve Zootekni Ara~t~rma Istasyonu yak~nlar~ nda, Hanay tepede geni~liyerek a~a~~~Kara Menderes ovas~na
aç~l~ r; su da ovada Menderes'e kar~~~ r. Kemer köyü Civler'in bir
mahallesidir. Kemer köyün alt~na ve güneydo~usuna dü~er.
Kemer vadi içinde kuzey-güney do~rultusunda uzan~ r (bk. res.
12, 35-40). Ortada iki büyük mermer kayaya oturan ve onlarla birlikte yüksekli~i zo m.yi bulan büyük bir kemer, yanlarda daha küçük
kemerler (güneyde üç, kuzeyde iki) vard~r. Kuzey taraf~nda ikinci
kemerden sonraki k~sm~~y~k~l~ p yok olmu~ tur; fakat ikinci kat~ n araziye ba~lanan iki gözlü son ucu yerinde durmaktad~r. ~kinci kattan
bugün 6 kemerle yedinci kemerin yar~s~~kalm~~t~ r; kuzeydeki vadinin
yamac~ nda iki gözlü biti~~k~sm~~ile sa~lam k~s~ m aras~nda yakla~~k
20 m.lik bir mesafe vard~r.
Su kemeri iki büyük yap~~devri geçirmi~ tir. Büyük orta kemerin
bat~~yüzünde kilit ta~~nda çok a~~nm~~~bir insan ba~~~vard~r. Bu ba~~~
Prof. Cook bir olas~l~ kla iliuslar - Kladiuslar ça~~na tarihliyor 45. E~er
bu tarihleme isabetli ise, kemer M. S. ~~inci yüzy~lda in~a edilmi~~
oluyor. Bu ilk ça~a ait in~aat büyük kesme ta~ lardan yap~lm~~t~r. Ta~~
sar~~renkli, fakat hava etkisi ile yüzeyi kur~un rengine dönü~mü~, çok
fosilli, `Sarmatien' ça~a ait bir kireç ta~~d~r.
Kemer Roma ça~~~sonlar~nda büyük bir depremde hayli zarar
görmü~ tür. Orta kemer ile yan duvarlarmdan ba~ka üst k~sm~~tamamiyle y~k~lm~~t~ r. Depremden sonra kur~un renkli küçük ta~lardan
yeniden yap~lm~~t~ r. Bu devirde güney kesimi ak~nt~~ do~rultusuna
do~ru hafif bir dirsek yapacak ~ekilde do~uya do~ru k~r~ lm~~t~ r. Böylece yap~ ya daha fazla sa~laml~k kazand~ rmak ve kemeri suyun geli~~

44 ~U eserlerde foto~raf~~var: Dörpfeld, Troja und Mon (1902) s. 241 kar~~s~ nda
orta kemerin resmi; Blegen, Troy I, res. 43 kemerin tüm görünümünü veriyor; henüz
1930 larda Kemerdere'nin o kadar a~açl~k olmad~~~~anla~~l~yor. Ayr~nt~l~~resimleri
Cook, The Troad lev. ~~o- ~~~ . Bizim verdi~imiz resimler lev. XXIII-XXV.
45 The Troad
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do~rultusuna çevirmek istenmi~tir. Büyük kemerin iki yan~na, ~lk
Roma ça~~~duvarlar~~üzerine, ölçüleri e~it olm~ yan bir s~ ra kemer
örülmü~ , bunun üzerine düz duvar çekilmi~ , bu duvar üzerine büyük
yass~~ ta~ lar konduktan sonra, küçük kemerli ikinci kat in~a edilmi~tir.
Bugün ikinci kat~n kemer ta~ lar~~ dü~mü~, ya da sökülmü~tür. Amerikal~lar~n verdi~i resimde iki uçlardaki kemerlerin dolgulu oldu~u
görülüyor (bk. not 44). Bütün ikinci kat duvar~~bir tarafa do~ru belli
bir ~ekilde e~ilmi~ tir. Üzerindeki su gerizinin korkuluk duvarlar~n~n
baz~~yerleri y~k~lm~~t~ r. Geriz, içinde rahatl~kla yürünebileeek geni~liktedir.
Depremden sonra in~a edilmi~~olan kemerlerin, yeterince sa~lam
olmad~~~~görülerek, bir süre sonra, içleri ayn~~teknikte bir duvarla
doldurulmu~ tur.
Kemerdere'ye kadar su, köylülerin söyledi~ine göre, toprak
içinde gömülü ta~~gerizlerle getiriliyordu. Büyük su kemerine henüz
ula~ madan suyun, vadinin güneyindeki bir dereden geçirilmesi gerekmi~ tir. Buraya kabaca yontulmu~~ta~ lardan tek gözlü bir kemer
yap~lm~~t~ r (res. 36). Üzerindeki gerizin duvarlar~~tamamiyle kopmu~, ya da y~k~lm~~ t~ r. Kemerdere'den geçtikten sonra su künk içine
al~nm~~t~r.
Dere iki büyük kayamn üzerine oturtulmu~~olan orta kemerin
alt~ndan ak~ yordu. ~kinci in~ a devrinde orta kemer ile yamaçlar
aras~na sadece düz bir duvar çekilmi~ ti. Orta kemerin geni~li~i 16
m. dir.
BOGAZIN GÜNEYINDEKI ~EHIRLER
Ofrineion
Bo~az~ n güneyinde üç küçük ~ehir vard~~— Aianteion, Rhoiteion ve Ofrineion (bk. harita ~~ve 5). Bunlardan Ofrineion'un yeri
sikkelerle kesinlikle saptanm~~t~ r. 185o lerde Frank Calvert'in ve
C. T. Newton'un burada ayr~~ayr~~sat~n ald~klar~~sikkelerin ço~u
Ofrineion sikkesi idi. Tepenin denize do~ru e~imli ~ekli de ad~na
uygundur; bat~~ yüzü 'al~n' (orphus) gibi denize bakmaktad~r. Erenköy'ün (~imdi ~ ntepe) 1.5-2 km. kuzeyinde, Çanakkale-Ezine yolu
üzerinde, yol kenar~~ park~n~n üstündeki çaml~k tepedir. Gerisindeki
yüksek s~ rt üzerindeki ba~lara `Muhacir ba~lar~' deniyor. Yeryap~s~~
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yumu~ak beyaz kayaçlardan olu~mu~ tur. Denizden a~a~~~yukar~~ 200
m. yüksekli~i vard~r. Do~usu ile arkas~ndaki araziye ba~l~d~r. Di~er
üç taraf~~aç~ k ve diktir. Güneyde uzun ve sarp bir dere, tepeyi kesin
olarak çevresinden ay~r~r; derenin ~imdiki ad~~Derindere'dir. 19 uncu
yüzy~lda dereye `Ilkgelmez deresi', tepeye de `Ilkgelmez tepesi' deniyordu. Frank Calvert, H. Schliemann ve bat~l~~gezginler bu ad~,
yanl~~~anlad~klar~~için Itgelmez' olarak vermi~lerdir.
Çanakkale - Ezine yolu ~ehrin alt k~sm~n~~ yar~p geçer ve Derindere'nin üst taraf~n~~ burgaç yaparak dola~~r. Park Derindere'nin
üstünde ve kuzeyinde kal~r. Yol yap~l~rken yolun üst taraf~nda bir
kesit aç~lm~~t~r; kültür tabakas~~kuzeyden güneye do~ru 20-50 cm.
kahnl~~~nda uzanmaktad~r; içinde do~u-bat~~ do~rultusunda duvar
temelleri ve keramik k~r~klar~~görülüyor. Çekip ald~~~m~z bir parça
siyah s~rl~~idi. Üzerindeki 1.00-1.20 m. kal~nl~~~ndaki bo~~toprak
tabakas~~ ~ehir terkedildikten sonra olu~mu~tur.
Çanak çömlek k~r~klar~ na parkta da rastlan~yor. Park tanzim
edilirken bir miktar toprak tra~~edilmi~tir. Tepe parktan a~a~~ya do~ru
dik bir ~ ekilde iner. Surlar park içindeki ikinci setten geçmi~~olabilirdi; burada bir dizi büyük ta~~görülüyor. Ya da daha olas~l~kla bu
kesim ~ehir d~~~nda kal~yor ve ~ehrin mezarl~~~n~~yap~yordu. Frank
Calvert ~chrin bu yüzünde mezarlar görmü~tür.
~ehrin esas mezarl~~~~güneyde, Derindere ile Erenköy-~ntepe
aras~nda kal~ yordu. Frank Calvert burada kaz~~yapm~~, küp mezarlar ve ta~~lâhitler bulmu~tur. Mezarlardan ç~kan eserleri Prof.
Cook say~yor 46 . Mezarl~~~n uç taraf~na do~ru, Erenköy-Intepe'nin
arkas~ndaki s~rtta büyükçe bir tumulus vard~ r. Bu tumulus 1885 y~l~nda Frederik Calvert taraf~ndan kaz~lm~~, fakat içinde mezar bulunmam~~t~r 47 . Tumulus köyün harman yerinin kuzeyindedir ve
doru~unda rak~m 245 m.dir. Burasm~ n Strabon'da (XIII, ~ , 29)
sözü edilen Hektor'un kutsal korulu~u olabilece~ini tahmin ediyorum.
Tumulus da belki Hektor'un an~s~na dikilmi~~sembolik bir al~m~.
~ehire su kuzeydo~udan, Kusköy üstündeki bir p~ nardan künklerle getiriliyor, `Cçkünkler'de üç kolla ~ehir içine veriliyordu. Bugün
Erenköy-intepe de suyunur~~ bir k~sm~n~~ayn~~kaynaktan al~r. Bu ana
46
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sudan ba~ka, biri ~ehrin kuzeyinde, öbürü güneyinde iki p~nar daha
vard~r; kuzeydekine 'Kirazp~nar', güneydekine `Dokuzaharl~' denir.
Mezarlardan ç~kan eserler ve Frank Calvert'in tarif etti~i yap~lar
bu tepede 600 y~llar~ndan Roma ça~~na kadar oturuldu~unu gösteriyor. Roma ça~~nda k~y~da da oturulmu~tur. Tusan Oteli yak~nlar~nda, kesit içinde tu~la in~aatl~, kemerli yap~~kal~nt~lar~~ve seyrek
kiremit ve çanak çömlek parçalar~~görülüyor. Bu tabakan~n üzerinde
1.20 m. kahnl~~~nda, birikmi~~salt toprak vard~r.
Aianteion
Aianteion ile Rhoiteion'un yeri belgelerle kesinlik kazanm~~~
de~ildir. Fakat eski yazarlar~n tariflerini bugünkü ~ehir kal~nt~lar~~
ile ba~da~t~rmak mümkün oluyor. Bu k~y~larda Ofrineion oldu~u
kesinlikle saptanan Karayollar~~park~n~n üstündeki Ilkgelmez tepesinden ba~ka üç ~ehir kal~nt~s~~vard~r: do~udan bat~ya do~ru say~l~rsa Harapkale, Tektop burnu ve Iskele.
Iskele Menderes deltas~n~n do~usundaki düzlükte, Ps. Skilaks'ta
ve Plinius'ta ad~~geçen `Ilion'un liman~' idi (bk. yk.). Bu harabe böylece yerini bulunca, te~hisi gerekli iki ~ehir ve iki harabe kal~yor.
Aianteion'un yerini Plinius (HN V, 33) tarif etmi~tir. Troas ~ehirlerini Ege k~y~lar~ndan kuzeye do~ru sayarken, 'vaktiyle öbür uçta
Rodoslular~n kurdu~u ve Aias'~n mezar~n~n bulundu~u Aianteion
vard~' diyor. Öbür uç, e~er Iskele'deki alçak Topta~~~burnu say~lmazsa, bu k~y~lar~n en belirgin ilk burnu olan Tektop burnudur ve
Iskele'den bu yana, üzerinde eski ça~~döküntüleri olan ilk yerdir.
Plinius (NH V, 33) Aianteion'un Sigeion'dar~~uzakl~~~n~~30 stadion
olarak veriyor.
Tektop burnu ad~n~, kuzey taraf~ndaki birinci dünya sava~~ndan
kalma bir toptan al~r. Daha önceki ad~n~~bilmiyoruz. Herhalde Topta~~~olmasa gerekti; çünkü bu ad Iskele'deki buruna ve gerisindeki
araziye verilmektedir. Cincinnati Üniversitesi yay~nlar~nda geçen
'Çoban tepe' buruna de~il, sadece burundaki tarihöncesi yerle~meye
verilmi~~bir ad olabilir. Fakat bugün bu ad unutulmu~tur.
Tektop burnu dik kenarl~, üçgen biçimli, kuzeydo~uya yönelik
yüksek bir burundur (bk. res. 23, 25-26). ~ehir bu üçgenin üzerine
kurulmu~tur. Arazi burundan karaya do~ru hafif bir e~imle alçal~r,
sonra geni~liyerek yükselme~e ba~lar. Mezarl~k sürekli olarak yükselen
bu geni~~alan üzerindedir. Surlar üçgenin e~iminden geçirilmi~~olmal~~
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idi. Bugün üzerinde hiç bir duvar kal~nt~s~~yoktur, fakat sürülüp
ekildi~i için, hem ~ehir alan~nda, hem de mezarl~kta hayli keramik
bulunuyor. Tam burunda Amerikal~lar~n ke~fetti~i tarihöncesi yerle~me vard~r 48 . Bu yerle~menin meydana getirdi~i küçük tepe Yunan
ça~~~ ~ehrinin akropolisi olmu~tur.
Do~uda burnun lodostan korudu~u bir koy ve koyun gerisinde
bir vadi vard~r. Bu koya Karanl~k liman denir, fakat bu ad ayn~~
zamanda ~skele'den Tektop burnu koyuna kadar, bo~az~n kuzeye
bakan tüm güney kesimine de veriliyor. Vadi içinde, keramik delillerine bak~l~rsa, daha çok Roma ça~~nda oturulmu~tur. Burun üzerinde ise yüzey keramikleri, tarihöncesi yerle~mede bulunanlar~~saymazsak, M. Ö. 8 inci yüzy~ldan M. S. 2 inci yüzy~la kadar uzan~yor.
~ehir alan~nda ku~lu bir geometrik kase kenar~~(res. 29) ile ~a~maz
sar~~kili ile bir Bergama taba~~~kenar~~bulduk. Hem ~ehirde, hem
de mezarl~k alan~nda bol miktarda siyah s~ rl~~Yunan kerami~i ve
ilk Hellenistik ça~~kerami~i görülüyor. Toplad~~~m~z parçalar aras~nda siyah s~rl~, içi stampal~~ve stampas~z tabaklar, ortalar~~çukur
bal~k tabaklar~, tuz tabaklar~~ ve pelike parçalar~~bulunmaktad~r.
Yivli kahverengi s~rl~~bir kantharos, kulplu tencere parçalar~, kapaklar ve sivri dipli arnforalar da vard~r.
Frank Calvert mezarl~k alan~nda kaz~lar yapm~~, M. Ö. 6 nc~~
yüzy~ldan Roma ça~~na kadar çe~itli devirlere ait mezarlar bulmu~tur 48 . Tip olarak bu mezarlar kireç ta~~ndan yap~lm~~~lahitler, etraf~~
ta~la çevrili dikdörtgen çukurlar, küpler ve kiremitten yap~lm~~~dikdörtgen hendeklerdi. Vadinin do~usunda yeni Kumkale köyüne
giden yolun üst taraf~nda küçük bir tumulus da vard~r.
~ehrin bat~s~nda mezarl~ k alan~n~n alt~nda, poyraz~n vurmad~~~~
küçük bir liman~n mendirekleri su alt~nda seçilebiliyor. Bu küçük
limana bugün — antik ça~~~ehrinin mezarl~~~~önüne dü~tü~ü için
olsa gerek — `Mezarönü' deniyor.
Tektop burnundaki bu küçük ~ehrin topografyas~~Karadeniz'de
Amisos'a benzemektedir. Amisos da yüksek bir burun üzerindedir ve
gerisinde yükselen bir arazi ve bu arazi üzerine yay~lm~~~olan mezarlar vard~r. Liman t~pk~~burada oldu~u gibi, burnun hemen alt~nda
Troy I res. 28 ve 35.
48 Bk. Cook, The Troad 85.
48
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ve do~usundad~r. ~u farkla ki Amisos Tektop burnu ile k~yaslanam~yacak kadar büyüktür.
Bu küçük ~ehrin siyasi tarihine bakacak olursak, Plinius'un sözünden anla~~ld~~~~gibi M. S. ~~inci yüzy~lda art~k ~ehir niteli~ini
kaybetmi~ti. En geç Strabon zaman~nda kom~usu Rhoiteion ile simpoliteia andla~mas~~yaparak birle~mi~~olmal~~idi. Çünkü hem Strabon (XIII, ~ , 30), hem de Pausanias (I, 35) ~ehire ad~n~~veren Aias'~n
mezar~n~n Rhoiteion'da oldu~unu yazmaktad~rlar. Birbirlerine çok
yak~n ve çok küçük olan bu iki ~ehir, belki sürekli büyüyen ~lion
kar~~s~nda birle~mek zorunlu~unu duymu~lard~. Aianteion'un Rhoiteion'a ba~lanmas~~ pek do~ald~. Çünkü Rhoiteion'un topografyas~~
daha güçlü, dolay~siyle savunma~a daha elveri~li idi. Aianteion ise
ilion'a ve liman~na çok yak~nd~. ~ki ~ehrin birle~mesini kolayla~t~ran
bir ba~ka etken ikisinin de Dor as~ll~~olu~u idi. Biri Rodos'Iular, öbürü
~stanköy'de Astipalaia'hlar taraf~ndan kurulmu~tu. ~ki ~ehrin birle~mesi M. Ö. 188 den öncelere ç~k~yordu; çünkü bu tarihte Rhoiteion da özgürlü~ünü yitirmi~, ~lion'a ba~lanm~~t~. Fakat keramik
delillerine bakarsak iki yerde de hayat sürüp gitmi~tir. Bundan sonraki yüzy~llarda Aianteion ad~n~n unutulmad~~~n~~ Prof. Cook'un
de~indi~i iki yaz~l~~belge gösteriyor 5°. Fakat Prof. Cook Aianteion
olarak ~skele'yi kabul etmektedir; Tektop burnunda bir ~ehir oldu~unu farketmemi~tir.
Bu belgelerden biri M. S. 3 üncü yüzy~la aittir. M. Ö. ~~inci
yüzy~lda ya~am~~~Tiana'll bilge ki~i Apollonios'un hayat~n~~(M. S.
3 üncü yüzy~lda) yazm~~~olan Filostratos Apollonios'un gezilerinden
birinde Aianteion'da pek çok gemi buldu~unu ve bunlardan birisine
bindi~ini kaydetmi~tir. Öbürü M. S. 4 üncü yüzy~la aittir. Bu yüzy~lda
iktidar için mücadele eden Roma generallerinden Likinius 324 de
Krispus'la kar~~la~mas~ndan önceki geceyi donanmas~~ ile Aianteion'da yani Karanl~k limanda geçirmi~tir.
~ehire ad~n~~veren Akhaia kahramanlar~ndan Aias'a dair bilgimiz
Strabon, Plinius ve Pausanias'a dayan~r. Strabon (XIII, ~ , 30) Rhoiteion'da alçak k~y~da Aias'~n mezar~, tap~na~~~ve heykeli oldu~unu
bildiriyor. Heykeli Markus Antonius'un M~s~r'a götürdü~ünü, fakat
Augustus iktidara geçince heykelin iade edildi~ini yaz~yor. Plinius
(NH V, 33) sadece Aianteion'da Aias'~n mezar~~oldu~unu söylüyor.
5° Bk. Cook, The Troad 87.
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Pausanias (I, 35) ise Aias'~n mezar~na dair bir Misia'l~dan duyduklar~n~~naklediyor. ~öyle, dalgalar mezar tepesini yalay~p a~~nd~rm~~t~ ; bu yüzden mezar~n içine girilebilir ve dev cüsseli kahraman~n
kemikleri görülebilirdi; diz kapa~~~bir çocuk penthatlon diski büyüklü~ünde idi. Pausanias bundan ba~ka, Odisseus'un gemisi f~rt~nada
batmca, Aias'~n oylamada kazanamad~~~~Akhilleus'un silahlar~n~~
dalgalar~n sürükleyip mezar~na getirdi~ini, Troia'ya yerle~mi~~olan
Aiol'lerden yani Ilion'lulardan, duydu~unu yaz~yor.
Rhoiteion
Ofrineion'un Ilkgelmez'e, Aianteion'un da Tektop burnuna
yerle~tirilmesinden sonra, Rhoiteion'un Harapkale olmas~~gerekiyor.
Herodotos (II, ~~o) M. Ö. 480 de Troia'dan Abidos'a do~ru ilerliyen
Pers ordusunun Rhoiteion, Ofrineion ve Dardanos ~ehirlerini solunda
b~rakarak geçti~ini yaz~yor. Antik yol, Osmanl~~devrinde oldu~u gibi,
Erenköy ile Ilkgelmez tepesinin do~usundan giçiyordu. Bugünkü
karayolu Ilkgelmez tepesinin bat~~taraf~ndan ve Erenköy - Intepe'nin
içinden geçer. Strabon (XIII, ~ , 30) kuzeyden güneye do~ru ~ehirleri
incelerken Ofrineion'dan sonra Rhoiteion'a de~inir. Plinius (NH V,
30) ise ters yönden Rhoiteion'u Dardanos'la birarada ve ondan sonra
say~yor. Nitekim Harapkale'nin Rhoiteion oldu~u ~ g uncu yüzy~ldan
beri bilinmektedir. Ancak o zamanlar bat~~bilginlerince harabe 'Palaikastro' ad~~ile tan~n~yordu.
Harapkale Erenköy-Intepe'nin alt~nda, k~y~da uzanan s~rt~n
bat~~ucundad~r; üstü düzdür ve yüksekli~i denizden ~ 6o m.dir (bk.
res. 27-28). Yüz ölçümünü Cook a~a~~~yukar~~250 ~~x 135 m. olarak
veriyor. Bugün iki tarla halindedir ve ekilmektedir. Ba~l~~oldu~u
s~rttan do~al olarak ayr~lmam~~~oldu~u için, ~ehir kurulurken bu
tarafa ta~~ve topraktan bir sedde yap~lm~~t~r. Bugün do~usunda üzerinden toprak al~nan hende~imsi oyuntu bellidir.
~ehire az e~imli güney taraf~ndan ula~~llyordu; burada ~ehrin
giri~~yeri aç~k ve seçiktir. Denize bakan bat~~taraf~~çok sarpt~r; buradan
inip ç~kmak imkans~zd~r. Schliemann 188o lerde, bu sarp k~s~m
d~~~nda, üç taraf~n~~surla çevrili bulmu~tur. Kuzeydo~usunda sur
sedde üzerinde oturuyordu. Bu tarihlerde surun iki kulesi de belli
idi. Ancak Schliemann bu harabeyi Rhoiteion de~il, Ofrineion olarak
kabul etmi~tir.
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Bugün harabenin üzerinde bulundu~u tüm s~rt çaml~kt~r. Güneyde dik yamaçlarda çamlar aras~nda duvar kal~nt~lar~~ve ta~~kümeleri görülüyor. ~~g uncu yüzy~ lda Calvert ve Schliemann da bu
yamaçlarda ev kal~nt~lar~~görmü~ lerdir. Herhalde, Rhoiteion bir
akropolis ile dik yamaçlar üzerine kurulmu~~bir a~a~~~ ~ehirden olu~uyordu. Ancak a~a~~~ ~ehrin etraf~~surla çevrili mi idi bilemiyoruz.
19 uncu yüzy~ l bilginleri akropolis surlar~ndan ba~ka yamaçlarda
sur kal~nt~s~~görmemi~lerdir. ~ehir surlar~~belki daha önce tahrip
edilmi~ti.
Evlerin bulundu~u yamac~n alt~nda, t~pk~~ Tektop burnunda
oldu~u gibi, fakat ondan daha büyükçe, üzerinde ziraat yap~labilen
ve ~ imdi 'Çiftlik' denen bir vadi vard~ r. Deniz k~y~s~ndaki kesitte,
yine Tektop burnu yan~ndaki Karanl~k limanda oldu~u gibi, Roma
ça~~~kerami~i görülmektedir. Her iki yerde de, yüksekteki ~ehir terkedildikten sonra, etekte vadi içinde oturulmu~tur.
Buraya bir ~ehir kurulmas~nda ba~l~ca etkenin su oldu~u anla~~lmaktad~r. Kuzeyde k~y~da bir p~nar vard~ r. Harapkale tam deniz
üstünde de~ildir. Kumsal k~y~~ile Harapkale aras~nda sarp kayal~klar~n alt~nda kabaca kuzey-güney do~rultusunda, bir tepe uzanmaktad~r. Kaynak bu tepenin alt~ndad~r. ~kinci bir kaynak 'Çiftlik' içinde
~ncirli derededir.
Harabenin bugün yayg~n ad~~Harapkale'dir. Rumeli göçmen'erinin a~~z~ nda bu ad — h-harfini söylemedikleri için — `Arapkale'
oluyor. Haritalarda 'Eski kale tepe' olarak i~aretlidir. Son y~llarda,
lâkab~~Metka olan birisinin burada kar~s~n~~öldürmesinden sonra
`Metka' denme~e ba~lanm~~t~ r. Cook'ta geçen `Babakale' ad~~ise
bilinmemektedir.
Strabon'dan (XIII, ~ , 42) ö~rendi~imize göre Rhoiteion Astipalaia'l~lar, yani Kos'Iular taraf~ ndan kurulmu~tu. Kurulu~~tarihi
M. Ö. 8-7 nci yüzy~ l olsa gerek. Akropolis üzerinde buldu~umuz
'yaban keçisi' üslübunda tek kulplu bir testinin omuzuna ait bir
parça burada en geç 7 inci yüzy~ l sonlar~ndan beri oturulmu~~oldu~unu ~spathyor (bk. res. 30). Bu tepe üzerinde ~lk ve Orta Tunç
ça~~nda da oturulmu~tur.
5 inci yüzy~ lda Rhoiteion Mitilene nüfuzu alt~nda bulunuyordu.
Mitilene'liler 6 nc~~ yüzy~lda bo~az~n a~~z~ndaki Sigeion'u Atina'l~lara kapt~rd~ktan sonra, bo~az içinde bir tutanak aram~~~olduklar~~
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anla~~l~yor. Fakat 427 de Rhoiteion'u da Atina'hlara b~ rakmak zorunda kalm~~lard~r. 425 y~l~nda Rhoiteion'un ad~~Atina-Delos vergi
listelerine girrni~tir. 4 üncü yüzy~lda özgürlü~e kavu~mu~~gibi görünüyor. Bu yüzy~ l içinde, belki bir defa olmak üzere gümü~~sikke
basm~~t~ r. Pek nadir olan bu sikkelerin ön yüzünde çelenkli Apollon
ba~~, arka yüzünde üç hilâ1 vard~r. 189 Apameia andla~mas~ndan
sonra Rhoiteion Romal~lar taraf~ndan Ilion'a verilmi~tir. Böylece
özgürlü~ünü, bir daha gelmiyecek ~ekilde kaybetmi~tir. Fakat ya~ant~~
burada da, simpoliteia anla~mas~~ ile ba~l~~oldu~unu sand~~~=
Tektop burnundaki Aianteion'da da sürmü~~gitmi~tir. Bunu Strabon
ve Plinius'tan bildi~imiz gibi, yüzeyde kalan keramiklerden de anl~yoruz.
OVANIN GÜNEYDO~USUNDAKI ARKAIK ~EHIR:
THIMBRA
Yaln~z arkaik ça~da oturulmu~~bir ~ehir Araplar bo~az~n~n
kuzeydo~usunda, Küçük F~~l~~tepesi üzerindedir (bk. harita 1, 6,
7; res. 50). Bu tepe da~lar~n ba~lad~~~~yerde, önünde uzanan araziye
hâldm, 234 m. yükseldi~inde, kubbe biçimli bir basalt kitledir. Çanakkale-Ezine yolu do~usundan ve eteklerinden geçer. Bu yoldan surlar~n meydana getirdi~i çizgiyi görmek mümkündür. ~imdi üzerindeki
alçak ormanlar temizlenip zeytinlik haline getirilmektedir. Tepeye,
Çanakkale yönünden gelirken sa~a sapan toprak yoldan ç~lahr.
Biri doru~un hemen alt~ndan, öbürü üst yamaçlardan geçirilmi~,
içiçe iki suni vard~ r. Schliemann iç surun çap~n~~6o m., iki sur aras~ndaki mesafeyi de 50 m. olarak vermi~tir 52. Kuru duvar tekni~inde
örülmü~~olan sur duvarlar~n~n d~~~ta~lar~, sonraki ça~larda yap~larda
kullan~lmak üzere al~nm~~t~r; bugüne kalan sadece iç dolgu ta~lar~n~n
döküntüleridir. Surlar tepeyi meydana getiren basalttan yap~lm~~t~.
Bat~~ve güney yamaçlar~nda ev kal~nt~lar~na i~aret eden setlemeler
görülüyor. Schliemann'~ n 1882 de yapt~~~~kaz~da k~rm~z~~ve külrengi
kaba keramik bulunmu~ tur. Dorukta sur ta~lar~~ile, a~a~~~yukar~~
dikdörtgen biçimde, etraf~~özenilmeden çevrilmi~~iki yat~r vard~r;
bu yüzden baz~~haritalarda tepemiz `Dedetepe' olarak i~aretlenmi~tir.
52

Mon (Fr. bask~s~) 944.
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Bu tepe üzerindeki ~ehrin Thimbra oldu~unu san~yorum. Thimbra'ya dair bilgimiz Homeros'a ve Strabon'a dayan~r. iliada'da (X,
430) Thimbra (ya da Thimbre) Troia'hlar~n müttefiklerinin bir
kanad~n~n dayand~~~~yerdi; ordunun öbür kanad~~denize uzan~yordu.
Küçük F~~l~~tepesi Thimbra oldu~u takdirde, müttefiklerin tuttu~u
hat, bat~ da Ege denizinden do~uda da~lara ula~~ yordu. Böylece
Troia'hlar~n müttefikleri a~a~~~Kara Menderes ovas~n~n güneyini
tamamiyle tutmu~~oluyorlard~.
Strabon (XIII, ~ , 35) Thimbra'ya, özellikle Thimbra ovas~~ ile
Thimbrios deresine, tlion1ular~n köyü' dolay~siyle de~inmi~tir. Ondan ö~rendi'~imize göre Thimbrios deresi Thimbra ovasmdan akarak
Apollon Thimbraios tap~na~~~yak~n~nda Skamandros'a (Kalafatl~~
azma~~na) dökülüyordu; Thimbra o zaman~n ilion'undan. 50 stadion
(yakla~~k ~~o km.) uzakl~ kta idi.
19 uncu yüzy~ lda Simois'in Dümrek çay~~oldu~unun anla~~lmas~,
Thimbrios deresinin Kemerdere ile e~itlenmesi sonucunu do~urmu~tur.
Bunun üzerine Thimbra, Kemerdere'nin sa~~yakas~ndaki s~rt üzerinde, o zamanlar Çanakkale'de Ingiliz konsolosu ve palamut tüccan
olan Frederick Calvert'in elinde bulunan, ~imdi Zootekni Ara~t~rma
Istasyonu olan çiftlikte aranm~~t~r 53. Bu s~rt~n üstündeki Akçaköy'de
bir tap~ nak envanteri parças~~bulununca Apollon Thimbraios tap~ na~~n~n Hanay tepe üzerinde oldu~u. dü~ünülmü~tür. Fakat sonradan
yaz~t~n ~ lion'dan gelme ve oradaki Athena tap~na~ma ait olabilece~i
olas~l~~~~ortaya at~lm~~t~r 53a.
Fakat Akçaköy Kemerdere yak~nlar~ ndaki Apollon Thimbraios
tap~na~~na, ~lion'daki Athena tap~na~~ndan çok daha yak~nd~. Bu
yüzden yaz~t~ n Apollon Thimbraios tap~na~~r~.a ait oldu~unu san~yorum. Akçaköy, çiftlik Calvert'lerin eline geçtikten sonra da~~lm~~t~r.
Kemerdere vadisi ve çevresindeki arazi, antik ça~da hiç ku~kusuz Küçük F~~ h üzerindeki ~ ehire aitti. Kemerdere'nin geni~liyen
a~a~~~kesimine de Thimbrios ovas~~denmi~~olmal~~ idi. Bu ova yak~n
zamana kadar batakl~ k halinde idi; bu yüzden buraya 19 uncu yüzy~ lda `Batakova' deniyordu". Son 20 y~l içinde buras~~Devlet Su
53

Bk. Cook, The Troad ~~18 vd.
Bu yaz~t ve hakk~ ndaki bibliografyaya dair bk. Cook, The Troad 120 ve

53a

not 2.
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W. Leaf de bu ovay~~ Thimbra ovas~~ olarak kabul etmi~ tir, bk. Strabo on

the Troad (1923) 179.
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~~lerince kurutulmu~ tur. Schliemann Calvert'ler zaman~nda 1885 de
de kurutuldu~undan söz ediyor. O zaman yap~lan i~~kal~c~~olm~yan,
baz~~kanallar~n aç~lmas~ndan ibaret olsa gerektir. Apollon Thimbraios
tap~na~~~belki Kemerdere'nin Kalafatl~~azma~~na kar~~t~~~~yerde idi;
bu durumda ~imdi alivyonlar alt~nda kalm~~~olmal~d~r.
Frank Calvert 1853 de Hanay tepeyi kazarken, bu tepeden
Harman tepeye kadar, yamaçta M. Ö. 6 nc~~ve 5 inci yüzy~llara ait
büyük bir mezarl~ k bulmu~tur. Bu yüzden Thimbra'n~n çiftli~in
bulundu~u s~rtta oldu~unu sanm~~t~r. Hanay tepe ~le Harman tepe
aras~ndaki mezarlar ku~ kusuz küçük F~~l~~üzerindeki ~ehire aitti.
Mezarl~ k derenin beri yüzünde, yani sol yakas~nda, ~imdi Ta~tepe
köyünün bulundu~u yamaçlarda da devam ediyordu. Son zo y~l
içinde Ta~tepe köyü in~a edilirken bu alanda hayli mezar bulunmu~tur. Bunlar kar~~~yamaçtaki mezarlardan daha eski olmal~d~rlar.
Küçük Fikir tepesi ile Thimbra aras~nda bugüne kadar bir ba~~kurulamamas~n~n sebebi bu tepe üzerindeki kal~nt~ lar~n bir ~ehire ve
arkaik ça~a ait oldu~unun anla~~lamamas~ndand~ r. Tepeyi son inceleyen Prof. Cook burasm~n ancak bir kale, ya da s~~~nak olabilece~ini söylüyor 55 .
Küçük F~~l~~topografyas~~ile orta Kara Menderes vadisi kuzeyindeki Gergis'e (Kar~ncal~~Asarl~~~), yukar~~Menderes vadisindeki
Skepsis'e (Kur~unlu), güneyde Edremit körfezinde Antandros'a (Devren) ber~ziyordu. Dördü de yuvarlak, kubbemsi bir tepedir. Derkillidas'~n 399 Troas ç~karmas~ nda Gergis'in t~pk~~Küçük F~~l~~gibi çift
surlu oldu~u anla~~l~yor. ~ ç sur akropolisi meydana getiriyor, d~~~sur
~ ehri çeviriyordu. Skepsis de Antandros da ayn~~ ~ekilde tahkim edilmi~~olmal~~idi.
Çok defa Thimbra'n~n Lisimakhos taraf~ndan ~lion'la birle~tirilen küçük ~enirlerden biri oldu~u ileri sürülmü~tür. Arkaik ça~dan
sonra Thimbra'da nüfus çok azalm~~~olsa gerekti. Klasik ve Hellen.istik
ça~larda nüfusun bir bölümü Hanay tepeye inmi~~olabilirdi. Hanay
tepe ile Harman tepe aras~ndaki büyük mezarl~ k özellikle bu da~~lma dönemine aitti. Bu ça~da Küçük F~~l~~üzerindeki yerle~me,
sadece da~~n~ k bir kaç evden ibaret olsa gerekti. Thimbra bu ça~da
sikke de basm~~~olamazd~ ".
77te Troad 124.
Prof. Cook Thimbra'ya izafe edilen
Y yaz~l~~ sikkelerin Troas'taki bir
~ehire ait olam~yaca~nu göstermi~ tir. Troas'tan kesin örnekleri bilinmiyen bu nadir
sikkelerden üç tane Bergama kaz~ s~nda bulunmas~~bu sikkeleri basan ~ehrin o taraflarda aranmas~n~~ gerektiriyor; bk. The Troad 118.
55
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Yak~n zamana kadar tepenin güney taraf~nda hayvanc~l~kla
geçinen Ayk~r~~oba ad~nda bir yörük obas~~vard~. Son y~llarda bu
oba halk~~tepenin kuzey ete~ine ta~~nm~~, ba~ka obalardan gelenlerle
birlikte Ta~tepe köyünü kurmu~tur. Klasik ça~da da böyle olmu~~
gibi görünüyor.
Bizans ça~~nda Zootekni Ara~t~rma Istasyonu içinde, inekhaneler
yak~n~ndaki bir tepede oturuldu~unu san~yorum. Bu tepe üzerinde
vaktiyle bir yerle~me oldu~unu yüzeyde ~eklini kaybetmi~~ta~lar ve
kaz~l~nca meydana ç~kan künkler gösteriyor. Hanay tepe üzerindeki
Bizans mezarlar~~bu köye ait olsa gerekti.
ARAPLAR BO~AZINDAKI ADSIZ ~EHIRLER
Araplar bo~az~n~n kuzey ç~k~~~~ ba~~nda ve bo~az~n orta kesimlerinde, bo~az~n içine do~ru ç~kma yapan birer tepe üzerine kurulmu~, adlar~~bilinmiyen üç ~ehir vard~r (bk. harita I, 6, 7). Ikisi
Ball~k ile Asarl~k — kar~~l~kl~~ bo~az~n kuzey ba~~n~~tutarlar. Bo~az~n
orta kesimlerinde ve do~u yakas~ndaki üçüncü ~ehir, bugüne kadar
varl~~~~bilinmiyen ve yay~nlara geçmemi~~olan K~rda~~üzerindeki
Çevrim tepedir.
Ball~k
Ball~k 18 inci ve 19 uncu yüzy~llarda Ball~da~~olarak biliniyordu.
X.7ç ~ehir içinde topografyas~, kal~nt~lar~~ve Troia zannedilmesi yüzünden en çok ilgi çekmi~~oland~r. Araplar bo~az~~içine burun ~eklinde sokulan 149 m. yüksekli~inde kalker bir tepenin üzerindedir
(bk. res. 41-45). Menderes eteklerinde yar~mdaire çizerek akar. Tepenin yüzeyi bugün ç~plak ya da bodur çal~l~kt~r. ~ehir güneydo~uda
tam uçtad~r. Güney taraf~~ula~~lmas~~mümkün olm~yan dik kayalarla
kesilmi~tir. Bu kayalara, içine bal ar~lar~~yuva yapt~~~~için, 'Anl~~
ta~', ya da 'Ball~~kaya' deniyor. Kuzeybat~~eteklerindeki P~narba~~~
köyünde söylendi~i gibi, buraya 'ne yukar~dan inilir, ne de yerden
erilir.' Köy ile Ball~k aras~~2 km. kadard~r.
~ehir ve Surlar~. ~ehir ancak ~~go x ~ oo m. ölçüsünde bir alan~~
kaps~yordu. Ula~~lamayan güney taraf~ndan ba~ka, üç taraf~~da surlarla çevrili idi. Bat~da sur ta~~ve topraktan meydana gelen bir sedde
üzerine oturuyordu. Güneydo~u ucunun plan~~1811 de Frans~z mi-
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man A. R. F. Maudit taraf~ndan çizilmi~tir". 1864 de Siros adas~ndaki Avusturya konsolosu Von Hahn surlar~~temizliyerek tüm plan~n~~
ç~karm~~t~r 59 . 1881 de de Assos'ta kaz~~yapan Amerikan heyetinden
mimar C. H. Walker hem ~ehrin, hem de çevresinin yeni bir plan~n~~
yapm~~t~r 6°.
19 uncu yüzy~lda surlar~n iki, üç, ya da dört s~ras~, yer yer ayakta
idi. Uçurum kenar~ndan geçiyor, Von Hahn ve Walker'~n planlar~ndan anla~~ld~~~~kadar~~ile kuzeybat~da ve bat~da birer kule yap~yordu. Güneybat~da Von Hahn ~ehir kap~s~n~~meydana ç~karm~~t~r.
Tariflerden d~~~yüzü kemerli, iç yüzü kiri~li bir kap~~oldu~u anla~~l~yor. Assos'un bat~~kap~lar~nda oldu~u gibi kiri~in alt~nda, ta~~y~c~~
de~eri olm~yan küçük yuvarlak konsollar vard~. Kap~~ o günden
bugüne y~k~lm~~, yok olmu~tur; fakat ~chire giri~~yine ayn~~yerdendir.
~imdi güneybat~da kö~e yapan çok ~eyh i bir istinat duvar~~vard~r;
bat~~taraf~n~n uzunlu~u 5 m.; güney taraf~n~n 7 m.dir (res. 47-48).
19 uncu yüzy~lda harabeyi inceleyen bilginler surlarda gördükleri
iki ayr~~örgüden söz ediyorlar; irili ufakl~~düzensiz ta~lardan yap~lan
parçalar ve yamuk, geçmeli ta~lardan yap~lan k~s~~ mlar. Maudit ve
G. Perrot yamuk örgünün çizimlerini vermi~lerdir 6' (bk. res. 9).
Sur kal~nl~~~n~n bir noktada 1.75 m. oldu~unu 1934 de burada ara~t~rma yapm~~~olan H. Z. Ko~ay ile J. Sperling'den ö~reniyoruz 62 .
Bu iki çe~it örgü ku~kusuz iki ayr~~devire i~aret ediyordu. 1882
de harabenin çe~itli yerlerinde yoklama kaz~lar~~yapm~~~olan Schliemann, her kazd~~~~yerde iki kültür kat~~ve iki devir bulmu~ tur.
Akropolis içinde 25 m. uzunlu~unda açt~~~~yarmada, birinci kültür
kat~n~n kahnl~'g~n~~0.70 m., ikincisini 1.8o m. olarak veriyor. ~kinci
kültür kat~nda Yunan çanak çömlekleri ve küçük ta~lardan yap~lm~~~
ev temellerine rastlanm~~t~r. Kaya üzerinde oturan birinci kültür
kat~nda kur~un renkli, iyi cilal~, kal~n bir keramik ç~km~~t~ r. Birinci
devir arkaik, ikincisi 4 üncü yüzy~l ve Hellenistik ça~~olmal~~ idi.
Yamuk örgülü surlar 4 üncü yüzy~la, irili ufakl~~ta~lardan yap~lan
Ddcouvertes dans la Troade (Paris/Londres 1840) lev. I, res. 2.
Bk. Cook, The Troad 135, res. 7.
60 Papers of the Archaeological Institute of America (1882) 149.
61 Maudit, D6couvertes dans la Troade lev. IV, res. 1 ve bizdeki res. g; G. Perrot,
Excursion â Troie et aux Sources du Mendere, Annuaire de l'Assosciation pour l'Encouragement des Etudes Grecques en France 8 (1874) s. 68 de res.
62 Troad'da Dört Yerle~me Yeri.
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surlar da arkaik ça~a aitti diyebiliriz. Assos kap~lar~na benzeyen
kemerli ve konsollu akropolis kap~s~~Hellenistik olmal~d~r. 1.75 m.
olan sur kal~nl~~~~da Hellenistik ça~~surlar~~ kal~nl~~~na uygundur.
1882 de Schliemann, 1934 de H. Z. Ko~ay ile J. Sperling Hellenistik
keramik bulmu~lard~r. Çe~itli tarihlerde bulunan, çe~itli ~ehirlere ait
sikkeler de burada Hellenistik ça~da ya~ant~n~n sürdü~ünü gösteriyor.
Bu ça~da Ball~k ~lion'un güneydo~udaki en önemli kalesi olmal~~idi.
Schliemann'~n verdi~i bilgiye göre ~ehir içinde toprak kal~nl~~~~
1.50 m., d~~ta boyun üzerinde bundan daha azd~. ~ehir ortas~ nda
açt~~~~25 m. uzunlu~undaki yarmada ise ana kayaya 2.50 m. de ula~m~~t~. Bugün ~ehir içinde hiç bir yap~~seçilemiyor. Son y~llarda, antika
bulmak ya da ta~~ç~karmak için, çok kar~~t~r~lm~~~ve de~ilmi~tir.
~ehir D~~~. Yapt~~~~kaz~larda Schliemann ~ehir d~~~nda ev kal~nt~lar~na da rastlam~~t~r. Boyun üzerinde a~a~~~yukar~~kuzey - güney
do~rultusunda çekilmi~, fakat do~uya dönüp surlara kavu~m~yan
uzun bir duvar kahnt~s~~vard~r (bk. harita 8). Gerek bu duvar,
gerek ev temelleri Schliemann'a boyun üzerinde ~ehrin bir d~~~
kesimi oldu~u fikrini vermi~tir. Gerçekten doruktaki akropolisin
dar alan~~ bir ~ehir nüfusunu bar~nd~ram~yacak kadar küçüktür.
Ku~kusuz ~ehir akropolis d~~~na ta~m~~t~r. Duvar düz ve güneyde
Araplar bo~az~na aç~lan dereye yöneliktir. Bu yüzden dereden gelebilecek bir tehlikeye kar~~~bir d~~~savunma hatt~~olarak in~a edilmi~~
olmal~yd~. Bo~az~n kar~~~taraf~ndaki Asarl~k'ta da benzer bir duvar
vard~r; burada duvar ~ehir giri~inin a~a~~s~na, giri~i korumak amac~~
ile çekilmi~tir.
Frank Calvert bu küçük ~ehrin mezarl~~~n~~da kazm~~~özellikle
kayalar aras~nda, yan yat~r~lm~~~küp mezarlar bulmu~tur 63 .
Tumuluslar. Ball~k ve çevresinde dikkati çeken tumuluslard~r.
Tepede yerinde duran üç tumulus ile üzerinden topra~~~ve ta~~~
al~nm~~, ~ehir önünde do~u-bat~~ do~rultusunda, yanyana iki tumulus
olmak üzere be~~tumulus vard~r (bk. harita 8). Da~~lmadan zamamm~za gelmi~~üç tumulus Lechevalier'den beri Troia kral hanedan~~
mezarlar~~olma ihtimali ile pek çok ilgi çekmi~tir. ~ehire yak~nl~~~na
göre bunlara say~~verirsek, üçüncü ve en uzaktaki tumulusu Leche-

63

Bk. Cook, The T~oad 137.
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valier Hektor'a, ikinci ve ortadaki en büyük olan~~Priamos'a, ~ehire
yak~n ve di~erlerinden daha küçük olan~~da Paris'e izafe etmi~tir 64 .
Tarih s~ras~na göre, önce ikinci tumulus 186o da Frank Calvert,
sonra üçüncü tumulus 1872 de John Lubboch, daha sonra birinci
tumulus 1882 de H. Schliemann taraf~ndan kaz~lm~~t~r. Calvert'in
kazd~~~~ortadaki en büyük tumulus'un içinde 4.30x 3.00 m. ölçüsünde, d~~~taraf~~büyük, içi gev~ek ta~lardan örülmü~~bir platform
bulunmu~tur. Bu, mezar odas~n~n zemini olsa gerekti. Ku~kusuz
hepsi çok eski zamanlarda soyulmu~tur.
Mezarlar~n üzerindeki y~~ma tepeyi meydana getiren ta~~ve
toprakt~. Bugün y~~malar~n yap~s~n~, içlerinde aç~lm~~~çukurlarda incelemek mümkün oluyor. Mezar~n üzerine önce toprak, sonra k~rma
ta~~dökülüyordu. En az toprak üçüncü tumulusda kullan~lm~~t~r. Bu
tumulus hemen hemen tamamiyle ta~tan yap~lm~~~gibidir. Buna kar~~l~k birinci tumulus, yaln~z üst k~sm~~hariç, topraktand~. Bu tumuluslarda çok ta~~kullan~lmas~n~n sebebi tepede topraktan çok ta~~n
bulunmas~d~r. Y~~may~~meydana getirmek için gerekli ta~~tumuluslar~n hemen yak~nlar~ndan kaz~lm~~t~r; ~imdi bu ta~~ocaklar~~yerde
derin çukurlar halindedir. Birinci ile ikinci tumulus aras~nda bir,
ikinci ile üçüncü aras~nda da bir ocak vard~r. Birbirine oldukça yak~n
ikinci ve üçüncü tumuluslara yerse! olarak 'Çifte tepeler' deniyor.
Köyden tepeye ç~karken ufukta ilk beliren bu iki tumulustur. üçüncünün üzerinde kal~n gövdeli bodur bir palamut a~ac~~vard~r. Bu
tumulus Ezine-Çanakkale yolundan Ta~tepe köyüne inerken de görülür. Schliemann'~n kazd~~~~birinci tumulus'un çap~~25 m., yüksekli~i, 2.50 m. idi.
~ehrin hemen önünde, ~ehir ile d~~~siper duvar~~aras~nda, hemen
hemen birbirine teyet, ortas~~hafifçe çukur iki duvar halkas~~vard~r.
Çaplar~~yakla~~k 20 m.dir. 1864 de Von Hahn iki halkan~n aras~n~~
1.00 m. derinli~e kadar kazm~~, üst k~s~mlar~~gibi alt k~s~mlar~n~n da
küçük özensiz ta~lardan yap~lm~~~oldu~unu görmü~tür. Bugüne kadar
bu halkalar~n ne oldu~u pek anla~~lamam~~t~r 65 . Fakat ~imdi do~udaki halkan~n ortas~nda belli belirsiz seçilebilen dikdörtgen ~ekilli
Description of the Plain of Troy (Edinburg 1791).
Prof. Cook herhalde güneybat~~Anadolu'da Milis ve Bodrum'da geçen
yüzy~ldan kalma, kubbeli yuvarlak sarn~çlar~~n etkisinde kalarak, bu halkalar~n
sarn~ç olabilece~ini ortaya atm~~t~r, bk. The Troad 137. Prof. Cook di~er üç tumulusu
da, garip bir yorumlama ile, karakol noktalar~~olarak kabul ediyor.
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mezar çukuru (ölçüsü a~a~~~yukar~~ ~~ x 2.1 o m.), üzerindeki y~~ma
tepeleri kald~r~lm~~~tumulus olduklar~n~~gösteriyor. S~rt üzerindeki
di~er üç tumulusda oldu~u gibi, yak~nlar~nda, ~ehir giri~inin solunda,
yerde aç~lm~~~ bir ta~~oca~~~da vard~r. Bu iki tumulus yata~~~bize
tumuluslar~n nas~l kuruldu~unu da ayd~nlat~yor. Mezar etraf~na
a~a~~~yukar~~ 2.00 m. geni~li~inde, ~ . oo m. derinli~inde bir ta~~halka
örülüyor, sonra üzerine toprak ve ta~~y~~~llyordu.
Bu iki tumulus ayn~~zamanda, mezarl~~~n ~ehrin hemen önünde
ba~lad~~~n~~da ispathyor. D~~~siper duvar~n~n gerisinde yap~lm~~~olmalar~, yap~ld~klar~~ tarihte art~k kale d~~~nda oturulmad~~~m da
kan~tl~yor. ~ehrin akropolis'e çekildi~i bir tarihe ait olmal~~ idiler.
S~rttaki birinci ve ikinci tumulusun y~~mas~~içinde, ço~u kur~un
renkli, bir kaç çanak çömlek k~r~~~~bulduk. ~ kinci tumulusta bulunan parçalardan ikisi kesinlikle ~lk Tunç, ikisi de Orta Tunça
aittir. Bu bize 1934 de H. Z. Ko~ ay ile J. Sperling'in saptad~ klar~~
~ekilde, bu tepe üzerinde Tunç ça~~nda da oturulmu~~oldu~unu gösterir. Tumuluslar üzerindeki y~~may~~meydana getiren ta~~ve toprak
ku~kusuz tepeden al~nm~~t~.
Çevredeki Tumuluslar. Ball~k üzerindeki bu be~~tumulustan ba~ka,
çevrede daha be~~tumulus vard~r. Bunlardan ikisi köyün 1.5 km. kuzeydo~usundaki Hanay tepe denen, üzeri palamutluk, alçak bir tepe
üzerindedir (bk. harita). Bu Hanay tepe Kemerdere'deki Tunç ça~a
kadar ç~kan yerle~me yeri ile kar~~t~r~lmamal~d~r. Do~u-bat~~ do~rultusunda yanyana kurulmu~lard~r. T~pk~~Ball~k'ta ~ehir önündeki ikiz
tumuluslar gibi üstlerindeki y~~malar~~tamamiyle al~nm~~t~r. Köylüler
bugünkü ~ekillerini siniye benzetiyorlar. Bat~dakinin çap~~14 m., do~udakinin ~~~m.dir. Etraf öbek öbek küçük ta~~y~~~nlar~~ile doludur. Bu
ta~~öbeklerin alt~nda küp ya da ba~ka ~ekilli mezarlar sakl~~olabilir.
Tepenin kuzey taraf~nda, Roma ça~~na ait harçl~~bir yap~n~n ucu görülüyor. Hanay tepe Prof. Cook'un üzerinde Roma ça~~na ait bir
çiftli~in bulundu~unu sand~~~~tepe olsa gerektir.
Köy mezarl~~~n~n alt~nda da~~lm~~~bir tumulus oldu~unu 19 uncu
yüzy~l gezginleri yazm~~lard~ r. O tarihlerde Troia'n~n Ball~k'ta oldu~unu dü~ ünen bilginler, bu tumulusu Troiag~ larla sava~ta ölen
Amazon Mirine'nin, ya da Troia'hlar~n atalar~ndan Teuker'in k~z~,
Dardanos'un kar~s~~Batieia'n~n mezar~~olabilece~ini tahmin ediyorlard~~(Mirine ve Batieia'n~n mezarlar~ na dair Strabon XII, 8, 6 ve
XIII, ~ , 34).
Belleten C. XLII,
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Ball~k'~n güneydo~usunda biri Çoban tepe (ya da Ap~~an tepe)
üzerinde, öbürü P~narba~~ -Mahmudiye yolunun bat~s~ndaki yamaçta, iki tumulus daha vard~r. ~kinci tumulusa 'Tirtil tepe' ya da
`T~rt~ll~~tepe' deniyor. Yeri, yak~n~ ndaki Petrol Ofisi benzin deposundan kolayca bulunabilir.
Çoban tepe tumulusu vaktiyle P~narba~~'ndan Araplar köyüne
giden yolun sa~~nda kal~yordu. 1887 de köylüler taraf~ndan gizlice
kaz~lm~~t~r. Kandan sonra Frank Calvert mezar~~incelemi~~ve içinden
ç~kan eserleri (Çanakkale) hükümet kona~~nda görmü~tür 66 .
Tumulusun çap~~40 m., yüksekli~i s~rt~n e~imli taraf~ndan ölçülünce 6.50 m. idi. Çoban tepe Troas'~r~~en büyük tumuluslar~ndan biri
oldu~u gibi, yap~s~~kesin olarak bilinen tek tumulustur. ~çinde Menderes k~y~s~ndan kesilmi~~25 sm. kalml~~~nda, iyi yon.tulmu~~ta~lardan
yap~lm~~ , iç ölçüleri 2.40 x 1.40 x 1.20 m. olan küçücük bir oda
vard~~(bk. res. 13). Tavan~~ be~~ta~~levha yap~yordu. Duvar~n üst
s~ralar~~tavan~~tutacakm~~~gibi, konsol ~eklinde yontulmu~tu. Mezar
y~~ma tepenin ortas~ndan do~uya do~ru kaym~~~durumda idi. Mezara
yarma suretiyle ula~~lm~~, içine kapak ta~lar~ndan birisi k~r~larak
girilmi~tir.
F. Calvert mezar içinde bulunan eserlerin listesini ~öyle veriyor:
me~e dal~~ ~eklinde alt~n çelenk (palamutlar titre~en ince saplar üzerindedir); kabartma bezemelerle süslü üç alt~ n al~nl~k; ince alt~n
~eritler; mersin dallar~~ (saplar~~kur~un ve tunçtan, yapraklar~~ ve
üzümleri yald~zl~ ); sade tunç ayna; küçük tunç kâse, alabasterden bir
alabastron; demir çiviler. Bugün kay~p olan bu eserler san~r~m mezar~~
M. O. 4 üncü yüzy~l~n ikinci yar~s~na, ~skender devrine koyma&
imkân vermektedir. Prof. Cook 5 inci yüzy~la tarihleme~i tercih
ediyor 67 .
Hayli geni~~bir alana yay~lm~~~olan bu tumuluslar Ball~k'taki
~ehirde ya~am~~~olan insanlar~n mezarlar~~idi. Bu küçük ~ehrin bu
kadar çok pahall~~mezar in~a edebilmesi hayret uyand~r~yor. Acaba
hepsi ayn~~ça~a m~~aitti?
Bu kadar çok tumulus in~a etmi~, dolay~siyle hayli varl~kl~~olan
bu küçük ~ehrin ad~n~~bilmiyoruz. Lechevalier'nin Troia oldu~unu
66 On the Tumulus of Choban Tepeh in the Troad, journal of Hellenic Studies
XVII (1897) 319-320.
67 The Troad 129.
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ilan etmesinden sonra pek çok ad yak~~t~r~lm~~t~r. Fakat ~imdi Prof.
Cook sikke bulur~tular~ na dayanarak Gentinos olabilece~ini ileri
sürüyor. Pek nadir olan Gentinos sikkelerinden bir tane 1934 de H.
Z. Ko~ ay ile J. Sperling'in yapt~~~~kaz~da, iki tane ~lion'da bulunmu~tur. Bir tane de ben P~narba~~ 'ndan bir köylünün elinde gördü~ümü san~yorum.
Asarhk
Asarl~k Ball~k'~n kar~~s~nda, Araplar bo~az~n~n sa~~yakas~nda,
165 m. yüksekli~inde, üçgen biçimli, çal~l~k ve kayal~ k dik bir tepedir.
Yay~nlara 'Eski Hisarl~k' olarak da geçmi~tir. T~pk~~Ball~k gibi, bu
tepenin de bo~aza bakan güney ve bat~~yanlar~~sarpt~r. Üzerinde üç
taraf~n~~çeviren ve yaln~z güney yan~nda kesilen, kuru duvar tekni~inde yap~lm~~, yuvarlak ve kal~n bir sur y~k~nt~s~~vard~r. 1934 y~l~nda tepenin çe~ itli yerlerinde yoklama kaz~lar~~yapm~~~olan H. Z.
Ko~ay ile J. Sperling surun uzunlu~unu yakla~~k olarak 200 m., kal~nl~~~n~~3.75 m., mevcut yüksekli~ini de 1.00 m. olarak veriyorlar 68.
Bugün ancak bir iki yerde y~k~lmam~~~küçük parçalar kalm~~t~ r. Surlar~n çevirdi~i doru~un yüzeyi düzdür.
Tepeye kuzeydo~udan ç~k~l~ r. Burada ön savunma hatt~~olarak
in~a edilmi~, 15-20 m. uzunlu~unda, ~imdi y~k~nt~~halinde olan bir
duvar uzan~r ve ç~k~~~~kontrol eder 69 . Schliemann bu yönde yamaçlarda ve dorukta sur içinde ev kal~nt~lar~~görmü~tür. Fakat 1934 de
yap~lan kaz~larda yerle~ me izlerine rastlanmam~~t~ r. Gerek bu kaz~da,
gerekse 19 uncu yüzy~ lda Calvert'in ve Schliemann'~n yapt~~~~kaz~larda az say~da, kur~un renkli kaba keramik ç~km~~t~r. Bir taraftan
bu keramik, bir taraftan kuru duvar tarz~nda örülmü~~kal~n sur duvarlar~~burasm~n arkaik ça~a ait oldu~unu gösterme~e yeterlidir
san~r~m. Troia'da çal~~ an Amerikan heyeti, 1934 de yap~ lan yoklama
kaz~larmdan sonra, bu tepe üzerinde oturulmad~~~~kan~s~na varm~~t~r ". Kan~mca yamaçlar~n çok dik olu~u arkaik ça~~n basit ev kal~nt~larnun zamanla tepeden a~a~~ya sürüklenmesine sebep olmu~tur.
68 Bk. resimleri için Troy I, res. 38 ve H. Z. Ko~ay ve J. Sperling, Troad'da
Dört Yerle~me Yeri.
69 Schliemann bu duvar y~k~nt~s~n~, ~ekli bozulmu~~bir ta~~tumulus sanm~~t~r,
bk. /Hos (Fr. bask~s~) 63-64.
70 Blegen, AJA 39 (1935) 33 ve H. Z. Ko~ay-J. Sperling, Troad'da Dört Yeriçme Yeri 37 vd.
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Üzerinde hiç bir Hellenistik keramik k~r~~~~bulunmu~~de~ildir.
Prof. Cook'un dü~ündü~ü ~ekilde, ilion'da bulunan Hellenistik ça~a
ait bir yaz~tta ad~~ geçen 'Peta' (bk. yk.) olaca~~n~~hiç ihtimal veremiyorum ". Buradaki yerle~menin Araplar bo~az~~içinde Menderes
kenar~ndaki kumlu araziden ba~ ka sürek arazisi yoktur. Tepeler
aras~na s~ k~~m~~~kalm~~~durumdad~r. Asarl~k ancak güvence endi~esi
ile, arkaik ça~da oturulmu~, daha sonra ko~ullar~n de~i~mesi ile terkedilmi~~bir küçük yerle~ meden ba~ka bir ~ey de~ildir.
E~rda~'da Çevrim Tepe
Araplar bo~az~n~n orta kesimlerinde K~rda~~bo~az içine, burun
~eklinde girer. Bu da~~n sarp bat~~ucuna arkaik ça~da küçük bir ~ehir
kurulmu~ tur. Bugüne sadece surlarmdan bir, ya da iki dizi kalm~~t~r.
Ölçülebildi~i yerlerde geni~li~i 2.20-2.40 m.dir ve kuru duvar tekni~inde yap~lm~~t~ r. Kuzeyinde çamlarla örtülü dik ve derin bir dere
vard~r; ad~na Karanl~k dere deniyor. Uçurum oldu~u için buraya
sur çekilmemi~tir.
Yerle~menin üzeri kayal~k ve ormanl~kt~r. ~ehrin ana kap~s~~
kuzeydo~uda idi. Buradan yol s~rtlar~~izliyerek Derbent ba~~~köyü
do~rultusuna do~ru gidiyordu. ~kinci bir kap~~ güneyden bo~aza
iniyordu. Bo~aza inen yoldan yer yer basamakl~~parçalar kalm~~t~r.
Bu yolun kenar~nda ve kalenin alt~ nda, küçük bir tepenin üzerinde
kule kal~nt~sma benzer bir y~k~nt~~vard~r. Eteklerinde buldu~umuz
bir kaç parça keramik k~r~~~~burada M. Ö. 4 üncü yüzy~ ldan Roma
ça~~na kadar oturuldu~unu gösteriyor.
Ç:evrim tepeden kuzeyde Ball~ k, güneyde Çamköy Asarl~~~~görünüyor. Ball~k'~n 11.= kalesi, h. ~n de birinci tumulusu seçilebiliyor.
Çamköy Asarl~~~n~n gerisinde Ç~~r~~ da~~n doru~u yükselir.
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