Tebli~ ler :

KANALLI KÖPRÜ (SILIVRI) KALKOLITI~INE
AIT YENI KERAMIK BELGELER VE
"HERAEUM ?„ UN YERI
Dr. ~EVKET AZIZ KANSU
I — Türkiye Trakyas~~ Prehistorik arkeoloji ve antropoloji bak~m~ndan pekaz bilinen bir bölgemiz durumundad~r. Türk Tarih Kurumu ad~na 1959 y~lmdan beri yeniden ba~lanm~~~olan ara~t~rmalar güngeçtikçe olumlu sonuçlar vermektedir. Bu k~sa notumda 1962 mevsimi
ara~t~rmalanma ait yeni bir buluntuyu haber vermek istiyorum. Silivri'nin takriben to kilometre kuzey do~usunda Istanbul-Edirne ve yeni
aç~lan Tekirda~~k~ y~~asfaltlann~n kav~a~~nda bulunan Kanall~~köprü
mevkiinde 1961 y~l~nda Ankara'da ~ngiliz Arkeoloji Enstitüsünden
D. H. French taraf~ndan "geç kalkolitik" ça~a ait baz~~ keramik parçalar elde edilmi~tir (D. H. French-Late chalcolithic Pottery in nortwest Turkey and Aegean. - Anatolian Studies. Vol-. XI. 1961.
S. 99-141). 1962 y~l~~istik~aflanmda bu yere gittim. Buras~~ Kanall~~
veya halk~n "K~ nal~" ad~n~~ verdi~i eski bir ta~~köprü kal~nt~sm~n ve
dereci~inin Edirne asfalt~n~n do~usuna dü~en, sahibi taraf~ndan ekilen
bir tarlan~n üstünde çok düzle~mi~~bir höyük dür. (Resim t) Höyü~ün
üstünde tarla sahibinin küçük bir bekçi kulübesi vard~r. Ekini kald~r~lm~~~tarlada, yüzeyde daha çok klasik devre ait keramik parçalar~~kolayl~kla elde edilmektedir. Tarlan~n sahibi B. Akif Tunal~~buradan elde
etti~i bir kaç kerami~i bizim toplad~klar~ m~za ilave olarak verdi.
(Resim 2). Bu tipik kalkolitik ça~a ait üç keramik parças~~büyük
bir kaseye aittir. Bunlar~n içi ve d~~~~ siyah renkli, perdahl~, oldukça
kaba hamurlu, d~~~yüzü geometrik oygu (çizgi) süslü, elle yap~lm~~~
piyeslerdir. Çizgiler muhtemelen beyaz bir madde ile doldurulmu~lard~r. Bu geometrik süslü parçalardan ba~ka (Resim 3) de görüldü~ü
gibi yine içi ve d~~~~siyah renkte, elle yap~lm~~, süssüz (sade) iki adet
keramik; düz kenarl~ , elle yap~lm~~~grimsi daha ince bir keramik;
elle yap~ lm~~, çok kaba hamurlu grimsi keramik parças~, içi ve d~~~~
lunruzuntrak, elle yap~lm~~~düz keramik parças~~ve nihayet Helenistik
devre ait bir parça görülmektedir.
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~u halde Kanall~~köprü höyü~ü 1962 istik~af~~buluntular~na bak~lacak olursa, ~imdiki halde kalkolitik ça~~da kapsayan bir kaç seviyeli
yerle~me kat~na ait arkeolojik izler vermi~~bulunmaktad~r.
Silivri Kanall~~köprü höyü~ünün kalkolitik buluntular~n~n önemi,
do~u, orta ve bat~~Anadolu kalkolitik kültür buluntular~~ile yeni
meydana ç~kar~lmaya ba~lanan Marmara ve Trakya bölgesi prehistorik kültür buluntular~~aras~ nda bir ba~~n kurulmas~na imkân vermi~~
olmas~d~r. Gerçekten Kanall~~köprü höyü~ü prehistorik (kalkolitik)
keramikleri ile (D. H. French 1961, Kansu 1962) Do~u Anadolu
Pulur 1960, Güzelova 1961, (H. Z. Ko~ay), Orta Anadolu Büyük
Güllücek (H. Z. Ko~ay, M. Akok 1948), Yaz~r höyü~ü (Raci Temizer
1955), Fikirtepe (K. Bittel, A. M. Mansel, H. Çambel 1952, Kansu
1960), Pendik (~. A. Kansu 1960 - 61), Kalkolitik keramiklerinin gösterdikleri kültür birli~i çok ilgi çekicidir. Bu birli~e Edirne Çardakalt~~(~. A. Kansu 1959 - 1960) Prehistorik belgelerini de eklemi~~
bulunuyoruz.
II — Bu notumda üzerinde durmak istedi~im ikinci nokta klasik
arkeoloji ara~t~rmalar~n~~ilgilendirmektedir. Gerçekten 1962 mevsimi
istik~aflar~m esnas~nda Tekirda~~na yeni aç~lan k~y~~asfalt~m takiben
giderken Tekirda~~- Silivri yönünde Tekirda~"dan 4 - 5 kilomerte
uzakl~kta (Papaztorla veya De~irmenalt~) mevkiinde yolun ikiye böldü~ü büyük bir klasik yerle~me yerinin temeller, keramik kal~nt~lar~~
gibi (resim 4, 5, 6) zengin izlerine rastlad~m. Buras~~H. Kiepert'in
Atlas Antiquus (~ 9o2)unda i~aret etti~i Heraeum'mudur?
W. M. Calder - G. E. Bean taraflar~ndan yay~nlanan (A classical
map of Asia Minor. Supplement to "Anatolian Studies" yol. VII.
1957) de bu iskân yerinin ad~na rastlanmamaktad~r.
Ancak, ~stanbul Üniversitesi klasik Filoloji Doçenti Dr. Z.
Ta~l~kho~lu'nun Say~n Prof. Dr. Cemal Tukin delâleti ile bana göndermek lutfunda bulundu~u notu konu ile yak~n ilgisinden dolay~~
aynen al~yorum:
"Marmara Ere~lisi (Perinthos daha sonraki ismi Heraldeia'd~ r)
ile Tekirda~~(Bisanthe) aras~~41 km. dir. Bu iki ~ehir aras~nda gerek
sahilde gerekse yine sahile parelel olarak uzanan ve fakat iç k~s~mlarda da vaktile kolonizasyon devirlerinde (M.O. 750 - 550) bugün
isimleri bilinen fakat yerleri henüz meçhul kalm~~~olan bir tak~m
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antik ~ehirler mevcuttur. Bu ~ehirlerden isimleri ve yerleri bilinenler
bugünkü Ere~li (eski ismi Perinthos veya daha sonraki ad~~Herakleia)
ile Tekirda~~(Bisanthe) dir. Isimleri bilinip henüz yerleri tespit edilemeyenler de Tekirda~~ile Ere~li aras~nda, biri Ere~liden Tekirda~~
istikametinde, 26 km. mesafede, Karaveli köyü arazisi dahilinde,
sahilde Mokasura Trak liman~d~r. Bunun yeri bugün tespit edilmi~tir.
~smi bilinen fakat yeri henüz tespit edilmemi~~olan ikinci antik
~ehir de Heraion'dur. Bunun mevkii henüz bilinmemekle beraber,
Mokasura ile Köprüce çiftli~i istikametinde bir yerde olmas~~ icap
etmektedir. Bununla beraber Tekirda~~Tarih ö~retmeni Hikmet
Çevik Heraion'un yerini Tekirda~'dan Ere~li istikametinde, 5 km.
mesafede sahilde, De~irmenalt~~ plaj~n~n bulundu~u yerde bulunabilece~ini söylüyorsa da bu bir tahminden ibarettir. Bu hususu ancak
bir kaz~~veya kitâbe gibi bir yaz~l~~vesika ile ayd~nlatmak mümkün
olacakt~r. Bence Heraion'un yerini ne De~irmenalt~~ plâj~n~n bulundu~u yerde ne de sahilin ba~ka bir yerinde aramamal~d~r. Heraion
olsa olsa Köprüce Çiftli~i dolaylar~nda bulunabilir, fakat yine de
bir ara~t~ rma lâz~ md~ r."
Benim yerini Kiepert'e göre (Heraeum) olarak tespit eti~imi
sand~~~m mevki Say~n Ta~l~kl~o~lunun bu notunda i~aret edilen
(Heraion) mudur? yoksa ben yanl~~l~kla Mokasuray~~ m~~ tekrar
izlemi~~oldum?
Ayr~ca bak~n~ z : Doçent Dr. Z. Ta~l~ kl~o~ul - Trakyada Epigrafya Ara~t~rmalar~~ : Recherches Epihraphiques en Thrace et en
Cherson6e I. ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay~nlar~~
No. 886. ~stanbul. 1961.
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Res. 3 — Silivri - Kanall~~ Köprü höyügüne ait 2. Resimde görülen bezekli
kramiklerden ba~ka düz, siyah, grimsi, k~ rm~z~mtrak, elle yap~lm~~~parçalar ve Helenistik devre ait bir parça.
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Res. 4 — Heraeum? yerle~me yeri Keramikleri.
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Res. 5 — Heraeum? yerle~me yeri Keramikleri.

Res. 6 — Heraeum? yerle~me yeri Keramikleri
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