PANAZTEPE KAZISI 1988 YILI RAPORU
ARMA~AN ERKANAL
Panaztepe kaz~s~~~~ n dördüncü mevsim çal~~malar~na 15.7.1988
günü akropol alan~n~ n kuzey kesiminde, otlar~n temizlenmesi i~lemi
ile ba~lan~ld~. Fiilen kaz~~ çal~~malar~na ise, 18.7.1988 günü ba~lan~lm~~~olmas~na ra~men, i~çi bulmada kar~~la~~ lan sorunlar nedeniyle,
bu çal~~malar büyük s~k~nt~larla ve aks~yarak sürdürülmü~tür.
30.8.1988 gününe kadar yakla~~k birbuçuk ay süren kaz~~ çal~~malar~~ s~ras~nda ortalama 25 i~çi ile çali~~lm~~t~r.
5.9.1988 tarihinde 26 adet envanterlik, 15 adet kay~tl~~etütlük,
64 adet etütlük eserle, Yan~kköy, Buruncuk ve Panaztepe çevresinden denenen 12 adet eser ~zmir Arkeoloji Müzesine teslim edilmi~tir.
KAZI PROGRAMI DO~RULTUSUNDA 1988 YILI
ÇALISMALARI
1.1. Akropol'ün Kuzey Kesiminde Yap~lan Çal~~malar :
Y/ 94' ve Z /94'- 95' ve A'/ 93' alanlar~nda yap~lan çal~~malarda 1987 y~l~nda aç~~a ç~kart~lan surun güney ve kuzeyinde olmak üzere, iki yöne do~ru kaz~~çal~~malar~~geli~tirilmi~tir.
Y/ 94' açmas~ nda M. O. 2. bine tarihlendirilen ve mimarl~ k tarihi aç~s~ ndan çok önemli neticeler veren bir megaron aç~~a ç~kart~lm~~t~r. Kuzeybat~-güneydo~u do~rultusunda olan bu yap~n~n korunan uzunlu~u 3.80 m. eni ise 2.25 m. dir. Megaronun giri~inde ve antelerinde iri kaba yonu ta~lar~n~ n ortostat gibi dik yerle~tirilmesi ile,
gene kaba yonu ta~lar~~ile örülmü~~duvarlar~~bulunan bu yap~da ve
yak~n çevresinde, M. Ö. 2. binin ba~lar~ na tarihlendirilen ilginç seramik kapkacak in-situ durumunda ele geçirilmi~tir. Bu buluntular,
Bat~~Anadolu arkeolojisine yeni yorumlar getirilebilmesine katk~da
bulunabilecektir. Sur d~~nda kalan bu yap~n~n aç~~a ç~kart~lmas~~ile,
M. Ö. 2. bin kentinin tepenin kuzey yamac~nda da yer ald~~~n~~göstermesi bak~m~ndan çok önemlidir.
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Z/94've A'/93' açmalar~nda ise, 1987 y~l~nda aç~~a ç~kart~lmaya ba~lan~ lan surun problemlerinin çözülebilmesi ve bu bölgenin genel karekterinin saptanabilmesi için, surun güney taraf~nda da çal~~~lm~~t~r. Böylece surun özgün yap~s~~ve buna ba~lanan Arkaik yap~larla ili~kileri daha aç~k bir biçimde incelenebilmi~tir.
Z/ 94'- 95' açmalar~nda M. Ö. 6. yy. dan 4. yy.'a kadar çe~itli
onar~mlar ve de~i~iklikler geçirerek kullan~lan büyük bir yap~~kompleksinin bir k~sm~~ aç~~a ç~kart~lm~~t~r. Bu verilere göre, M. Ö. 6. yy.
da geni~~mekanlar~~olan büyük yap~~kompleksinin odalar~n~n, küçültülerek M. Ö. 4• yy. da kullan~ld~~~~anla~~lm~~t~r. Bu mekanlarda
ele geçirilen k~rm~z~~figürlü çan biçiminde bir kretere ait olan parçalar 1988 y~l~~ çal~~malar~n~n önemli neticelerinden birini olu~turur.
Ayr~ca bu bölgede ele geçirilen çe~itli çat~~kiremitlerinin de~erlendirilmesi ile, ikiyüz y~ll~k bir süre içerisinde, yap~lar~n üst yap~lar~n~n
anla~~labilmesi de sa~lanabilecektir. Bu konuda bir lisans çal~~mas~~
haz~rlanmaktad~r.
Bu yap~la~ma ile ili~kileri henüz tam olarak anla~~lamayan, dikdörtgen biçiminde bölmeler olu~turacak gibi, dik ve yass~~ta~lar~n yerle§ tirilmesiyle olu~turulan baz~~düzenlemeler de aç~~a ç~kart~lm~~t~r.
Ancak, bunlar~n ne amaçla yap~ld~klar~~ve i~levleri tam anlam~~ile çözülememi~tir.
1988 y~l~n~ n en önemli neticelerinden birisi de, 1987 y~l~nda aç~~a ç~kart~lan A'/ 94' açmas~ndaki büyük meltân~n (Arkaik yap~) surla ba~lant~s~= daha detayl~~bir biçimde incelenebilmi~~olmas~d~r.
Ne yaz~k ki, bu kesimde çok dar bir alanda çal~~ ma zorlu~u oldu~u
için, 1988 y~l~nda konuyla ilgili tüm problemler çözülememi~tir. Ileride bu kesimde derinle~ilerek ve geni~leyerek yap~lacak çal~~malar
Panaztepe akropolünün daha net bir biçimde anla~~labilmesine olanak sa~layacakt~r.
Bu kesimde surun iç örgüsünde gözlemlenen yap~~de~i~ikli~i de,
tarihlendirme sorunlar~n~ n yeniden ele al~nmas~~gerekti~ini ortaya
koymu~tur.
1988 y~l~nda bu alanda yap~lan çal~~malar s~ras~nda iki gümü~~
Efes sikkesinin ve di~er baz~~sikkelerin bulunmu~~olmas~~da ilginç
neticeler aras~ndad~r.
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1.2. Akropolün Güney Kesiminde Yap~lan Çal~~malar:
Panaztepe'nin en yüksek kesiminde, deniz seviyesinden yakla~~k 71 m. yükseklikteki alanda, 1985 y~l~ ndan beri dikkatimizi çeken
ve en fazla tahrip olmu~~alanda kaz~~yap~lmas~ na karar verilmi~tir.
Çevreden edinilen bilgilere göre, burada ruhsatl~~bir define kaz~s~n~n
yap~ld~~~~ö~renilmi~tir. Bu tahribat va daha sonra bu kesimde yo~unla~an kaçak kaz~lar nedeniyle delik de~ ik olan bu bölgede bir ta~~yap~n~n iki kö~esinin aç~~a ç~km~~~olmas~~da, kaz~n~n bu alanda kayd~r~lmas~ na neden olmu~ tur. Gerek konumu gerekse korunan izlerden
bir mabet oldu~unu dü~ündü~ümüz bu yap~n~ n ne oldu~unu anlamak
amac~~ile 6.8.1988 günü P'/4 alan~nda kaz~lara ba~lan~lm~~t~r. Daha
sonra 13'/ 3-5 ve R'/ 3-4 alanlar~nda da çal~~arak yap~n~ n büyük bir
k~sm~~ aç~labilmi~ tir. Bu çal~~ malar sonucunda, yap~n~n gerek antik
dönemlerde ve günümüzde, gerekse erozyon sonucunda büyük çapta tahrip oldu~u görülmü~ tür. Ele geçirilen mimari kal~nt~lara dayanarak burada en az üç evreli bir yap~la~man~n varl~~~~izlenmi~tir. Buluntu vermeyen ancak ele geçen seramik parçalar~n~n önde~erlendirmesine dayanarak esas yap~n~n Arkaik dönemde in~ aa edildi~i anla~~lm~~t~r. Yap~n~n üst yap~s~ ndan hiç bir ~ey korunmarn~~t~r.
Korunan kal~nt~lara dayanarak, burada dikdörtgen planl~~ bir
temel yap~s~n~n oldu~unu saptam~~~bulunuyoruz. 15.37 m. uzunlu~unda ve yakla~~k 7.20 m. eninde olan bu yap~n~n oran~~1:2 dir. Yer
yer 1.02 x 60 x 58 cm. gibi büyük boyutta ta~~bloklar~~ile in~aa edilen bu temel yap~s~, özellikle ta~~ba~lant~lar~~aç~s~ ndan dikkati çekmektedir. Bu iri bloklar~ n ana kayan~n tesviye edilmesi ile nas~l yerle~tirildi~i ve kayal~k olmayan kesimlerde uygulanan yöntemler mimarl~k tarihi aç~s~ ndan küçümsenmeyecek neticeler vermektedir.
Yap~n~n d~~~nda, kuzeybat~~kesiminde yap~ya ba~lanan bir duvar~n ta~~örgüsünün Buruncuk (Larisa ?) kaz~lar~nda aç~~a ç~kart~lan bir duvar~n tekni~ine benzemesi, Panaztepe kaz~s~n~n Güney Alo!ya bölgesi arkeolojisine katk~lar~n~ n görülebilmesi aç~s~ndan ilginç
bir örne~i olu~turmaktad~r.
SONUÇ ve DE~ERLENDIRME
Kuzey ve güneyde olmak üzere iki ana bölgede sürdürülen kaz~sonucunda
kuzey alanda surun, M. Ö. 2. bin yerle~mesinin ve Arlar
kalk yap~la~man~n boyutlar~~ö~renilmeye ba~landm~~t~r.
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Güney bölgesinde ise, muhtemelen bir mabete ait "temel yap~s~n~n" büyük bir k~sm~~ aç~~a ç~kart~lm~~t~ r. 1988 Panaztepe kaz~s~~
M. Ö. 2. ve 1. binler için mimarl~k tarihi aç~s~ndan Bat~~Anadolu arkeolojisine yeni boyutlar kazand~rm~~t~r.
Z/ 95' ve A' 93' alanlar~ nda ele geçirilen küçük buluntular aras~nda, say~lar~~az olmakla birlikte, sikkeler önemli bir yer al~r. Özellikle bunlardan birisi çok önemlidir. A harfinin görülebildi~i bu sikke, Lokris ya da Larisa kentine ait olmal~d~r. Her iki kentin de Aiolya bölgesi ile olan ili~ kileri göz önünde bulundurulursa konunun önemi kendili~inden anla~~lacakt~r.
Panaztepe'nin antik Larisa ya da Neonteichos kenti olma olas~l~~~ , bu merkezde ilerleyen kaz~lar sonucunda her gün biraz daha
güçlemnektedir. Antik ad~n~ n tan~~anla~~lmasmdan sonra, bölgenin
tarihi de~erlendirmesi yeniden yap~ labilecek ve Güney Aiolya bölgemi kensinin tarihi co~rafyas~~kesin çizgilere oturtulabilecektir.
PANAZTEPE'DE ALINMASI GEREKLI KORUMA
ÖNLEMLERI
Ne yaz~k ki, her y~l kar~~la~t~~~m~ z tahribatlara bu y~l da ~ahit
olduk. Yer yer kaz~~alanlar~nda hayvanlar~ n ve insanlar~n yapt~~~~
tahribatlar üzüntü ile izlenmi~ tir. Özellikle Z/ 94' ve A' 94' alanlar~nda baz~~ta~lar~n kald~r~larak altlar~~~ da eser aranm~~~oldu~u dikkati çekmi~tir. Ayr~ca Tepenin çe~ itli yerlerinde baz~~yeni kaz~lm~~~alanlar da saptanm~~t~r.
1988 y~l~ nda maddi olanaks~zl~ klar nedeniyle kaz~~alanlar~n~n tümü dikenli telle çevrilememi~, sadece kuzey alan~nda hayvanlar~n
girebilece~i kesimlerde yar~ m ay biçiminde telleme yap~labilmi~tir.
Bu nedenle mevcut bekçinin süresinin uzat~larak, alan~n denetlenmesi gerekmektedir. E~er mümkün olursa, ~zmir Arkeoloji Müzesi taraf~ndan kaz~~alanlar~n~ n tüm çevresi tel örgü içerisine al~nabilir.
1988 KAZI MEVSIMINDE YAPILAN DI~ER
ÇALI~MALAR :
I. Onar~m Çal~~malar~~: 1985 y~l~nda aç~~a ç~kart~lan ve ~zmir
Arkeoloji Müzesinde korunmakta olan eserlerin bir bölümü daha kaz~~evine getirilerek, say~ n S~rr~~Özenir ve Nazl~~ Ç~nardal~~taraf~ndan
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onar~l~p, koruma tedbirleri al~nd~ktan sonra yeniden ilgili müzeye
teslim edilmi~tir.
1987 raporumuzda da belirtti~imiz gibi, ~ zmir Arkeoloji Müzesi depolar~n~n eserlerin korunmas~~için elveri~li olmamas~~nedeniyle
eserlerin bir an önce sergilenmesine gidilmesi kaç~n~lmazd~r. Bu konuda gerekli i~lemlerin yap~lmas~~için kurumunuzun giri~imde bulunmas~~zorunlu hale gelmi~ tir. Aksi takdirde bu konuda bugüne de~in
harcanan emek, zaman ve para bo~a gidecektir.
II. Tatil Günlerinde Çevreye Yap~lan Geziler : Di~er y~llarda
oldu~u gibi bu y~lda, f~ rsat bulundukça, Menemen çevresinde baz~~
eski yerle~ me yerleri ya da mezarl~k alanlar~~ziyaret edilmi~, bunlar~ n korunma durumlar~~gözden geçirilmi~ tir. Bu konuda gerekli uyar~lar ~ zmir Arkeoloji Müzesine ve Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~üne sözlü ve yaz~l~~olarak bildirilmi~tir.
1988 YILINDA ZIYARET EDILEN YERLER:
11.1. Yan~ k Köy:
Bu önemli antik yerle~ menin en üst k~sm~na kadar ç~k~lm~~~ve
her taraf~n~n yo~un bir kaçak kaz~~faaliyeti sonucunda didik didik
edildi~i üzüntü ile saptanm~~t~ r. Yüzeyde derlenen baz~~eserler Izmir Arkeoloji Müzesine teslim edilmi~ tir. Koruma önlemlerinin al~nmas~~ise, gerekli yerlere acil olarak bildirilmi~tir.
11.2. Buruncuk (Larisa ?)
Bu merkeze yap~lan gezi s~ras~ nda da yüzeyden eser niteli~i ta~~yan bir tezgah a~~ rl~~~~bulunmu~~ve Izmir Arkeoloji Müzesine teslim edilmi~tir.
11.3. Seyrek Köyü
Seyrek Köyünün 4 km. kuzeydo~usunda, Harita Ovas~~diye an~lan mevkiide, kanal aç~l~rken aç~~a ç~kart~lan ve tahrip olan bir Roma mezarl~~~n~ n izleri saptanm~~ t~r.
11.4. Panaztepe'nin kuzeyinde, delta birikintisinin de kuzeyinde kalan tepeler gezilmi~, ancak kayda de~er bir kal~nt~~görülememi~ tir. Buradan Geren'e geçilmi~tir. Bu gezi s~ras~nda ö~renilen bir
bilginin kontrolu için, Foça'ya ba~l~~Ba~aras~~mevkiinde Çimenta~~
Anonim ~irketinin dinamit ve büyük makinalarla çal~~t~~~~kayal~k
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bölgeye gidilmi~tir. Kocadedeler mevkii diye an~lan bu yerde zengin
bir mezar~n bulundu~u söylenmesine ra~men, hiç bir ize rastlan~lmam~~t~ r. Yörede yerli halktan kimseyle görü~ülememesi nedeniyle, sa~lam bir bilgi al~ namadan geri dönülmü~tür.
11.5. Salih A~a'n~n Çiftli~i
Panaztepe'den 10 km. bat~ da yer alan bu çiftlik De~irmen Tepedeki su kayna~~n~ n yak~n~ndad~ r. Burada bir mezarl~~~ n soyulmakta
oldu~unu ö~renmemize ra~men, çok k~sa süren ziyaretimiz s~ras~nda buras~~saptanamam~~t~r. Ancak antik bir yerle~ menin aç~k izleri
yüzeyde ve yap~ larda kullan~lan dev~ irme malzemelerden kesin olarak
anla~~lm~~t~r.
III. Antik K~y~~ ~eridinin Saptanmas~~ile ilgili Çal~~ malar :
Prof. Dr. Ilhan Kayan ile birlikte, çevrede, Gediz deltas~nda
sondaja uygun noktalar arand~ . Panaztepe'nin kuzeyindeki tarlalardan birisinde, iki yerde (yakla~~k 8 cm çap~ nda) sondaj yap~ larak antik k~y~~ ~eridi ara~t~r~ lmaya çal~~~ld~ . Ancak, yakla~~ k 4 m. de kumlu bir bölgeye rastlan~lmas~~sonucunda, sondaj makinas~n~n yetersiz kalmas~~üzerine, çal~~ malara ara verildi. Gerekli aletler sa~lan~nca
bu önemli çal~~ maya devam edilecektir.

Arma~an Erkarsal

Res. 1 - Kaz~~alan~nda yap~lan
tahribat.

Res. 2 - Dikenta~~tepesinde I.- 11.derece sit alanlar~nda 1988 y~l~~durumu.
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Res. 3 - Panaztepe kuzey kaz~~alan~ na giineyden bak~~.

Res. 4 - Kad~n i~çilerle çal~~ma.
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Ree. 5 - Kuzey kaz~~elam ve Arlu'i k yap~la ~na.

Ree. 6 - Kuzey kaz~~alan~~ve M.Ö. II. bin yerlegmeeinin yamaçtaki konumu.
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Res. 7 - Güney kaz~~alan~~ta~~temel yap~s~n~n bir kö~esi.

Res. 8 - Güney kaz~~alan~~ta~~temel yap~s~n~n ba~lant~lar~.

