TROIA BÖLGESİ ANTİK KIYI
ŞEHİRLERİNDE TARİHİ COĞRAFYA
ÇALIŞMALARI
Arş. Gör. Ayşe Gül AKALIN
III. Coğrafya sempozyumunda A.Ü.DTCF (15-19. V. 1996)
yer alan bu bildirimizde araştırmamızın bir kesiti olan Troia Bölge
sinin üç antik kıyı-liman şehri üzerinde yaptığımız tarihi coğrafya
çalışmalarına değinmekteyiz. Söz konusu araştırmamızın geneliyse
Hellenistik dönemde yapılmış synaikisisi çıkış noktası alarak Böl
genin antik dönem sosyo-politik yapısını incelemeye yöneltilmiş
tir. Bu bildirimizin araştırma kapsamında yer alan Troia Bölgesi
antik şehirleri üzerinde yürüttüğümüz çalışmalarımıza ve yüzey
araştırması projemize burs veren Amerikan ilmi Araştırmalar1 der
neğine, her türlü yardımlarından dolayı Sayın Prof. Dr. Coşkun Özgünel2, Prof. Dr. Ömer Çapar ve Sayın Ziya A kalın'a teşekkürü
borç bilmekteyiz.
Antik Çağların Troia şehriyle ünlenmiş Troia Bölgesi hakkında
yapılan araştırmaların diğer bölgelere oranla azlığı, bizi bu bölge
nin kimliğinde antik dönem Anadolu tarihinin önemli sorularına
cevap aramaya yöneltmektedir. Bizce Bölgenin önemini ilkin stra
tejik konumuna dayandırmak gerekir. Özellikle Milattan önceki
tarihlerde Trakya- Balkanlar ve Kıta Yunanistan'dan Anadolu'ya
yönelen göçlerin, Akdenizden-Ege'den boğazlan geçerek Karade
niz'e uzanan ticaret yolunun ve yine Kıta Yunanistan ile Batı Ana
dolu'dan yayılan kolonizasyon hareketlerinin ilk durağı olması,
Bölge hakkındaki bu savı doğrulamaktadır.
1
American Research Institut in Turkey 1995 Yılında Genç bilim adamlarına sağla
dığı, finansal destek burslarından birini doktora çalışmama vermiştir ve bu destek sayesin
de arazi çalışmalarımın önemli bölümü tamamlanmıştır.
2
Larisa, Hamaksitos, Neandria ve Kolonae sitleri üzerindeki çalışmalar Sayın Prof.
Dr. Coşkun Özgünel'in başkanlığında 1980 yılından beri sürdürülen Gülpmar Smintheion
Kazısı ve 1993 yılında başlatılan Alexandr Troas çalışmaları kapsamında ve izninde yü
rütülmüştür. Bu çalışmaları yürütme ve yayınlama izni ekip üyeleri arasında bana veril
miştir.
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En temel şekliyle günümüzde Çanakkale ilinin üzerinde bulun
duğu topraklar, antik dönemin Troia bölgesi olarak adlandırılabilir.
Bölgenin sınırlan hakkında elimizde antik dönem yazarlarından gü
nümüze kalan bilgiler mevcuttur. Bu yazarlardan en bilineni MS 1
y y /d a yaşamış Strabon, kendisine Homeros'un anlatımlarını baz
olarak seçiyor ve Troia Bölgesini Aesepus'tan (Gönen Çayı) Lekton'a (Baba Burnu) ve hatta anlatımında zaman zaman da Aeoller’in yayılım alanını bir bütün gibi ele alarak, güney sınırını antik
Ionia Bölgesine (yaklaşık Gediz nehrine değin) kadar uzatıyor3. De
vamında Strabon diğer antik yazarların tanımlarına da değinerek
Eudoksos'un, Troas'ın kuzey sınırını Priapos'un (Karabiga) karşı
sında uzanan Kyzikene (Balkız) adasındaki Artake'den (Erdek)
başlatarak daralttığını; fakat Damastes'in bu sının Parion'dan
(Kemer) başlatıp ülkeyi daha da daraltarak Lekton'a kadar uzattığı
nı söylüyor. Lampsakoslu Kharon'un ise Praktion'dan (Marmara)
başlatarak Troas'ın yayılma alanını üç yüz stadia daha küçülttüğü
nü, bunlara ek olarak da Pseudo Skylax'in Bölgeyi kuzeyde Abydos (Nara Burnu) şehrinden başlatıp güneyde A ntandros'da (Altı
noluk) bitirdiğini belirtiyor4. Bölge hakkında güvenilir ve hala
geçerli sonuçlar 20. yy araştırmacılarından Walter Leaf ve
1993'yılında kaybedilen James Cook'a aittir. L eaf ve Cook6
Troas'ı Aesepus nehrinin (Gönen Çay) denize ulaştığı noktadan
Adramyttion'a (Edremit) kadar uzanan çizginin batısı olarak tanım
larlar.
Çanakkale'nin il sınırlanndan Gülpınar köyüne kadar olan kıyı
kesimi homojen bir karakter göstermektedir. Bu alanda kısmen düz
bir kıyı şeridi, yer yer alçak tepecikler ve bazı doğal limanlar yer
almaktadır. Bunlarla birlikte küçük ovalardan akan ırmaklann
büyük kısmı bu kıyılardan denize ulaşmaktadır. İç kesimlerdeki ır
maklar Kara Menderes nehri çevrelerinde yayılmaktadır. Troas'ın
coğrafi olarak merkezi Skamander vadisinin genişlediği orta kesi
midir. Bu vadide kod farklılıklanna sahip modem yerleşimlerden
Bayramiç ve Ezine ilçeleri yer alır. Kuzey doğu kesimlerinde kalan
Troia ovasına buradan dağ silsilelerinin verdiği küçük geçitlerle gi
rilir. Bu alanın batısı granit tepe silsilesiyle çevrilidir; kuzey kesi
min tepe eteklerinde volkanik bir plato yer alır, bu plato doğuda
3 Strabon; Geographicon XII,581-582 , T LG CD ROM. University of California
1992
4 Strab. XII, 583;4
5 W. Leaf; Strabo on the Troad Cambridge 1923 s. xvi
6 J. Cook; The Troad, Oxford 1974 s. 1
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Kayalı Dağa kadar uzanır. Skamander'in güneyi fay hattı şeklinde
Kaz Dağının batı dağ silsilelerine varır. Bu kesimin güneybatısında
uzanan Akçin Çay, çam ormanlarıyla kaplı ama geçid veren bir
alandır. Bunun güneyinde Ayvacık'm iç kısımlarına uzanan Geme
Dere geçer. Geme Derenin doğu kesimleri Kaz Dağının batı etekle
rine birleşir ki buralarda Kaz Dağı yerleşime izin vermeyecek şekil
de yükselmeye başlar ve zirvelerinde 1700 m. ye kadar varır. Böylece A ntandros'a karşılık gelen kesimde Skamander vadisi
yükselerek kendi sınırını yaratmaktadır.7 Troas'ın güney kıyılan,
sırtlarını dağlara dayamaktadırlar ve buralarda kuzey rüzgarının da
etkisiyle yumuşak bir iklim hüküm sürer. Günümüzde Troas'ın
coğrafi durumu böyleyken Î.Ö 3000-4 yy. arasında ne tür bir doğal
çevreye sahip olduğu hakkında bize coğrafya araştırmaları bilgi su
nabilir.
MÖ 334-332'de III. Alexandras’un (Büyük İskender) Troia
Bölgesine yaptığı seferlerde başarılı olunmuş ve yönetim tyranlann
elinden Makedonialılann kontrolüne geçmiştir.8 Bu hakimiyet Ale
xandras’un hayatta olduğu dönemde "Universalis Imperium" yani
dünya imparatorluğu idealini tanımlarken, ele geçirilen şehirlere
vaad ettikleri özerk polis modeliyle çelişkili bir görüntü sergile
mektedir. Bu dönemde sosyal-siyasal yapılan ve gerçek askeri po
tansiyelleri Makedonyahlarca bilinmeyen Troas şehirlerine de tem 
kinli yaklaşılmış ve bunlar sözde birer polis olarak ilan
edilmişlerdir. Fakat bu çelişki çok geçmeden esas çözümüne yada
başından beri var olan aslında çelişkisiz gerçek amacına Alexand
ras’un ardıllanndan Antigonos Monopthalmos tarafından ulaştınlmıştır. Monopthalmos en önemli örneğini MÖ 311'de Troas'da iz
lediğimiz, synaikisis = birleştirme politikasını uygulamıştır. Troas
synaikisisine o döneme değin bölgenin mevcut şehirlerinden altısı
dahil edilmişlerdir. Bu politikayla Skepsis, Kebren, Hamaxitos, La
risa, Neandria ve Kolonae halklan kendi şehirlerinden sürülmüş,
ilkin Antigonia sonra adı Alexandria Troas'a dönüştürülen yapay
şehirde toplanarak, iskana zorlanmışlardır.9 Hellenistik synaikisisin
ne tür bir karakter taşıdığını anlamak için, Hellenistik çağa kadar
Troas genelindeki gelişmeleri, ilkin seçilmiş olan başlıca altı şehrin
kimliklerinde birer birer ele alarak saptamak gerekmektedir. Bizim
7
8
9
JHS 19

T. Bilgin: Biga Yarımadası Güneybatı Kısmının Jeomorfolojisi; İstanbul 1969
Arrianos II 12,4;TLG CD ROM. University of California 1992
Strab. XIII C 604, J.A.R Munro; "A Letter from Antigonus to Skepsis 311 BC"
1889 s. 336
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burada sunacağımız üç ömek şehir, Kolonae, Larisa ve Hamaxitos,
Hellenistik döneme gelinceye değin Troas'm Lekton Burnuyla
(Baba Burnu) Alexandria Troas (bugünkü Dalyan Köyü) arasındaki
üç önemli adı bilinen kıyı-liman şehirleridir. Antik kaynaklarda ad
lan hep bir arada geçen Kolonae, Larisa ve Hamaksitos'un, çalış
manın önemli problemlerinden olan lokalizasyonlannı, elimize söz
konusu kıyıda yer alan aday üç höyükten sikke, yazıt gibi güvenilir
arkeolojik buluntu ele geçmediği için henüz kesinleştiremiyoruz.
Bu nedenle lokalizasyon problemini mevcut arkeolojik, tarihi kay
naklar ve doğal çevre verilerini birleştirerek tartışmaya çalışmakta
yız.
Bu bölge içinde yer alan üç şehrimizin tarihlerini İ.Ö 3000 yı
lından itibaren izlemek mümkün:
Homeros'un Iliada'sında Larisa'd an Pelasg boyuna ait mütte
fiklerin savaşa katıldıkları anlatılırken10, Kilikyalı müttefiklerin bir
bölümünün savaş sonrasında Hamaksitos yakınlarına yerleştikleri
geçiyor11.
Apollonius Rhodius'un kayıtlarındaysa Kolonae civarının sa
vaşın geçtiği tarihlerde Bytinialı, Mysialı ve Phyrig kabileriyle ak
raba insanlarca iskan edildiği belirtiliyor12. Bizim de her üç höyük
ten topladığımız İÖ. 3000-1200 ait seramik buluntularının
sayesinde, hangi halk grubuna ait olduğunu saptamamız henüz
mümkün olmasa da, en azından bu yüzyıllarda söz konusu alanlar
da yerleşim olduğunu söyleyebiliyoruz.
İÖ 8 yy'da Troas "a yönelen Lesbos ve Tenedos'tan gelen Aeolerin göçleri13 bölgedeki ilk etnik değişimdir. Her üç şehrimizde de
bol bulunan Aeol Gri seramiği olarak adlandırılan seramik örnekle
ri 8yy'da kıyı şehirlerimizde Aeol halkları iskanını gösteriyor.
Troas kıyılarındaki ticaret İÖ 7. yy "da tamamen Lesbos adası
şehirlerinden M ytilene'nin eline geçiyor14. Aynı yüzyılın ortaların
daysa Milet ilk kolonizasyon hareketine başlıyor ve M ile tl hemen
10 Homeros; Iliada I I 785-875, T LG CD ROM. University of California 1992
11 ibid.
12 Apollonius Rhodius; Argonautica II—3, T LG CD ROM. University of California
1992
13 Herodotos; V 94-95, T LG CD ROM. University of California 1992
14 Cook; Troad s. 360
15 N. Erhardt; Milet und seine Kolonien, Frankfurt am Main 1988 s. 29
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ardından bu hareketi Phokaia izliyor15. Bu yüzyıllara ait Larisa ve
Kolonae'den bulunan seramikler Aeol kökenliyken Hamaksitos'tan
bulunan seramiklerin İon kökenli olmaları bu limanın el değiştirmiş
olabileceğini düşündürüyor. Öyle ki Ion gemilerinin Karadeniz’e
yakın Lampsakos limanına erişmeleri için özellikle kışın Troas kı
yılarında durabilecekleri bir ara limana ihtiyaçları var. Hamaksitos
da bu görünümüyle ve verileriyle bu kıyıdaki uygun ara limandır.
İÖ 6. yy başlan Atina'nın Ege pazarına hakim olup Karade
niz'de koloniler kurmaya başladığı tarihtir16. Her üç şehirde de ve
Bölgenin içlerinde bu yüzyıla ait Attika kökenli malzeme Atina ti
caretinin Troas kıyılarında da etkin olduğunu ortaya seriyor; böyle ce Troas'da iç kesimlere mal satan liman şehirlerinin de önemi art
tığı anlaşılmaktadır.
Yüzyıl ortalarından itibaren tüm Anadolu için bir Pers tehdidi
başladığı idda edilmesine rağmen17 durum eldeki arkeolojik belge
lerle gözlendiğinde Persler'in kendilerine politik tehlike oluşturma
yan bölgeler ve yerleşimlerde sosyal ve ekonomik dengelerin doğal
gelişimine izin verdikleri anlaşılıyor. Her üç şehrimizde de İÖ. 6.
ve İÖ. 5. yy'la ait bol Attika kökenli malzemenin bulunması Xe
nophon'un Hellenikasında anlatılan bölgedeki Pers baskısına rağ
men bunların Atina ile ilişkilerini sürdürdüklerini gösteriyor. Hatta
Pers merkezi Daskyleion'da bulunan İÖ. 5. yy'la ait bol Attika se
ramiğinin buraya olasılıkla Troas'm bu küçük tampon liman şehir
leri yoluyla da geçirildiğini düşünmekteyiz. Öyleki bu ticaretin so
nunda zenginleşen yerleşimlerin şehir kimliği kazanmış oldukları
İÖ. 5.yy. sonunda Attika Tribunus listelerinde adlarının geçmesiyle
anlaşılıyor18. Listelere göre birliğe en yüksek vergiyi 4 talent'le Ha
maksitos ardından 3 talent'le Larisa ödüyorlar; Kolonae ise 1000
drachme ödüyor. Dönemin ünlü şehirlerinden Ephesos'un birliğe 3
talent vergi ödediği göz önüne alınırsa özellikle Hamaksitos'un bir
lik bazında önemli bir statüye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Xe
nophon, Hellenika’sında yine Kolonae, Hamaksitos ve Larisa'nın
çevresine surların İÖ. 5. yy sonlarında inşa edildiğini belirtiyor19
ama yüzey araştırmalarımızda bu surlara ait oldukça az ize rasladık.
Her üç şehir bu yüzyılda kendi sikkelerini de basmışlardır..
16 J. Boardman; Kolonien und Handeln der Griechen, München 1973 s. 285
17 J.M Cook; The Persian Empire, London 1983 s. 81-82
18 W. Merrit.G. mc Gregor; The Athenian Tribute List, Cambridge 1939 s. 220221

19 Xen. Hell. Ill 1 8-13
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Xenophon20 ve Demostenes'in2' kayıtlarına göre 4. yy boyunca
Sparta, Atina ve Pers yönetimleri arasında kalmış Kolonae, Larisa
ve Hamaksitos halkları IÖ. 334'de Alexandros’un bölgeye girme
siyle bir süre bağımsız olsalar da22, çok sürmeden IÖ 311 "de Alexandors’un ardıllarından Antigonos Monophalmos tarafından yeni
kurulan Antigonia yani Alexandria Troas şehrine sürülmüşlerdir23.
Bu tarihten sonra şehir sikkelerinin artık basılmadıklannı, sikkele
rindeki tüm monogramlannın Alexandria Troas tarafından kullanıl
maya başlandığını görüyoruz.
Şimdi bu bilgilerimizi şehirlerin arazideki izlerine bağlayalım:
Size kıyıda yer alan şehirlerimizi coğrafi dizilimlerine göre
değil, ilkin lokalizasyonu diğer ikisine oranla daha kesin olan Larisa'dan başlayarak anlatmak istiyoruz.
LARİSA24
F. Calvert25, W. L e a f6 ve J. C ook'un27 da Kösedere yakınında
Limantepe Höyüğü olarak gösterdikleri Larisa, kayıtlarda çoğu kez
Aeolya'daki Hermos Larisa'sıyla karıştırılır. Strabon Larisa'nın Ha
maksitos ve Kolonae'dan 200 stadia uzaklıkta, bu iki şehrin ortasın
da olduğunu ve Satnioeis, bugünkü adıyla Tuzlaçay'ın yakınında
yer aldığını belirtir. Ayrıca Atheneus da Trigasai yani Tuzla kaplı
calarına yakın olan Larisa'dan söz eder28. 18. ve 19 yüyıllarda Böl
geyi gezen gezgin-araştırmacılarm raporları da çelişkili anlatımlar
taşımakta: Bunlardan R. Chadler (1765) Kösedere'nin kuzeyindeki
Beşiktepe'nin29, B. d'A nville (1802) Lagusae Tavşan adalarının,30
L Broughton (1855) Alexandria Traas’m kuzeyindeki Hante20 Xen. Hell. Ill 1 16-24
21 Demostenes; Orationes XXIII, T LG CD ROM. University of California 1992
22 bkz. Dipnot 8
23 bkz. Dipnot 9
24 Akalın, Ayse Gül: "Larisa und Limantepe in der Troas", Asia Minor Studien (3)
1991 s.63-69, Akalın, Ayse Gül: " Troas Limantepe Larisa'sının Tarihi ve Arkeolojik
Araştırması", A.Ü DTCF Dergisi Tarih Bölümü (Cilt XV-Say/ 26) 1991 s. 1-25
25 F. C alvert" Constributions to the Ancient Geography of the Troad" Arch . Jour.
18 1860-1861 s. 254
26 Leaf, Strab on Troad s. 225
27 Cook; Troad. s. 220
28 Strab. XIII C 620
29 R. Chandler; Travels in Asia Minor 1764-1765, London 1971 s. 34
30 B. d'Anville; History of Illium, London 1912 s.75
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pe'nin,31 E.Meyer yine Alexandria Troas yakınındaki Ilıca'nın32, H.
Schliemann (1884) Kösedere köyünün,33 antik Larisa olduklarını
ileri sürmüşlerdir. Bu konum tariflerine uyan Limantepe höyüğün
de yakın tarihlerde malesef illegal yapılmış kazılardan çıkan 10
5.yy sonlarına ait bol miktardaki şehir sikkesi34 de buranın Larisa
olduğunu önemli ölçüde desteklemektedir.
Liman Tepe höyüğüne Tuzla Kösedere yönünde uzanan asfalt
karayolu izlenip, Kösedere köyü sınırlarına girmeden, yaklaşık 200
m kala kıyıya dönen 3,5 km 'lik toprak yolla erişilmekte. Biz ilkin
tepenin eteklerinde, ardından üstünde ve 4 km lik çevre alanı içinde
farklı yıllarda dört kez yüzey araştırması yaptık35. Bu araştırmalarda
eteklerde farklı yönlerde değişik yüzyıllara ait arkeolojik malzeme
nin yoğunlaştığı kesimleri ve yer yer stratigrafiyi saptadık. Örneğin
Batı kesimden Troia I—III çağdaş malzemeler ve geometrik döneme
ait kap parçalan ele geçti. Tepenenin üzeriyse arkaik ve klasik
dönem seramik parçalarının çok yoğun olduğu bir seramik tarlası
görünümündeydi. Ayrıca yine tepesinde kaynaklarda adı geçen İÖ
4. yy şehir suruna ait olduğunu düşündüğümüz kalın duvar temelle
ri izlenmekteydi ama bunlar her geçen gün höyüğün seviyesi alçal
dığı için yok oluyorlar.
Liman tepenin önüne bakıldığında limana uygun olabilecek ne
bir ize ne de korunaklı bir doğal kıyı girintisine rastlanmıyor. Fakat
söz konusu limana uygun kıyı şekli tepenin güneyinde yaklaşık bu
raya 600m uzaklıkta ikinci bir tepenin önünde yer almaktadır. Bu
rada kıyı taşlıktır ve belirgin şekilde moloz taş birikintileri görül
mektedir. Moloz taş birikintileri ve yer yer de, blok taş olarak
tanımlama konusunda biraz tereddütlü olduğumuz, büyük taşlar de
nizin içinde de yoğun şekilde yer alır. Tepenin üzerine çıktığımızda
bu yoğun taş birikintilerinin arasında denizin içinde devam eden
mendirek kalıntısına ait olmasını ümit ettiğimiz bir hat izlenmekte
dir. Fakat hava fotoğrafı çekilmeden ve bu alanda su altı araştırma
sı yapmadan kesin birşey söylemek zordur. Bu kesimin liman olup
olamayacağı tartışmamıza ışık tutan diğer bir nokta da burasının
31 L. Broughton; Travels in Albania and other Provinces of Turkey, London 1855
s. 75-91
32 E. Meyer; Geschichte von Troas, Leipzig 1877 s. 91
33 H. Schliemann; Troja, London 1884 s. 312
34 M. T. Göktürk; " Troas Bölgesinde Sikke Basan Kentler" Anadaolu Medeniyetle
ri Müzesi 1994 Yıllığı, Ankara 1994 s. 89
35 A.G Akalın; AMS. s. 63
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balıkçılar tarafından hala kullanılıyor olması oldu. Burada 1980 li
yıllara değin kullanıldığı belirtilen barınak—depo yapısına ait yıkık
bina yer almakta; binada malzeme olarak antik şehrimizin yapı taş
lan kullanılmış. Biraz önce sözünü ettiğimiz liman olarak önerdiği
miz yerin arkasında kalan Limantepe'ye yaklaşık 600m. kadar
uzaklıktaki küçük tepeyse, eteklerinde ve yüzeyinde Geç Hellenistik ve Roma dönemine ait seramik parçalan banndırmakta. Aynı
zamanda bu tepenin üzerinde seramiklerle beraber kare mekanlar
dan oluşan yapı temelleri ve bu yapılara ait pişmiş topraktan döşe
me plakalarıyla Hellenistik örneklerine sıkça rasladığımız kiremit
parçaları görülüyor.
Sonuçta edindiğimiz izlenimler bize, Hellenistik. öncesi dö
nemde esas yerleşimin Limantepe'de yer aldığını belki küçüktepe'de sadece lim an'a hizmet veren yapıların bulunduğunu, Helle
nistik sonrası dönemdeyse limanın eski önemini yitirmekle beraber
yine kullanılmaya devam edildiğini ve yerleşimin bu küçük tepey
le, bunun etrafına kaymış olabileceğini düşündürüyor. Öyle ki
synoikisis sonrasında ÎÖ 2 yy. la ait Delphoi Teodokroi kayıtlannda Troas Larisa'smın kendilerine buğday yardımında bulunduğun
dan ve rahiplerinde devamında şehri ziyarete geldiklerinden söz
edilmekte36. Bununla beraber Epigraf L. Robert de Synoikisis son
rasında Troas kıyılannda Ptolemais adıyla sikke basan yeni şehrin
aslında antik Larisa'nın devamı olduğunu ama Delphoi listelerinde
Hamaksitos'la birlikte geleneksel adlannın kullanıldığım öne sür
mektedir37.
Hamaksitos
19. yüzyıl araştırmacı-gezginlerinden T. Clarke Hamaksitos'u
Larisa ile Lekton burnu arasına koyarken,38W. M Leake Tuzla kö
yünün sınırlan içinde olduğunu belirtir39. Strabon tarafından Ilion'a
130 stadia uzaklıkta Lekton burnunun üstünde yer aldığı belirtilen40
Hamaksitos'un lokalizasyonu 20. yy araştırmacıları arasında da sü
regelen bir tartışma yaratmıştır. Antik kaynaklarda41 Limantepe La-

s. 293

124

36 A. Plassart; "Liste Delphique des Theoradaques" BCH 145 1921 s. 48
37 L. R obert;" Ptolemais de Troade" BCH 1982 .s. 322-323
38 J. T Clarke; "Gargara, Lamponia and Pionia Towns of the Troad" AJA 4 1888
39 W. M Leake; Journal of a Tour in Asia Minor 1824, New York 1976
40 Strab.XIII C 606,51
41 Thuc. VU 101, Xen. Hell. III 1.16, Diod. Sic. XIV 37-38, Plin. n.h. V; xxxiii-
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risa'nın güneyinde adı geçen Hamaksitos"u W. Leaf günümüzdeki
modem limanını ömek gösterip, Lesbos'a yakınlığını da göz önüne
alarak, Babakale köyü olduğunu idda etmektedir42. Fakat Babakale'de herhangi bir antik yerleşime ait iz yada arkeolojik buluntu
yoktur. J. Cook ise Gülpınar Beşiktepe höyüğünün Hamaksitos ol
duğunu savunmaktadır43. Söz konusu alanda yaptığımız yüzey araş
tırmaları ve Prof. Dr. Coşkun ÖzgüneFin Smintheion kazısı kapsa
mında Beşiktepe "de yürüttüğümüz sondajlar sonucunda biz de
Hellenistik dönem öncesi Hamaksitos "un Beşiktepe, Hellenistik
dönem sonrası İÖ 2. yy "da Delphoi listelerinde adı geçen44 Hamak
sitos "un da Beşiktepe "de sivil yerleşim olarak ve beraberinde ,
hemen yakınındaki antik adı Chyrise45 olarak bilinen yerleşimin
Göztepe'de liman üstü olarak yer aldığı görüşündeyiz.
Beşiktepe, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Gülpınar köyünün
3 km kuzey-batısında kıyıda yer almaktadır. Tepenin güney ve batı
yamaçları sarpken sura ait olması gereken moloz taşlar ve yer yer
blok taşların görüldüğü doğu ve kuzey yamaçları yumuşak eğimli
ve alçaktır. Tepenin üzerinde bugün zeytinlikler ve tarlalar mevcut
tur ve köylüler buraya yamaçları tırmanarak hala kapı dedikleri
dört doğal geçidten girmekteler.
1992 yılında Smintheion kazı çalışmaları kapsamında burada
yürüttüğümüz sondajlarda 12"si şehrin güney yansında olmak
üzere toplam 16 açma açtık. Doğu-batı yönünde açtığımız bu açmalann ilk altısında ana kaya yani zemine ulaştık. Fakat diğer altı
sında 1.5m den itibaren duvar kalıntılanyla karşılaştık. Yüzeye çok
yakın olduğu için oldukça tahrib olmuş bu yapı temellerinin için
den çoğunluğu Roma ve Bizans dönemine ait seramik parçalan bu
lundu. Yapının altındaysa, stratigrafiye raslanmadı. Köylüler tara
fından, güney ve batı sarp yamaçlardan şehre giriş kapısı olarak
adlandınlan patikanın düzlüğünde yaptığımız sondajda oldukça
geniş iki ayrı Roma yapısının dış duvarlanna ait temellere rasladık.
Kısıtlı ödenek ve süre içinde yaptığımız bu sondajda şehrin erken
dönem yerleşiminin nerede olduğunu henüz saptayamadık ama Hö
yüğün üzerinden, eteklerinden ve sondaj sırasında dolgu topraklar
arasından toplanan arkeolojik malzeme bize yerleşimin katlan ko
nusunda oldukça önemli ip uçlan vermektedir.
42 W. Leaf; " Some Problems of the Troad" BSA 21 1915-16 s. 16 ve Strab. on
Troad s. 227
43 Cook; Troad s. 228
44 bkz. Dipnot 27
45 Meyer, s. 81
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Synoikisis sonrası için bölgede Smintheion'a hizmet veren Hamaksitos yerleşimi yanında buna bağlı bir liman üstü olan Chyrisa'16
şehri, Beşiktepe Höyüğünün güneyinde G öztepe-A klim an'da yer
alıyor. Tepe'de yapı kalıntılarıyla birlikte çok sayıda Roma ve Bi
zans seramiğine raslanıyor.
Bize Hamaksitos'un antik liman izlerini bulmak için ODTÜ
sualtı topluluğundan beş dalgıç arkadaşımız yardım ettiler toplam
sekiz ayrı noktada dalış yaptılar. Bunlardan Beşiktepe 'nin kuzeyin
deki burunda yapılan dalışlarda yaklaşık 7 m derinde bizim liman
mendireğine ait olduğunu düşündüğümüz taş bloklardan oluşturul
muş basamak şeklinde kalıntılar görülmüştür. Günümüzde hala ba
lıkçı teknelerinin sığındığı koy olan Akliman’ın kuzey burnunda
yapılan dalışlardaysa, sualtında herhangi bir kalıntıya raslanmadı
ama denizde seramik parçalan , amphoralar ve taş çapalar bulundu.

KOLONAE
Kolonae'ın lokalizasyonu hakkında ne antik kaynaklar, ne de
modem araştırmalar bize kesin bilgi vermiyorlar. Bu yüzden eldeki
ip uçlannı birleştirek yorum yapmak gerekiyor. Bu durumda Kolonae'm lokalizasyonu Larisa ve Hamaksitos'un lokalizasyonlanna
bağlı olarak ortaya çıkıyor. Yukanda Larisa'yı yerleştirdiğimiz Limantepe ve Hamaksitos olduğunu belirttiğimiz Gülpınar Beşiktepe
höyüklerinin dışında47 bu kıyıda antik yerleşim izi taşıyan ve antik
kaynaklann çoğunluğunda bu iki şehrin kuzeylerinde olduğu belir
tilen Kolonae şehri için elimizde tek aday Tavaklı Beşiktepe höyü
ğü kalıyor.
Biz höyüğe Ezine ilçesinin sınırları içinde, kıyıda yer alan Dal
yan köyünden gittik. Beşiktepe Höyüğü Dalyan köyünden Babakale köyü yönünde uzanan asvalt kara yolu 6 km kadar izlendiğinde
kara yolunun sağında hemen kıyıda bulunmaktadır. Tepeye varmak
için ise karayolunun yanındaki toprak araziden 300m. kadar içeriye
yürümek gerekmektedir.
46 Strab. XIII C 604, 47
47 Thukydides; Historia VIII-101, T LG CD ROM. University of California
1992,Xen. Hell I-V , Strab. XIII 604, Plinius; Naturalis Historia, V XXXII
48 F. Calvert; " Contribution to the Ancient Geography of the Troad" Arch. Jour.
18 1860 s. 287
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İncelememize ilkin şehir hakkında kapsamlı bilgiler sunan,
Calvert'in Kyknos'un tümülüsü olarak tanımladığı48 sit alanının ku
zeyindeki küçük tepeyi gezerek başladık. Tepenin kuzeyi sivri bir
uç şeklindedir. Bu ucun önündeyse aşağıda denizden 50 m kadar
içte kalmış bir gölet görünmektedir. Bu gölet bize limanıyla tanım
lanmış olan Kolonae'nin eski liman girintisi olabileceği fikrini ver
mektedir. Özellikle varlığını limana borçlu olan antik Kolonae'nin
tarihi için bu limanın niteliğini devam edecek olan çalışmalarımız
da saptamak istiyoruz.
Küçük tepenin güney kısmında daha alçak bir seviyeye ulaşıl
dığında yoğun olarak yapılarda kullanılan moloz taş kalıntıları ve
çatı kiremitleri mevcuttur. Tepenin doğu kısmındaki Beşiktepe'ye
bakan düzlüğe inildiğinde burasının da yoğun şekilde günlük kulla
nım kaplarına ait seramik parçaları barındırdıkları görülmektedir.
Bu kalıntılar arasında 2. binlere tarihlenecek erken seramik parçala
rı da seçilmektedir.
Söz konusu aradaki düzlükten sonra çevresi 2 km 'yi bulan Beşiktepe başlar Kuzey Güney yönünde ilerlendiğinde büyük tepenin
doğu kısmındaki düzlükte uzanan tarlalarda ve eteklerde yer yer
günlük kullanım kaplarına ait seramikler ve kiremit parçalarına Taş
lanmaktadır. Doğu yamaçlarda yoğun moloz taşlar ve tam orta ke
simde de az izlenebilen doğal kayadan pek farklı görünmeyen uzun
bir taş blok hattı görülmektedir. Yuvarlanmış ufak dolgu moloz taş
lan ve bu hat söz konusu 10 4. yy şehir surunun temellerine ait
olabileceğini düşündürse de, mimari açıdan bize pek fikir veremi
yor .
Bu yönde devam edildiğinde Beşiktepe'nin tepenin dik yamaç
larla indiği güneyinde, arkalarda üç küçük tepe daha yer almaktadır
ama bu tepeler ve etraflarında yaptığımız incelemelerde herhangi
bir kalıntı yada seramik parçasına raslamadık.
Beşiktepe'nin güney kesminden etekler boyunca aşağıya ine
rek bu kez batı yamaçlarda araştırmamıza devam ettik. Batı yamaç
lar oldukça diktir ve denizle arasında taşlı dar bir düz şerit vardır.
Batı yamaçlar tamamen rüzgar ve yağmur sularıyla üstten yuvar
lanmış seramik buluntularla doluylu, Özellikle bunlar arasında be
lirgin olarak Attika kökenli kırmızı figür vazo parçalan, siyah glazürlü kaplar ve beyaz astarlı tabaklar çok yoğundu.
49. bkz. Dipnot 19
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Devamında kuzey alçak yamaca dönerek tepenin üstüne çıktı
ğımızda, moloz taş öbekleri görüntüsünde konutlara ait olmaları ge
reken yoğun kalıntılara rastladık. Bu görünümüyle yığınların üze
rinde herhangi bir duvar hattı izlenememekle beraber konutların
sınırlarını görmek mümkündür. Ayrıca bu yığınların bulunduğu ke
simlerde yoğun olarak kiremit kırıklan da vardır. Tepenin üzeri ge
nişçe bir düzlük şeklindedir ve bazı yerlerde seviye farkları vardır.
Tepeden toplanan ve Calvert kolleksiyonunda yer alan tepeye
ait buluntular arasında Hellenistik dönem sonrasına ait arkeolojik
buluntu yer almamış, şehrin synaikisis sonrasında tamamen ortadan
kalktığını doğruluyor. Zaten Hellenistik dönemde Kolonae'ın yakı
nında kurulan büyük liman şehri Alexandria Troas hem politik hem
de ticari açıdan Kolonae'ın tüm işlevini üzerine almıştır.
Birbirine yakın bilim dallan arasında bilgi alış verişlerinin,
ortak çalışmalann gerekliliğine inandığımız ve ihtiyaç duyduğumuz
için Eskiçağ Tarihi disiplininde hazırladığımız Tarihi Coğrafya içe
rikli bildirimizi bu sempozyumda sizlere sunmak istedik. Dileği
miz, ülkemizde de ortak projelerde çalışan, çağdaş metodolojinin
gereği, multidisipliner ekiplerin çoğalmasıdır.
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Antik Troas Haritası

Karte der Troas
Basierend aul Cook und le a f
(8 Tenger)

(Harita Bemhard Tenger’in yayınına aittir. Asia Minör Studien 11, 1994, s. 203)
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LARISA
Limantepe güneyi ve küçük tepe

KOLONAE
Beşiktepe kuzeyi
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HAMAXITOS-CHRYSE
Göztepe Doğu Kesim
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