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N‹F (OLYMPOS) DA⁄I ARAfiTIRMA PROJES‹:
2004 YILI YÜZEY ARAfiTIRMASI

Elif Tül TULUNAY *

Nif (Olympos) Da¤› araflt›rma projesi 2004 y›l› yüzey araflt›rmam›z, 01-18 Eylül
2004 tarihlerinde gerçeklefltirilmifltir1.

Konum
Nif (Olympos) Da¤›, ‹zmir Körfezi’nin hemen do¤usunda, çevresindeki ulafl›m

a¤›yla, hem deniz hem de iç kesimle ba¤lant›l›, madenlere, verimli topraklara ve arazi
yap›s›ndan dolay› çok say›da su kayna¤›na sahip, do¤al korunakl›, k›saca yerleflim için
uygun bir yerdir. Kuzeyinde, Sipylos Da¤› ile aras›nda, Hermos (Gediz) Nehri’nin bir
kolu olan Kryos’un (Nif Çay›’n›n) sulad›¤› bereketli Kemalpafla Ovas›; do¤usunda,
Smyrna-Sardeis yolunu güneye, Kaystros (Küçük Menderes) Vadisi’ne ba¤layan ve Nif
Da¤›’n› Drakon (Mahmut Da¤›) - Tmolos (Bozda¤lar) silsilesinden ay›ran Karabel Ge-
çidi, güneyinde Torbal› Ovas› yer al›r (Resim: 1). Bugün Nif Da¤›, ‹zmir ‹li’nin, Kemal-
pafla (eski Nymphaion), Buca, Bornova ve Torbal› ilçelerinin s›n›rlar› içinde bulunmak-
tad›r. 

Amaç ve Yöntem
“Nif (Olympos) Da¤› Araflt›rma Projesi”, bu ender konumdaki da¤l›k bölgenin ba-

r›nd›rd›¤› ve ne yaz›k ki, yo¤un kaçak kaz›larla günden güne tahrip edilmekte olan kül-
tür varl›klar›m›z›, daha fazla geç kal›nmadan bilim dünyas›na kazand›rmak amac›nda-
d›r. Bu ba¤lamda; yüzeyde görülen arkeolojik kal›nt›lar›n belgelenmesi ve kerami¤in
de¤erlendirilmesi; yer alt›n›n jeofiziksel yöntemlerle incelenmesi, özellikle kaçak kaz›-

* Prof. Dr. Elif Tül TULUNAY, ‹stanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji  Anabilim Dal›
34134  Beyaz›t - ‹stanbul / TÜRK‹YE  e-posta:  ttulunay@istanbul.edu.tr  

1 T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü’ne, verdikleri izin (16. 08. 2004 -
B.16.0.AMG.0.10.00.02/713.1 20259) ve ‹stanbul Üniversitesi Rektörlü¤ü Bilimsel Araflt›rma Projeleri Yürütücü
Sekreterli¤i’ne sa¤lad›klar› destek (Proje no: 238/29042004) için çok teflekkür ederim. 1999 y›l›ndan beri üzerinde
çal›flt›¤›m, 1999 - 2001 y›llar›nda ‹stanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi ve 2000 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi
Rektörlü¤ü Araflt›rma Fonu (Proje No: 1508/28082000) taraf›ndan ön inceleme gezileri desteklenmifl olan ve 2004
y›l›ndan bafllayarak yüzey araflt›rmas›, kaz› ve onar›mlarla sürdürmeyi planlad›¤›m “Nif (Olympos) Da¤› Araflt›rma
Projesi”nin 2004 y›l› ekibinde, toplam 22 kifli görev alm›flt›r: Klasik arkeologlar: Prof. Dr. Elif Tül Tulunay - proje
baflkan› (‹Ü), Arafl. Gör. Müjde Türkmen - doktora ö¤rencisi (‹Ü), Dilek Gogo - yüksek lisans ö¤rencisi (‹Ü), Göknur
Bektafl ve Asl› Gültekin, Yasemin Karaman, Deniz Öztekin - lisans 4. s›n›f ö¤rencileri (‹Ü); Bizans Sanat› Uzmanlar›:
Prof. Dr. Zeynep Mercangöz (EÜ), Yrd. Doç. Dr. Lâle Do¤er (EÜ), Arafl. Gör. Ayça Tiryaki  - doktora ö¤rencisi (‹Ü) ve
‹lknur Alt›n - Lisans 4. s›n›f ö¤rencisi (‹Ü); Mimarlar: Yrd. Doç. Dr. Arzu Öztürk - (MSGSÜ), Arafl. Gör. H. Murat Özgen
- doktora ö¤rencisi (MSGSÜ - ‹Ü), Arafl. Gör. Tayfun Gürkafl – mimarl›k doktora ö¤rencisi (YTÜ) ve Murat Demirli –
Mimarl›k Lisans 4. s›n›f ö¤rencisi (‹TÜ), Mühendisler:  Doç. Dr. Mahmut. G. Drahor (DEÜ - Uygulamal› jeofizik), Arafl.
Gör. Burak Akp›nar jeodezi ve fotogrametri - Doktora Ö¤rencisi (YTÜ), Arafl. Gör. Meriç Berge Uygulamal› Jeofizik -
doktora ö¤rencisi (DEÜ), Özgür Kurtulufl -  uygulamal› jeofizik lisans 4. s›n›f ö¤rencisi (DEÜ), Devran Tulunay - met-
alurji ve malzeme lisans 3. s›n›f ö¤rencisi (‹Ü), Da¤c›: Sefer fievik - Manisa Da¤c›l›k ve Arama Kurtarma Ekibi ve
Bakanl›k Temsilcisi: Murat Demirbilek (Ankara Etno¤rafya Müzesi). Ekibimin esirgemezlikle emek veren üyelerine
içtenlikle teflekkür ederim. Bize çok yard›mc› olan Buca, Kemalpafla ve Torbal› kaymakamlar›na, Kaynaklar Belediye
Baflkan›na, ‹zmir Ticaret Odas› (‹ZTO), ‹zmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar› Birli¤i (‹ESOB), Birlik Otel, Vestel
Elektronik, ‹nci Holding, Akzo-Nobel Kemipol, Tetrapak Paketleme, Güzelyal› Rotaract Kulübü ve ‹ller Bankas› yöneti-
cilerine teflekkürlerimizi sunar›m. Ayr›ca ‹Ü Edebiyat Fakültesine görevlendirme için teflekkür ederim. 
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larla ya¤ma edilmifl nekropol alanlar›nda dokunulmam›fl mezarlar›n, jeoradarla sapta-
narak bilimsel kaz› yöntemleriyle gün ›fl›¤›na ç›kar›lmas›; mevcut kale, yap› ve ma¤a-
ralar›n koruma alt›na al›nmas›, buralarda sondaj, kaz› ve restorasyon yap›lmas›, fresk-
lerin onar›lmas›; da¤daki tüm yerleflim ve nekropollerin topografik plana geçirilerek ara-
lar›ndaki iliflkinin araflt›r›lmas› ve Türkiye üniversitelerinden uzman bilim insanlar›n›n
birlikte yürüttü¤ü örnek bir araflt›rma projesi gerçeklefltirilerek, tüm çal›flma sonuçlar›-
n›n bir seri halinde yay›nlanmas›, 10 y›ll›k program dahilinde hedeflenmifltir.   

2004 y›l›ndaki ilk yüzey araflt›rmas› çal›flmalar›m›z› üç ana bafll›k alt›nda topla-
yabiliriz: 

1 - Arkeolojik Dokümantasyon
- Nif Da¤›’ndaki kal›nt›lar›n konumunu GPS ile saptayarak haritaya iflleme,  
- Kal›nt›lar› dijital foto¤raf, dia ve çizimlerle belgeleme, 
- Tarihleme için yüzeyden keramik toplama ve inceleme.
‹stanbul Üniversitesi Bilimsel Araflt›rma Projeleri Yürütücü Sekreterli¤i taraf›n-

dan projemiz için al›nan GPS cihaz› ve dijital foto¤raf makinesi kullan›m›yla, tüm sap-
tanan kal›nt›lar›n koordinatlar› harita üzerine ifllenmifl, çekilen dialar ve dijital foto¤raf-
lar bilgisayara aktar›larak düzenlenmifltir. Yüzeyden toplanan keramik, ‹zmir Müze Mü-
dürlü¤ü’ne teslim edilip etüt için gerekli izin al›nd›ktan sonra, temizlenerek s›n›fland›r›l-
m›fl, bunlar›n çizim ve foto¤raf çekimleri tamamlanm›fl ve de¤erlendirmesi yap›lm›flt›r.

2 - Mimari Ölçüm ve Çizim
-Nif Da¤›’n›n do¤usundaki Ball›caoluk Kalesi’nin ayr›nt›l› plan ve rölöve çizimi

için ölçümler yap›lmas›, 
-Plan›n topografik haritaya ifllenmesi. 
Rölöve çal›flmalar› s›ras›nda Y›ld›z Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri

Bölümü’nden sa¤lanan “Total Station” kullan›lm›fl, baflmimar raporuna göre, savunma
duvarlar›n›n 1/50 ölçekli tafl rölövesi tamamlanm›fl, 1/200 ölçekli yerleflme plan›n› ç›-
karmaya olanak sa¤layacak noktalar›n ölçümleri yap›larak dijital ortama aktar›lm›flt›r;
fakat sözü edilen bu rölöve ve plan, 10 aydan beri hâlâ proje baflkan›na teslim edilme-
mifltir. Verilen rapor ekinde sadece, dijital foto¤raflar, poligon (ölçüm) noktalar› ve ara-
zide günlük çizilen, ölçek ve yön gösterilmemifl parça planlar›n A3 fotokopileri vard›r.

3 - Jeofiziksel Araflt›rma
-Karamattepe Nekropolü’nde Arkaik-Klasik Döneme ait yo¤un keramik bulunan

bir alan›n manyetik ölçümle incelenmesi,
-Baflp›nar mevkiindeki Bizans (Laskarisler) Dönemi büyük yap› kompleksinin gü-

neybat›s›ndaki alan›n manyetik ölçümle incelenmesi.
Jeofizik veriler, Dokuz Eylül  Üniversitesi S›¤ Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon

Araflt›rma ve Uygulama Merkezi (SAMER) jeofizik mühendisleri taraf›ndan manyetik
gradyent ölçüm tekni¤i ile toplanm›flt›r. Ölçümler, Karamattepe Nekropolü’nde, s›k
meyve a¤açlar›n›n bulunmas› nedeniyle araflt›rma aç›s›ndan oldukça zor bir özelli¤e
sahip, yaklafl›k 10 dönüm büyüklü¤ündeki bir alanda; Baflp›nar mevkiinde ise yaklafl›k
2,5 dönümlük bir alan üzerinde, baflmühendis raporuna göre, 10x10 m. grid karelerin-
den, hat aral›¤› 1 m. ve ölçüm aral›¤› da 0,25 m. olmak üzere, zikzak ölçüm düzenin-
de yap›lm›flt›r. Her iki araflt›rma alan›nda da, arkeolojik yap› kal›nt›s› olabilecek belirti-
ler (anomaliler) saptanm›flt›r; bunlar, ayr›nt›l› ve aç›klamal› jeofizik raporda yer alan,
birkaç kez de¤iflik süzgeçlenmifl renkli ve siyah-beyaz manyetik gradyent görüntülerde
oldukça belirgindir. 
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Yerleflimler - Yap›lar
Ball›caoluk Kalesi: Nif Da¤›’n›n do¤usundaki Ball›caoluk ya da K›z Kalesi, Ke-

malpafla ‹lçesi’nin 12 km. kadar güneyinde, Afla¤› Viflneli Köyü’nün bat›s›nda, Hac›-
efendi (Ball›caoluk) ve Narl›dere vadileri aras›nda, sarp yamaçl›, kayal›k bir tepede ku-
ruludur. 

Yaklafl›k 510-570 m. yükseltide ve 400x80 m. büyüklü¤ünde olan kuzeybat›-gü-
neydo¤u do¤rultulu yerleflmenin en görkemli kal›nt›lar›, surlar›d›r. Büyük dikdörtgen
tafllardan  (gen. 2,00-3,00 m.) yap›lm›fl, L biçimli yerlefltirme yataklar›na sahip do¤u du-
var›, arazi zaten do¤al tahkimli oldu¤undan, savunmadan çok, bir gösterifl yap›s› hüvi-
yetindedir (Resim: 2).  

Yak›n›nda, k›smen kaçak kaz›yla ortaya ç›kar›lm›fl, moloz tafltan tek tük tu¤la
kat›larak örülmüfl niflli duvarlara sahip, ifllevi henüz tam anlafl›lamayan, bir Bizans Dö-
nemi yap›s› vard›r. 

Orta kesimdeki “Kuley›k›” denilen k›smen iyi koruna gelmifl kule, d›fl yüzeyi bo-
sajl› büyük blok tafllardan yap›lm›fl, köfle perdahlar›na sahip duvar tekni¤ine göre Hel-
lenistik Döneme tarihlendirilebilir (Resim: 3). Ayr›ca yerleflmede, tepede küçük tafll› du-
varlar, kayaya oyulmufl büyük dikdörtgen sarn›çlar, hat›l delikli mekânlar, kaya oyukla-
r› ve kayalarda tafl kesme izleri – tafl yerlefltirme yataklar› mevcuttur. 

Kal›n surlar› farkl› duvar yap›m teknikleri (belki farkl› yap› evreleri?) gösteren ka-
le, yüzey kerami¤ine göre, en erken Arkaik Döneme (M.Ö. 6. yüzy›l) tarihlenmektedir2;
fakat kan›mca temelinde çok daha eski bir yerleflimle ba¤lant›l›d›r; çünkü, yak›n›nda
yer alan Karamattepe, büyük bir nekropoldür ve burada Arkaik Döneme (M.Ö. 7.- 6.
yüzy›l) dek inen keramik saptanm›flt›r (Resim: 4). 

Ball›caoluk Kalesi, konumu itibariyle çok önemli bir stratejik noktadad›r. Karabel
kabartmas› hemen yak›n›ndad›r ve kaynaklara göre Hitit Döneminde Seha ile Mira ül-
kelerinin s›n›r› buradan geçmektedir. 

Kaynakkale: Nif Da¤›’n›n bat›s›nda, Kaynaklar-Eski Tahtal› yak›n›nda, 535 m.
rak›ml› olan Kale mevkiindedir (Resim: 5). Ana kaya ve k›smen teraslar üzerine otur-
tulmufl surun, topografyaya uyum sa¤lad›¤› gözlenmektedir. Bosajl› büyük blok tafllar-
dan örülmüfl ve yer yer iyi korunagelmifl olan düzgün duvar yap›s›, özellikle köflelerde-
ki perdahlama, kaleyi Hellenistik Döneme tarihlememizi sa¤lamaktad›r; ayr›ca yüzey-
de bol miktarda bulunan keramik de bunu desteklemektedir. 

Savanda - K›z Kalesi: Dört yan› sarp yamaçl› olan Savanda ya da K›z Kalesi üç
zirveye sahiptir (Resim: 6). Bunlardan  çevreye hâkim konumda, fakat eriflimi çok zor
olan 1100 m. yükseltideki güneybat› (okla iflaretli) tepede yap› kal›nt›lar› saptanm›flt›r3:
Düzeltilmifl dik kaya yüzeyinin önüne diklemesine duvarlar örülmesiyle oluflturulmufl
kareye yak›n planl› mekânlar›n temelleri ve iki su sarn›c› görülmektedir. 

Baflp›nar Bizans Yap›s›: Nif Da¤›’n›n do¤usunda, Ball›caoluk Kalesi’nin hemen
güneybat›s›nda, derin kaçak kaz›larla da¤›t›lm›fl, büyük bir Bizans yap›s› saptanm›flt›r
(Resim: 7). Geniflli¤i yaklafl›k 13,50 m. ölçülen yap›n›n uzunlu¤u belirlenememektedir.
Bizans sanat› uzmanlar›n›n görüflüne göre yap›, düzensiz kesme tafl, kiremit, moloz
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2 Literatürde k›saca de¤inilen bu yerleflmeyi, R. Meriç, “Ball›c›oluk” ad›yla bir kale veya askerî üs, E. Do¤er de “K›z
Kalesi” ad›yla Smyrna’n›n önemli bir d›fl savunma kalesi olarak nitelendirmifl ve Hellenistik Ça¤’a (MÖ. 4. yüzy›l) tar-
ihlemifllerdir: R. Meriç, “Antik Dönemde Küçük Menderes Havzas›n›n Tarihsel Co¤rafyas›na Genel bir Bak›fl”, EÜ
Co¤rafya Dergisi, 1988, s. 207 Res. 4; E. Do¤er, “Arkaik ve Klasik Dönemde ‹zmir’in D›fl Savunmas› üzerine
Gözlemler”, II. Uluslararas› ‹zmir Sempozyumu EÜ, ‹zmir, 1998, s. 14 vd.

3 Krfl. E. Atalay, “Sütini ve Kemalpafla Ma¤aralar›nda Bulunan Bizans Freskleri”, AST 2, 1984, s. 65, Res. 6-8. Bu
makalede, K›z Kalesi ya da Savanda,  “Kale Da¤›” olarak adland›r›lm›flt›r.



dolgu ve kireç harc› kullan›lm›fl duvar örgüsü nedeniyle Orta Bizans Dönemine (M.S.
10.-13. yüzy›l) tarihlenebilir ve bir manast›r kompleksine ait kare içi haç planl› kilise
(katholikon) olabilir. 

Yap›n›n güneybat›s›nda bu y›l manyetik ölçümlere bafllanm›fl ve yeralt›nda da
yap›n›n devam› olabilecek kal›nt›lar›n varl›¤› saptanm›flt›r (Resim: 8). 

Nif yöresi, özellikle Laskarisler Döneminde  (M.S. 12./13. yüzy›l) büyük önem ta-
fl›yordu4. Yap›da, bu döneme ait keramiklerin yan› s›ra mermer parçalar› da ele geçiril-
mifltir. Yo¤un kaçak kaz›lar›n tahribat› nedeniyle burada bir an önce bilimsel kaz›lara
bafllanmas› gerekmektedir.

Nekropol Alanlar› - Mezarlar
Karamattepe Nekropolü: Ball›caoluk Kalesi’nin do¤u yamac›ndaki “Atizi” mevkii

ve bunun devam› olarak modern yolun karfl›s›ndaki Karamattepe (Karaahmettepe) ol-
dukça büyük bir nekropoldür. Burada yo¤un kaçak kaz› ve bunlar›n sonucunda ortaya
ç›kar›lm›fl, fakat da¤›t›lm›fl mezarlar ve çok miktarda keramik görülmektedir. 

Klasik-Hellenistik Döneme tarihlenen kaliteli keramiklerin yan› s›ra, Erken Arka-
ik Döneme ait olabilecek birkaç parçaya (Resim: 4) da rastlad›¤›m›z bir alanda doku-
nulmam›fl mezar tespiti amac›yla yap›lan manyetik ölçümler, bir yap›ya (?) ait olabile-
cek belirtiler ortaya koymufltur (Resim: 9). 

Bu nekropolde 2000 y›l›ndaki ön gezilerimizde gördü¤ümüz ve foto¤raf›n› çekti-
¤imiz bir mezar› bu y›l bulamad›k. Yerli halk›n, “alt›n taçlar” ç›kt›¤›n› söyledi¤i bu ya¤-
malanm›fl nekropolde de acilen bilimsel kaz›lara bafllanmas› gerekmektedir.

Da¤ K›z›lca Mezar›: Çok muntazam iflçilik gösteren tafl bloklardan yap›lm›fl iki
odal›, semerdam tavanl›, dromoslu, tümülüsü oldukça da¤›lm›fl mezar (Resim: 10), es-
ki arazi sahibinin ifadesine göre, 40-50 y›l önce bulunmufl ve kaçak olarak kaz›l›p so-
yulmufltur. ‹çinden ç›kar›lan zengin buluntulardan sadece bir çift alt›n bilezik (çap: 6,5
cm.) ‹zmir Arkeoloji Müzesi’ne intikal etmifltir5.  Bu mezar, tafl iflçili¤i, ele geçirilen bu-
luntusu ve yüzey kerami¤ine göre M.Ö. 4. yüzy›la tarihlenebilir. 2000 y›l›nda yeralt›n-
da olan mezar, bugün arazinin yeni sahibi taraf›ndan, dromosu kaz›larak ve odalar›n›n
içi temizlenerek, tümüyle aç›¤a ç›kar›lm›flt›r ve “a¤›l olarak kullan›lmak üzere”dir! Çev-
rede benzer nitelikte mezarlar›n bulunmas› olas›d›r. Nitekim Da¤ K›z›lca yak›nlar›nda-
ki Havuz mevkiinde de, ayn› tipte, fakat tek odal›, k›sa dromoslu bir örnek mevcuttur.
Bu nedenle 2005 y›l›nda bu çevrede jeofizik araflt›rmalar yapmay› planl›yoruz 

Bozköy-Davultepe/Armutlup›nar ve Üçoluk  mevkilerinde yo¤un bitki örtüsü ne-
deniyle iyi görülemeyen, ço¤u tahrip edilmifl tümülüs mezarlar mevcuttur.

Beflikkaya mevkiinde, 240 m. yükseltide yer alan 7,20x5,30 m. boyutlar›nda do-
¤al kayaya oyulmufl, do¤u-bat› do¤rultulu tek odal›, içinde iki ölü yata¤› bulunan, se-
merdam tavan›, oyma çerçeve içine tafl levhalar yerlefltirilerek kapat›lm›fl dromoslu bir
mezar vard›r (Resim: 11). Giriflin önünde stel yuvas› olabilecek bir oyuk ve çevredeki
kayalarda tafl kesme izleri görülmektedir. Bulunan çok az miktarda keramik parças›,
Roma ve Bizans  Dönemine tarihlenmektedir.

Kozludere Bizans Yap›s›: Kemalpafla’n›n güneybat›s›nda, 640 m. yükseltide, bu-
gün “Gümüflhaneliler Yaylas›” da denilen Mahzen/Zindan/Manast›r  mevkiinde yer
alan, do¤u – bat› do¤rultusunda, girifli bat›dan, dikdörtgen planl› bir yap›d›r. Beflik to-
nozlu ve penceresiz olan yap›n›n do¤u duvar›nda, d›flardan düz, içerden yar›m yuvar-
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4 G. Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, 1999, s. 397, 410, 415 (Çev. F. Ifl›ltan); Krfl. S. Eyice, “‹zmir yak›n›nda
Kemalpafla (Nif) da Laskarisler Saray›”, Belleten 25, 1961,  s. 1-15. 

5 E. Akurgal,  Die Kunst Anatoliens von Homer bis Alexander, 1961, s. 173 vd., Res. 117; Anadolu Medeniyetleri II
(Yunan/Roma/Bizans), Avrupa Konseyi 18. Avrupa Sanat Sergisi, 22 May›s-30 Ekim 1983, 1983, s. 67,  B.153. 



lak olan 1 m. geniflli¤inde küçük bir apsis, kuzey ve güney duvarlar›nda ise karfl›l›kl›
befler mekân vard›r. Uzmanlara göre moloz tafl, tu¤la ve kiremit parçalar›ndan harçla
örülmüfl duvarlar›  nedeniyle Orta Bizans Dönemine (M.S. 10.-13. yüzy›l) tarihlenebi-
len yap›, olas›l›kla mezar ifllevi görmekteydi.

Yelgedi¤i/Papaz Deresi  mevkiinde, Kemalpafla’dan Nif Da¤›-Alabal›k Çiftli¤i-
ne’ne ç›kan asfalt yol kenar›nda, do¤u-bat› do¤rultulu, 3 taraf› blok taflla çevrili, kemik
ve keramik parçac›klar› içeren soyulmufl bir mezar vard›r.

Kemalpafla - Yukar› Viflneli ve Karak›zlar köylerine giden asfalt yollar›n kenar›n-
da da yolun kesti¤i mezarlar görülmektedir.

Manast›rtepe: 1190 m. yükseltide, beflgenimsi oval planl›, örme ve y›¤ma moloz
tafllardan yap›lm›fl alçak duvarlara sahip, kuzeyinde 50 cm.lik bir kap› aç›kl›¤›, d›fl k›s-
m›nda ise adak çaputu ba¤lanan bir a¤aç mevcut olan, yerli halk›n ifadesine göre, ya-
k›n›nda ok uçlar› ve sikkeler bulunmufl, kökeni hayli eskiye dayand›¤›n› sand›¤›m›z bir
tap›m yeri6 (mezar?) vard›r (Resim: 12). ‹çinde, güney köflede yak›lm›fl mumlar ve b›-
rak›lm›fl taze çiçek demetleri gözlenmifltir.

‹fllikler
Yukar› Viflneli, Baflp›nar mevkiinde bir tarlada tümüyle kayaya oyulmufl, yan ya-

na dikdörtgen iki havuz ile bunlardan birinin alt köflesinde bir delik ve devam›nda oyul-
mufl kanallar görülmüfl ve yüzeyde kaba kullan›m kerami¤i bulunmufltur.  

Kemalpafla Belediye Tesisleri bahçesinde de, arkas›ndaki kayal›kta küçük bir
dörtgen nifl ve  önünde bir oluk bulunan, tamam›yla kayaya oyulmufl, dikdörtgen bir
tekne mevcuttur. 

Her ikisinin de, s›v› üretimi ya da kullan›m›yla ilgili ifllikler oldu¤unu düflünüyoruz.

Yaz›tlar
- Da¤ K›z›lca’da bir evin duvar›nda süsleme olarak kullan›lm›fl, kabartma çelenk

betimli Roma Dönemine ait eski Yunanca ile yaz›lm›fl bir onurland›rma yaz›t›: 
O DHMOS  QEOKPITONIBESIOY TOYQEOKPITOY.   

Çevirisi: Halk Meclisi Theokritos o¤lu ‹besios o¤lu Theokritos’u (onurland›rd›). 

-Da¤ K›z›lca’da bir evin bahçesinde basamak olarak kullan›lan yaz›tl› k›r›k tafl
(Resim: 13) ise Bizans Dönemine ait olup bir kilisenin infla kitabesi  parças›d›r.

Çeflitli
Savanda - Bizans Freskli Ma¤ara: Kurudere Köyü, K›z Kalesi/Savanda-Mah-

zen/Sarn›ç mevkiinde, önünde ve içinde moloz tafl-tu¤ladan örülmüfl harçl› bölme
duvarlar›; içeride, tavanda çok renkli, bitkisel bezemeli, figürlü freskler (Resim: 14)  ve
büyük bir sarn›ç bulunan do¤al bir ma¤ara vard›r7. Buras› Bizans Dönemine ait bir
ma¤ara-kilise olmal›d›r. Projemiz kapsam›nda, 2005 y›l›nda bu freskleri temizleyip
onarmay› ve koruma alt›na almay› düflünüyoruz. 

Havuz mevkiinde güneybat›-kuzeydo¤u ve Befliktepe mevkiinde güneydo¤u-
kuzeybat› do¤rultular›nda, yaklafl›k 3-3,5 m. geniflli¤inde, tafl döfleli, k›smen modern
tamamlanm›fl antik yollar gözlenmifltir. 
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6 Pelitköy Çaml›ktepe’deki benzeri için bkz.: E. Beksaç, “Bal›kesir ‹li, Ayval›k, Gömeç, Burhaniye, Edremit ve Havran
‹lçelerinde Prehistorik ve Protohistorik Yerleflmeler Yüzey Araflt›rmas› 2002” AST 21,1,2003, s. 198, Res. 6.

7 E. Atalay, “Sütini ve Kemalpafla Ma¤aralar›nda Bulunan Bizans Freskleri”, AST 2, 1984, s. 64 vd., Res. 3-5. Bu
makalede, freskli ma¤ara ”Ma¤sa Ma¤aras›” olarak adland›r›lm›flt›r.



Kavakl›dere Köyü Kahvehanesi yan›nda, dibek olarak kullan›lm›fl, yuvarlat›lm›fl
üst k›sm› daha genifl, oluklu, mermer bir blok ilgimizi çekmifltir. Çok büyük olmas›na
ra¤men, orijinal kullan›m›nda, iki yan›ndan ahflap hat›llarla desteklenerek, pandül flek-
linde ezme ya da ö¤ütme iflleminde kullan›lm›fl olabilece¤i düflünülmüfltür. Ayr›ca
burada granit sütun parçalar› ile köy giriflindeki mezarl›kta lâhit ve yaz›tl› sütun par-
çalar›, mermer bloklar vs. vard›r.

Demirciköy Camii’nde kap› efli¤i olarak ters çevrilmifl mermer bir difl kesimi
bloku kullan›lm›flt›r 

Saipler Köyü/Serenlikuyu mevkiinde bir tarlada, devflirme mermer bloklardan
yap›lm›fl kuyu ve çevre düzenlemesi görülmüfltür.

Davultepe’de, yak›n zamana dek kullan›ld›¤› söylenen iyi kalitede gri kil yataklar›
vard›r ve kil analizi için buradan örnek al›nm›flt›r.

Sonuç
Nif (Olympos) Da¤›’nda bu kapsamda bir bilimsel dokümantasyon ilk kez ger-

çeklefltirilmektedir. Fakat öte yandan süregelen kaçak kaz›lar, kal›nt›lara büyük ölçüde
zarar vermekte, bu yolla elde edilen buluntular ise belgelenmeden ya¤malanmaktad›r.
2001’de yapt›¤›m›z ön inceleme gezilerinden bu yana maalesef Karabel an›t›n›n
yüzeyinde bir delik aç›ld›¤› ve bir Bizans yap›s›n›n kepçeyle tamamen yok edildi¤i sap-
tanm›flt›r. Nif Da¤› do¤usundaki geçitte yer alan Karabel kabartmas› gibi çok önemli bir
an›t›n, tafl›n ard›nda alt›n arayan definecilere karfl› bir an önce koruma alt›na al›nmas›
gerekir.

Nif (Olympos) Da¤›’nda, Bat› Anadolu’nun bilinmeyen dönemlerine (Etrüskler,
Lydial›lar, Hititler ve ça¤dafllar› toplumlar ?) ›fl›k tutacak buluntular ortaya ç›kmas›
mümkündür. Bunlar›n yay›nlanmas›, arkeoloji dünyas› için çok önemli sonuçlar ortaya
koyabilir. Bu nedenle 2005 y›l›ndan bafllayarak, acilen arkeolojik kaz› ve koruma-
onar›m çal›flmalar› yapmak istiyoruz. 

“Nif (Olympos) Da¤› Araflt›rma Projesi”nin önemli görevlerinden biri de, kültür
varl›klar›m›za milletçe sahip ç›karak, bunlar› gelecek kuflaklara iletmemiz gerekti¤i
bilincini -öncelikle yöre halk›nda- gelifltirmektir. 
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Resim 1: Nif (Olympos) Da¤›’n›n konumu

Resim 2: Ball›caoluk Kalesi, do¤u duvar
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Resim 3: Ball›caoluk Kalesi, kule

Resim 4: Karamattepe  nekropolü ve Ball›caoluk Kalesi, geometrik desenli 
keramik (M.Ö. 7./6. yüzy›l )
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Resim 5:  Kaynakkale, genel görünüm

Resim 6: Savanda/K›z Kalesi, genel görünüm
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Resim 8: Baflp›nar, jeofizik 
araflt›rma, manyetik 
gradyent görüntüsü 
(Despike, clip 2, 
contrast 1)

Resim 7: Baflp›nar Bizans Yap›s›, kaçak kaz›
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Resim 9: Karamattepe Nekropolü,
jeofizik araflt›rma,
manyetik gradyent 
görüntüsü (Despike 1,
High Pass 8, Absolute, 
Clip 2, Contrast 1)

Resim 10: Da¤ K›z›lca, mezar

Resim 11: Beflikkaya, mezar
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Resim 12: Manast›rtepe, “ziyaretgâh”

Resim 13:  Da¤ K›z›lca, yaz›t parças›

Resim 14: Savanda/K›z Kalesi,
freskli ma¤ara




