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Muğla’nın Köyceğiz İlçesinde bulunan Kaunos
ören yerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Başkent Üniversitesi adına Prof. Dr. M.Cengiz Işık
tarafından yürütülen kazı çalışmaları kapsamında, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) tarafından da desteklenen çok disiplinli
bilimsel çalışma ve araştırmaların, Kaunos Liman
Agorası ve Tuzlası’nın jeofizik-özdirenç etütleri,
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü jeofizik ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir.
Kaunos, Köyceğiz Gölü’nü Akdeniz’e bağlayan
Dalyan Çayı’nın (Calbis) batı kıyısında, Dalyan
Beldesi’nin hemen karşısındaki Çandır Köyü’nün
sınırları içindedir. Antik dönemde bir liman kenti
olan şehir, Dalyan Deltası’nın oluşması nedeniyle
bugün deniz kıyısından uzaklaşmıştır (Şekil 1).
Arkeolojik belgelere göre dip tarihi MÖ 10. yüzyıla
kadar giden Kaunos’un, çok daha eski bir yerleşim yeri olduğu tahmin edilmektedir. Bulunan belgeler ve kalıntılar, Kaunos’un bir zamanlar büyük
bir ekonomik güç ve kendi adına para basabilmiş
egemen bir devlet olduğunu ortaya koymaktadır.
Akropolleri, şehir surları, tiyatro, kilise, hamam,
su deposu, çeşme, agora, stoa ve kent içi yolları
ile tapınaklar ve kutsal alan, liman ve nekropoller,
teraslar üzerine kurulmuş olan kentten, günümüze kalan kent dokularıdır. Kaunos kentinin soy-
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luları için yapılan, yaklaşık 2400 yıl öncesine ait
dünyaca ünlü kaya mezarları, kentin ekonomik,
siyasi, sosyal ve dini yaşamı hakkında detaylı
bilgiler vermektedir. Kentin soyluları için oldukça
yüksek bir duvar gibi yükselen Balıklar Dağı’nın
güney alnacına oyularak yapılmışlardır.Yılda yaklaşık 300.000 yabancı olmak üzere, 700.000 kişi
tarafından ziyaret edilmektedir.
Kaunos Tuzlası ise, Anadolu arkeolojisinde bir
“ilktir”. Zamanında “Göz Merhemi” yapımında
aranılır bir katkı maddesi olan “Kaunos Tuzu”nun
üretildiği tavaların yeri, Dalyan Beldesi’nin dünyaca ünlü İztuzu Sahilindedir.
Jeofizik özdirenç çalışmaları Kaunos Liman Agorası, Kaunos Tuzlası ve İztuzu Sahili ve Kaya Mezarları eteklerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların amacı; liman agorasında döşeme yol, olası
liman duvarı yanında anıtlar, dikmeler ve exedra olarak isimlendirilen farklı formlardaki oturma
bankları gibi kent mobilyalarına ait kalıntıların
yerlerinin belirlenmesine, Kaunos Tuzlasında ise
tava ve kanallardan oluşan mevcut tesis dışında,
kumul altında başka bir tesisin ve gömülü olası mimari dokunun önceden tespitine yöneliktir.
Kaunos Kaya Mezarları’nın eteklerinde ise Kazı
Başkanlığı tarafından belirlenen alanlarda, gömülü kültür varlıklarının araştırılması amaçlanmıştır.
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Şekil 1. Kaunos Antik Kenti

Ayrıca İztuzu sahilinde, Aldaş ve
diğ. tarafından yapılan yer radarı test çalışmaları (Aldaş, 2010)
sırasında belirlenen anomali
alanının varlığı, özdirenç çalışmalarıyla da araştırılmıştır.
UYGULAMA
Kaunos Liman Agorası
Bugünkü Sülüklü Göl, antik dönemde liman olarak kullanılmış
ve Kaunos’un önemli bir ticaret
şehri olmasında rol almıştır. Zaman içinde denizin alüvyonla
dolarak karalaşması sonucunda, antik liman “göbek bağını”
kanalla birleştiren sığ bir göl haline dönüşmüştür.
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Liman Agorasında 4182 m2
(40.8m x 102.5m) olan etüt alanında (Şekil1), olası liman kalıntılarını araştırmak amacıyla
40.8 metre uzunluğunda, yaklaşık kuzey-güney doğrultusunda ve kesit aralıkları 2.5 metre,
ölçü aralıkları 1.7 metre olan
42 adet jeofizik profil üzerinde
(L0-L41) 3 seviye elektrik profil
ölçüsü, çok elektrotlu özdirenç
cihazı ile pole-dipole elektrot
dizilimi kullanılarak alınmıştır.
Ayrıca Stoa’da bir bölümü açıkta olan antik döşeme yolun, humuslu dolgu altında, limana devam edip etmediğini araştırmak
amacıyla 24 metre uzunluğunda
kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu
2 adet (L42-L43) elektrik profili
ölçülmüştür (Şekil 2a ve 2b).

Jeofizik ölçüler sonunda elde
edilen görünür özdirenç değerlerine göre tüm kesitlerin Surfer,
Matlab ve Res2dinv programları
kullanılarak özdirenç grafikleri,
yer-elektrik kesitleri, 2-B yapmakesit ve ters çözüm kesitleri ile
etüt alanlarının 3 seviye için kat
haritaları yapılmıştır.
Etüt alanları tüm verilerin denetiminde analiz edilmiş, arkeolojik açıdan yapılan değerlendirmeler, yorumlar ve yerinde gözlemsel incelemeler sonucunda;
Antik Liman’da gömülü kültür
varlıklarının göstergesi olabilecek ve çevresine göre yüksek
özdirenç (150-190 Ohm-m) değerlerine sahip 4 adet anomali
alanı belirlenmiştir. Bu anomali
alanlarından birincisi; stoadan,
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Şekil 2 (a) Çok elektrotlu ölçü düzeneği kablo serimi, (b) Paralel profiller üzerinde veri toplama

Sülüklü Göl’e devam ettiği belirlenen L0 ve L1 jeofizik kesitleri arasındaki ‘antik döşeme
yol’dur. Jeofizik etüt sonucuna
göre, bu yolun üstündeki örtü
(dolgu) tabakasının kalınlığı
yaklaşık 1.5 metredir (Şekil 3).
Liman agorasındaki antik döşeme yolun 1.5 metre kalınlığındaki örtü tabakasının altında
da antik limana (Sülüklü Göl’e)
doğru devam ettiği hem kat haritasında (1 Numaralı anomali
alanı) hem de L43 profilinin ters
çözüm kesitinde verdiği anomali ile belirlenmiştir (Şekil 3).
2 Numaralı anomali alanı, etüt
alanın büyük bir bölümünü kapsayan, antik yola dik ve Sülüklü Göl’e yaklaşık paralellik arz
eden yüksek özdirençli alandır.
Şekil 3’de sunulan kat haritasında, bu anomali alanının sınırları
belirgin olarak görülmektedir. Bu
anomalilerin derinliği 0-2 metre
arasında değişmektedir. Üçüncü ve dördüncü anomali alanları ise stoaya paralel olan iki ayrı
anomali alanıdır. Bu anomaliler
yüzeyden itibaren 0.5 metre derinliğe kadar devam etmektedir
(Ergüder ve Babayiğit, 2008).
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Kaunos Liman Agorası’ndaki
arkeolojik kazıların, öncelikle 1
ve 3 Numaralı anomali alanlarında yapılacak arkeolojik sondajlardan elde edilecek verilerin
ışığında planlanmasının daha
doğru olacağı önerilmiştir. Bu
öneri doğrultusunda 3 Numaralı
anomali alanında 2009 yılında
yapılan kazıda antik kalıntılara
ulaşılmıştır (Şekil 4). Şekil 5’de
sunulan gün ışığına çıkartılan

iki farklı anıta ait bloklardan
üçü yazıtlı olup, bu metinler
Kaunos’un siyasi yaşamındaki bilinmezlerine ışık tutmuştur
(Çörtük, 2009).
Kaunos Liman Agorası’nın
(a=1.7 m, n=1 pole-dipole) kat
haritasında belirlenen 4 adet
anomali alanı, L34 profilinin
2-B görünür, kuramsal, ters çözüm kesiti (Loke,2003) ve elde

Şekil 3. Anomali alanları(1,2,3 ve 4), antik döşeme yol ve ters çözüm kesitindeki
anomalisi
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Şekil 4. Liman Agorası, özdirenç kat haritası ve ters çözüm kesiti.

edilen 3 Numaralı anomali, bu
anomali alanının kazı öncesi durumu ve kazı sonrasında
bulunan antik yapı Şekil 4 ve
5’de sunulmuştur. Gömülü antik
yapılar sığ derinliklerde olduğu
için, görünür özdirenç verileri
ile ters çözüm verileri uygunluk
sağlamış, değerlendirme çalışmalarını kolaylaştırmıştır.
Kaunos Tuzlası

muştur. Tesis içindeki toplam
tava sayısı 48, kanal sayısı 4
dür (Şekil 6). Tavalar çanak formunda olup çapı ortalama 4.30
metre, derinlikleri 0.18 metredir.
Kanalların derinlikleri ise 0.40
metredir (Şekil 7). İnşasında
kullanılan malzeme, hemen
kuzeyindeki
kireçtaşlarından
kopartılan yumruk büyüklüğünde irili-ufaklı parçalardır. Bunlar
için bağlayıcı eleman kireç harcıdır (Işık ve diğ., 2010).

“Kaunos Tuzu”nun üretildiği
tava ve kanallardan oluşan antik tuzla tesisi, İztuzu sahilinin
kuzeyinde doğu-batı yönünde
uzanan 35x50 metre ölçülerinde kumul alan üzerine kurul-

Kaunos Kazısı Başkanlığı’nın
istemi doğrultusunda tuzla tesisinin doğusu ve batısında, tuzla
tesisleri ile bağlantılı olabilecek
ve zaman içerisinde kumullar
altında kalmış kalıntıların var-
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lığının araştırılması amacı ile
jeofizik-özdirenç etüdü yapılmıştır.
Kaunos Tuzlası’nın doğu ve batısında her biri 4800m2 (48m x
100m) olan iki ayrı alanda 48
metre uzunluğunda, kuzeydoğugüneybatı doğrultusunda ve kesit aralıkları 2.5 metre olan toplam 82 adet jeofizik profil üzerinde her 2 metrede bir bulunan
ölçü istasyonlarından 3 seviye
elektrik profil ölçüsü alınmıştır.
Ölçüler sonucunda etüt alanının
homojen bir yapıya sahip olduğu, ortamın sulu ve tuzlu olması
nedeniyle özdirenç değerlerinin
0.42 ohm-m ile 2.55 ohm-m gibi
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Şekil 5. Önerilen alanda yapılan kazıda bulunan anıtlar.

Şekil 6. Kaunos Tuzlası

Şekil 7. Kanal ve tuz tavaları (a), tavalarda oluşan tuz kristalleri (b)

50

Nisan - 2013

Özel Bölüm

Şekil 8. Kaunos Tuzlası, özdirenç kat haritaları ve tavalara ait anomaliler

oldukça düşük değer aralığında
değiştiği belirlenmiştir. Özdirenç kontrası düşük olmasına
rağmen her iki alana ait 2-B kat
haritalarında, ilk ve son tava
dizisi üzerinde ölçülen profillerde, tava dizilerinin anomalileri
belirgin olarak ortaya çıkmıştır
(Şekil 8).
Antik tuzla tesisinin doğu ve batısında özdirenç etüdü yapılan
her iki alanda da mevcut tavalara ait anomaliler dışında, kumullar altında herhangi bir tesis
veya kültür varlığının göstergesi
olabilecek bir anomali elde edilmemiştir (Ergüder ve Babayiğit,
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2008; Ergüder ve Babayiğit,
2009).
Tavalar üzerinde pole-dipole
elektrot dizilimi dışında dipoledipole, schlumberger ve wenner dizilimi kullanılarak da profil
ölçüleri alınmıştır. Aynı profilin
3 farklı elektrot dizilimine göre
yer elektrik kesitleri yapılmış, 6
adet tuz tavası gerçek konumlarına göre Şekil 9’da sunulan yer
elektrik kesitlerine konulmuştur.
Tavalara ait anomaliler her üç
dizilimde de belirgin olarak
elde edilmiştir. Dipole-dipole
elektrot dizilimi ölçülerinde ta-

vaların anomalileri tam yerinde çıkmıştır. Schlumberger ve
wenner elektrot dizilimi ölçülerinde tavaların anomalilerinde,
ölçü aralığının yarısı kadar bir
kayma meydana gelmiştir. Bu
profilde ölçü aralığı 2 metredir,
anomalilerdeki kayma miktarı 1
metre olmuştur (Şekil 9).
İztuzu Sahili
Kaunos Antik Kenti Liman Agorası ve Tuzlası özdirenç etütlerinden sonra üçüncü çalışma
İztuzu sahilinde yapılmıştır (Şekil 10). Aldaş (2010) tarafından,
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Şekil 9. Tavaların dipole-dipole, schlumberger ve wenner dizilimine göre yer elektrik kesitleri, anomalileri.

Şekil 10. Özdirenç etüdü yapılan İztuzu Plajı, Kaunos Antik Kenti ve Kaunos Tuzlası
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Şekil 11. İztuzu sahili lokasyon haritası ve özdirenç ölçüleri.

Kaunos Tuzlası’nın güneybatısında bulunan İztuzu sahilinde yapılan yer radarı test çalışmaları sırasında bir anomali
belirlenmiştir. Bu anomalinin
varlığının özdirenç yöntemiyle
de araştırılması amacıyla, boyutları (30 m x 36 m) olan 1080
m2‘lik bir kumsal alanda çalışma
gerçekleştirilmiştir (Şekil 11). Bu
alanda 36 metre uzunluğunda,
yaklaşık doğu-batı doğrultusunda ve kesit aralıkları 2.5 metre,
istasyon aralıkları 1.5 metre
olan 13 adet jeofizik profil (Profil P1-P13) üzerinde 3 seviye
pole-dipole elektrik profil ölçüsü
alınmıştır.
Bu anomali alanı üzerinde ölçülen P5 profilinin, görünür, kuramsal ve ters çözüm özdirenç
kesitinin 9-20. metreleri (yatay
mesafe) arasında, yüzeyden
yaklaşık 1.5 m derinliğe kadar
devam eden ve çevresine göre
yüksek özdirenç değerlerine sahip anomali (27 ohm-m – koyu
kırmızı) alanı ve resmi Şekil 12
‘de sunulmuştur.
Özdirenç etüdü sonucunda İztuzu sahilinde, kaplumbağaların yumurtlama alanının sınırını
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belirleyen 357, 358 ve 359 Numaralı ağaç kazıklarının hemen
doğusunda, çevresine göre
yüksek özdirençli ve yüzeyden
itibaren yaklaşık 1-1.5 metre
derinliğe kadar devam eden
yaklaşık 10 metre çapında dairesel bir anomali alanı belirlenmiştir (Ergüder ve Babayiğit,
2009).
Ayrıca P5 profilinin MATLAB 6.2
programı ile yapılan özdirenç
grafikleri, aynı metreler arasında pik değere (27 ohm-m) ulaşmaktadır. 2-B yapma-kesitinde
de bu anomali kırmızı renk ile
görülmektedir (Şekil 12). Bu
anomali alanının açıklığa kavuşturulup aydınlatılması için,
sondaj (açma) yapılması önerilmiştir.
Kaunos Kazısı Başkanlığı önerilen lokasyonda, üstün gayretleri ile zor şartlar altında açma
gerçekleştirmiştir. Açmada 1.5
metre derinlikten itibaren alt seviyeye sürekliliği devam eden
sert katmana (yalıtaşı) ulaşılmış, su ile örtülü olduğu için
fotoğraf çekilememiş farklı noktalardan parçalar kopartılarak
alınmıştır (Şekil 13).

Yalıtaşlarının değerlendirilmesi
Çiçek (2010) tarafından yapılmıştır. Güncel kıyı çizgisinin
yaklaşık 350-400 m açığında,
800-900 m uzunluğunda ve
yaklaşık 6 m kalınlığında yalıtaşları bulunmaktadır. Yalıtaşları su yüzeyinin yaklaşık 0,5
m altından başlayıp 6-7 m derinliğe kadar devam etmektedir.
Bu bize bu dönemde yalıtaşlarının bulunduğu kesimin oldukça
sığ olduğunu ve bugünkü kıyı
çizgisinden açıkta bir kumsal
veya kıyı kordonunun olduğunu
göstermektedir. Yalıtaşlarının
yaşı tam olarak bilinmese de
yaklaşık günümüzden 3500 yıl
öncesine ait olduğu tahmin edilmektedir.
İztuzu sahili boyunca gerçekleştirilen yer radarı test ölçülerinde
sadece bu lokasyonda elde edilen anomali, özdirenç çalışmalarıyla da örtüşmüştür, antik tuzla
tesislerinin yakınında olması nedeni ile bu anomali önemsendiği
için tetkik edilmiştir.
Açma sonucunda; anomali alanının arkeolojik bir kalıntı ile
ilgili olmadığı, ancak bu lokasyonda bulunan çevresine göre
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Şekil 12. İztuzu sahili özdirenç grafikleri, yapma ve ters çözüm kesitleri, anomali alanı ile kat haritası

yüksek özdirenç değerlerine
sahip yalıtaşlarından meydana
geldiği anlaşılmıştır. Her iki jeofizik yöntem ile belirlenen bu
anomaliye karşılık gelen yalıtaşları, İztuzu lagünü ve yakın
çevresinin jeomorfolojik gelişimi
ile ilgili yapılan çalışmalara katkı koymuştur.
Kaunos Kaya Mezarları
Kaunos Antik Kenti Kaya Mezarları eteğinde bulunan 2 ayrı
parselde, jeofizik-özdirenç etüdü yapılmıştır.
1. Parsel (12 m x 18 m) 216
m2’dir. Bu parselde 18 metre
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uzunluğunda, kesit aralıkları 2
metre olan 7 adet jeofizik profil (KM1-KM7) üzerinde her 2
metrede bir bulunan ölçü istasyonlarından 4 seviye elektrik
profil ölçüsü alınmıştır. Ayrıca
KM1-KM7 profillerini kesen 48
metre uzunluğunda 1 adet jeofizik profil (KM8) üzerinde her
2 metrede bir bulunan ölçü istasyonlarından 4 seviye elektrik
profil ölçüsü alınmıştır.
Ölçülen jeofizik kesitlerde ve eş
özdirenç anomali haritalarında, 1.
Parsel’in homojen bir yapıya sahip olduğu ve özdirenç değerlerinin çok düşük (1.60 ohm-m - 3.06
ohm-m) olduğu belirlenmiştir. Bu

nedenle 1. Parsel’de gömülü kültür varlıklarının göstergesi olabilecek herhangi bir anomali elde
edilmemiştir (Şekil 14a).
Kaunos Antik Kenti Kaya Mezarları eteğinde bulunan 2. Parsel (7.5 m x 24 m) 180 m2’dir.
Bu parselde 24 metre uzunluğunda, kesit aralıkları 2.5 metre
olan 4 adet jeofizik profil (KM9KM12) üzerinde her 1 metrede
bir bulunan ölçü istasyonlarından 4 seviye elektrik profil ölçüsü alınmıştır.
2. parselde gömülü kültür varlıklarını işaret edebilecek çevresine göre yüksek özdirençli
anomali alanı belirlenmiştir (Ergüder ve Babayiğit, 2009).
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Şekil 13. Sondaj(açma)) çalışmaları ve yalıtaşı parçaları.

Şekil 14. (a) Kaunos kaya mezarları eteği 1. parsel görünür özdirenç kat haritası; (b) 2.parsel KM10 profili ters çözüm
kesiti; (c) 2.parsel KM10 profili yer elektrik grafikleri ve 2B yapma kesiti.
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Anomali alanı üzerinde ölçülen
KM10 profilinin, 2-B ters çözüm
programı (RES2DINV) ile yapılan, iki boyutlu görünür, kuramsal ve ters çözüm elektrik kesitinin 0-8. metreleri (yatay mesafe) arasında, yüzeyden yaklaşık
1.5 m derinliğe kadar devam
eden ve çevresine göre çok
yüksek özdirenç (140 ohm-m)
değerlerine sahip anomali Şekil
14b’de görülmektedir.
Ayrıca KM10 profilinin MATLAB 6.2 programı ile yapılan
özdirenç grafikleri, aynı metreler arasında pik değerlere
(140 ohm-m) ulaşmaktadır. 2-B
yapma-kesitinde de bu anomali kırmızı renk ile görülmektedir
(Şekil 14c).

Belirlenen anomali alanının tetkik edilmesi için Kaunos Kazısı
Başkanlığı’nca arkeolojik sondaj planlanmıştır.
SONUÇLAR
Jeofizik-özdirenç çalışmaları,
arkeolojik alana, antik kalıntılara ve çevreye hiçbir zarar verilmeden yapılmıştır. Jeofizik etüt
sonucuna göre, gömülü kültür
varlıklarının göstergesi olabilecek yüksek özdirençli anomali alanları köşe koordinatları
ile belirlenmiş ve bu alanlarda
kazı yapılması önerilmiştir. Kazı
için önerilen yerlerden Liman
Agorasında yapılan arkeolojik
kazıda iki farklı anıta ait antik
kalıntılara ulaşılmıştır. İztuzu

sahilinde belirlenen anomali
alanında yapılan arkeolojik kazılar sonucunda, bu anomalinin
çevresine göre yüksek özdirenç
değerlerine sahip yalıtaşlarından ileri geldiği tespit edilmiştir.
Jeofizik etütler sonucunda geleneksel kazı yöntemlerine göre
daha hızlı ve daha ekonomik
kazı yapma olanağı sağlanmış,
kazı öncesi yol gösterici haritalar, arkeolojik yüzey araştırması
yapılacak alanlar ve arkeolojik sondaj yerleri belirlenerek
bilimsel yol izlenmiş, jeofizikarkeoloji bilim dallarının birlikte
çalışmasının güzel bir örneği
verilmiş, antik kalıntılara doğrudan ulaşılması ve kazıların tam
yerinde yapılması sağlanmıştır.
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