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ÖZET 
Troia kazõ tarihçesinde ntepe büyük rol oynar. Calvert ailesinin Erenköy’deki 

kona õ,19. yüzyõldan itibaren Troia ve Troas bölgesi ara tõrmacõlarõnõn merkezi gibidir. 

Erenköy’ün bu rölü, hem Heinrich Schliemann’nõn 1870’deki ilk deneme kazõlarõ ve 

daha sonrasõnda, hem de Troia’da ngiliz bir subayõn 1856’de ilk kez yaptõ õ kazõ 

öncesi için geçerlidir. Schliemann’nõn 1871’de ba lattõ õ büyük çaptaki kazõlarõ 

sonrasõnda, 1873 yõlõnda buldu u Priamos Hazinesi“nde de Erenköylüler büyük rol 

oynar. Çünkü Schliemann’nõn en güvendi i ki i ile kazõsõnda çalõ tõrdõ õ i çilerin 

co unlu u Erenköy’den gelmektedir. 
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SUMMARY 

Intepe is important in the history of archaeological studies in Troia. The house 

of Calvert Family in Intepe was used from the middle of the nineteenth century onward 

as a research center for the archaeological studies in the region. Moreover, Intepe was 

an important source of workers for several researchers working in the region: the 

British engineer Brunton who first conducted excavations at Troia in 1856, Schliemann 

and others depended on Intepe for workers. In fact almost all workers in Schliemann’s 

excavations in Troia came from Intepe. In short, Intepe played a pivotal role in that 

archaeological studies in the region since it supplied workforce for the excavations 

from the 19th century until now. 
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ngiltere, Fransa ve Osmanlõ mpartorlu u’nun 1854/1856 yõllarõ 
arasõnda Rusya’ya kar õ verdi i sava , büyük oranda Kõrõm 
Yarõmadasõ’nda geçmesi nedeniyli Kõrõm Sava õ olarak adlandõrõlmõ tõr 
(Baumgart, 2001: 1 vd.). Bu yazõda, söz konusu sava õn nedeni ve 
sonuçlarõ, konunun dõ õnda kaldõ õ için ele alõnmayacaktõr; ancak Kõrõm 
Sava õ’nõn Türkiye’deki izleri stanbul, zmir ve özellikle Çanakkale’ye 
kadar uzanmaktadõr (Attewell 2006: 3). Bu yazõda Kõrõm Sava õ’nõn 
Çanakkale, daha do rusu Ereköy’deki izleri sunulmaya çalõ õlacaktõr: 
ngiltere ordusu, Kõrõm Sava õ öncesi bir ku aktõr sava tan uzak kalmõ tõr. 

Bu nedenle de sava a hazõrlõksõz yakalanmõ tõr. Bunun yanõsõra sava õlan 
bölgenin ngiltere’ye olan uzaklõ õ çok önemli lojisitk sorunlarõ birlikte 
getirmi tir. ngiliz basõnõndaki ordunun lojisti i ile ilgili olumsuz 
yazõlarõn ço almasõ üzerine, ngiliz hükümeti Florence Nigthingale’i 
Üsküdar ( stanbul)’daki hastanenin ba õna getirmi tir. Kõrõm’dan Ege 
Denizinin en uç noktalarõna kadar hastaneler kurmu tur; ancak 
Renkioi’deki askeri hastene bunlar arasõda en az bilinenidir (Res. 1). 
sambard Kingdom Brunel’in planladõ õ prefabrik hastahane, 1855 

yõlõnda mühendis John Brunton (Res. 2) tarafõndan gerçekle tirilir 
(Attewell 2005: 612). Söz konusu bu proje dünyanõn ilk prefabrik olmasõ 
nedeniyle mimarlõk tarihinde büyük önem ta õr (Thompson ve Godin: 
1975). Hastanenin bugünkü yeri saptabilinmi  olmakla beraber, 
hastaneden geriye neredeyse hiçbir ey kalmamõ tõr (Resim 3-5) Bu 
önemli projeden günümüze kadar ula an sadece bu önemli hastahanin 
çe me ta õdõr (Resim 6-7), (Silver: 2004, 150, Fig. 3). Mimarlõk tarihi 
için bir ilk olan Renkio Hospital projesi aynõ zamanda ntepe Troia 
ili kisini gösteren en eski belgedir de. Çünkü söz konusu bu çe me 
ta õnõn üstündeki yazõtta, unlar kazõnmõ tõr: RENIKIO BRITIS CIVIL 
HOSPITAL – 1856- JOHN BRUNTON –ENGINEER. te bu yazõt aynõ 
zamanda Erenköy Troia ili kisindeki en eski buluntu olma özelli ini 
ta õmaktadõr: Yaygõn olarak bilinmese de Frank Calvert (1863-65) ve 
Heinrich Schliemann (1870-1890) kazõlarõ öncesinde, Hisarlõk Tepe 
(Illium Novum)’deki ilk kazõ Renköy Hastanesi’nin mühendisi John 

Brunton tarafõndan yapõlmõ tõr (Clapham: 1939). 1855 yõlõnda 
Erenköy’de sivil bir hastane yapma kararõ verildikten sonra, Brunton 
Çanakkale’ye gelir ve Çanakkale’de ngiliz konsoloslu u yapan Calvert 
ailesi ile tanõ õr (Heuck Allen, 1996, 76). Ancak Brunton- Calvert ailesi 
ili kisine geçmeden önce Calvert ailesinin Çanakkale’deki ya amlarõ 
üzerine biraz bilgi vermek, konumuzla ilgili daha sonraki olaylarõ 
anlamak için faydalõ olacaktõr. 
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Çanakkale Bo azõ’nõn daha etkin kontrolü için 1462 yõlõnda 
yapõlan Çimenlik kalesinin etrafõnda geli meye ba layan bir tür garnizon 
karakterli Çanakkale 15. yüzyõldan itibaren, göç, ticaret gibi farklõ 
nedenlerle azõnlõklarõn da ya adõ õ, kültürel anlamda zengin bir kent olma 
özelli ini kazanõr. 1816 yõlõnda iki bin olan evlerden, 80 tanesi 
Musevilere, 150 tanesi Ermenilere, 300 tanesi Rumlara ve geri kalanõ ise 
Türklere aittir (Heuck Allen: 1999, 16, dipnot. 39). 1842 yõlõndaki bir 
rapora göre nüfusu yakla õk 11 000dir. Kõrõm Sava õ sonrasõnda ise 
nüfusun 1856 yõlõnda 12 000 oldu u tahmin edilmekte (Heuck Allen: 
1999, 16). Çanakkale’de ya ayan herkes Türkçe konu makla birlikte, 
azõnlõklar kendi dillerini de kullanmaktadõrlar. Yüzyõlõ yakõn bir süre 
Çanakkale Musevileri British Levant Company’nin temsilcili ini 
yürütmü leridir. Tarragano ve Gormezano ailesi bunlar arasõnda en çok 
tanõnanõdõrlar. Bu iki ki i aynõ zamanda farklõ pekçok Avrupa ülkesinin 
konsoloslu unu da yürütmektedirler. Bir ailenin birden fazla ülkenin 
konsoloslu unu yürütmesi o dönemde oldukça normal bir durumdur. 
Çanakkale’deki bu model Calvert ailesi tarafõndan da gerçekle tirilir. 
Anne tarafõndan Calvertlerin amcasõ olan Chrles Alexander Lander 
(1786-1846) 1829 yõlõnda Malta’dan gelerek Çanakkale’deki ngiliz 
konsoloslu u görevini üstlenir. Daha sonraki yõllarda Lander’in 
Çanakkale’ye gelen ye enleri konsolosluk i lerini devam ettirirler. 
Çanakkale’deki me hur Calvert kona õnõ da 1852 yõlõnda yaptõrtõrlar. 
Amcalarõ Lander’in ölümü sonrasõnda, Frederick William Calvert (1819-
1876) 1847 yõlõnda ngiliz konsolosu olur; ama aynõ zamanda Prusya’nõn 
da fahri konsoloslu una da yürütür. Karde i James (1827-1896) Birle ik 
Amerika Devletlerinin konsoluk görevini üstlenmi tir. En küçük 
karde leri Frank Calvet ise, anadili ngilizce dõ õnda, Rumca, Türkçe, 
talyanca ve Fransõzcayõ çok iyi bilmektedir; ayrõca arkeoloji ve tarihe 

meraklõdõr. yaptõ õ Troas ara tõrmalarõnõn yanõ sõra ailenin ticaret i lerine 
de yardõmcõ olur (Heuck Allen: 1999: 16-17. Fig. 2, 3, 4). Calvert ailesi 
mensuplarõnõn gömüldü ü aile mezarlõ õ Çanakkale’de bulunmaktadõr 
(Res. 8). Calvert ailesinin Çanakkale’deki kona õ dõ õnda, farklõ yerlerde 
çiftlik evleri de vardõr. Bunlardan biri amca Lander’in Çanakkale 
Bo azõ’na bakan Erenköy’deki çiftlik evidir (Resim 9, 10) (Heuck Allen 
1999: 20 vd.). Klasik bir koloniyalist olan Frederick Calvert, 
Avrupa’daki yeni tarõm tekniklerini uygulamak için Troas’õn daha iç 
taraflarõnda geni ce bir arazi daha alõr. Hisarlõk (ya da Asarlõk/ Troia)’õn 
yakla õk 3 km. güneydo usundaki Batak Çiftlik (ya da Thymbra Farm) 
olarak adlandõrõlan bölgede 1839 yõlõnda bir çiftlik evi yaptõrõr (Resim 
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11), (Robinson: 2006, 52 vd.). Arkeoloji literatüründe daha sonraki 
yõllarda Hanay Tepe olarak tanõnacak bu önemli tarihöncesi höyük de bu 
arazinin içinde yer almaktadõr. Frederik Calvert’in bu koloniyalist 
yakla õmõnõ Frank Calvert kendi ilgi alanõ için, yani arkeolojik 
ara tõrmalarõ için kullanõr. Çünkü Erenköy’de antik yerle me 
Ophyrneion, Batak Çõftli i’nde Thymbra vardõr. Ayrõca yakla õk yirmi 
yõl sonra kazõsõ yapõlabileek olan olasõ Troia / lion (Asarlõk Tepe) de 
buraya çok fazla uzak de ildir. Zaten bir sure sonra Asarlõk Tepe’nin bir 
bölümü de Frank Calvert tarafõndan satõn alõnõr (Robinson 2006: 463 
vd.). John Brunton 1856 yõlõnda Çanakkale’ye geldi inde kar õsõnda 25 
yõldõr Çanakkale’de ya amakta olan Calvert ailesini bulur. Calvert’lerin 
hem bölgedeki ili kileri çok iyidir, hem de dil ve çevreyi tanõma gibi 
sorunlarõ a mõ lardõr. Brunton uzun ara tõrmalarõ sonucunda Calvert 
ailesinin çitlik evinin oldu u Erenköy’ün 1, 5 km kuzeydo usunda (bu 
günkü Tusan Hotel ve Güzelyalõ’ya do ru olan arazi) hastaneyi yapmaya 
karar verir ve hemen çalõ malara ba lar. John Brunton’un hastane için 
seçti i yer, aynõ zamanda 1834 yõlõnda Osmanlõ mpartorlu u’ndaki ilk 
karintinanõn da yapõldõ õ yer olma özelli ini de ta õmaktadõr (Sarõyõldõz 
1996: 6; Aslan 2002: 927). Brunton, birlikte çalõ tõ õ Frederick Calvert 
ve Calvert ailesi ile çok iyi ili kiler geli tirir; hatta 25 A ustos 1856 
tarihinde ngiliz subayõ William J.Chad ile evlenen Lander’in kõzõ Louisa 

Lander’in dü ününde Frank Calvert’le birlikte ahitlik yapar (Heuck 
Allen 1999: 77, dipnot 32). 1856 yõlõnda Renköy Hastenesi ile Calvert 
evine saldõran “Ba õ Bozuklar” Brunton’nõn da yardõmõ ile ngiliz 
askerleri tarafõndan Erenköy’de öldürülür (Silver 2004: 151). 1856 
yõlõnõn kõ õnda, o güne kadar yapõlmõ  hastahanelere örnek olacak 
Erenköy hastanesi bitirilir, ancak tam bu sõralarda ngiliz hükümeti 
Rusya ile barõ  imzalar. Bunun üzerine Londra’daki Sava  Merkezi 
Brunton’a bütün çalõ malarõ hemen durdurmasõnõ emreder. Bunun 
üzerine Brunton, emrindeki e itimli 150 askerle Troia ovasõnda, 
bölgedeki bazõ arkeolojik yerlerde kazõ yapmak için kamp kurar. 
Bronton, bölge ile tüm arkeolojik bilgileri Frank Calvert’ten alõr. Brunton 
bir arkeolog de ildir ve tek amacõ hazine bulmaktõr. Bu nedenle oldukça 
hõzlõ ve tahrip edici bir ekilde kazlar yapar, tuttu u kõsa günlükten ba ka 
kazõ yaptõ õ yerler ve buluntularõ ile ilgili pek fazla bilgi vermez. 
Yazdõklarõndan, askerlerin eski eserleri buldukça daha fazla motive 
olduklarõnõ ve daha hõzlõ kazdõklarõnõ ö renmekteyiz. Özellikle “Illium 

Novum” yani Ilion/Troia’da yaptõ õ kazõnõn biraz daha ayrõntõlarõ de inir. 
Depremle yõkõlmõ  bir tapõna õ kazmaktadõr, çok sayõda mozaikli yapõ 
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açõ a çõkartõr. Kesin olarak belirlenemese de kazõ yaptõ õ yerin Troia’nõn 
do usu oldu unu tahmin edebilmekteyiz. Londra Sava  Merkezi’nin geri 
ça õrmasõ nedeniyle çalõ malarõnõ kesmek zorunda kalõr; böylece kesmeyi 
planladõ õ mozaikli yapõ da bu sayede tahrip olmaktan kurtulur. Sava  
bitti i için hastanenin bir i levi kalmamõ tõr; bu nedenle binalar sökülerek 
satõlmõ tõr (Heuck Allen 1999: 78). Calvert ailesinin yardõmõyla Brunton 
Troia Ovasõ ve çevresinde yedi farklõ yerde kazõlar yapmõ  ve çõkardõ õ 
eserleri British Museum’a vermi tir (Heuck Allen 1999: 78; Cook: 1973: 
58). Calvert ailesinin Erenköy’deki evi 19. yüzyõlõn ba õndan beri, 
neredeyse bölgeyi gelen eden herkes tarafõndan ziyaret edilmi tir. Gerçi 
Calvert ailesinin Erenköy’deki ilk evleri 1838 yõlõnda içindeki 
kütüphanesi ile birlikte tümüyle yanmõ tõr, ancak Frederick Calvert aynõ 
yere yeni bir ev daha yaptõrõr (Robinson: 2006, 61). 1853 yõlõnda 
Erenköy’ü ziyaret eden George Frederick Howard evin anlatõrken 
“müthi  manzarasõ olan villa” diye bahseder (Robinson: 2006, 62). Frank 
Calvert’in 1860 yõlõnda Colonae ve Ophryneion üzerine yayõnladõ õ 
makalede Renköy’ün bir de planõnda “Calvertlerin evi” olarak 
i aretlenmi tir (Calvert 1860: 291-296). Çizimden Calvertlerin evinin 
Erenköy’ün en büyük evi oldu u anla õlmaktadõr (Res. 9). 1876 yõlõna 
kadar Calvertler burayõ çiftlik evi olarak kullanõrlar. Yazõlanlardan bu 
tarihten itibaren, artõk Calvert’lerin burada oturmadõ õnõ görüyoruz. 1870 
yõlõnda Calvert, Schliemann’a evi kazõ çalõ malarõnda kullanmasõ için 
önerirse de, bu gerçekle mez. 1878 yõlõnda Frank Calvert, Erenköy için 
ilgisiz bir ekilde “ küçük bir köy” olarak bahseder, ancak ev o tarihe 
kadar halen Calvert ailesinin malõdõr. Birkaç yõl sonra Schliemann’nõn 
Troia kazõlarõna katõlmak için Erenköy’ü ziyaret eden Calvert’in dostu 
Rudolf Virchow, Erenköy’ün güzelli inden bahseder, ancak evle ilgili 
hiçbir not yoktur (Robinson 2006: 62). 1880’li yõllarõn ba õndan itibaren 
söz konusu bu evin Calvertlerin malõ olmaktan çõktõ õ kesin gibidir. 
1960’lõ yõllarda Erenköyü ziyaret eden Cook, evden hiçbir izin geriye 
kalmadõ õnõ belrtmi tir (Cook 1973: 63). Söz konusu bu evin 
günümüzdeki yeri saptanabilmi  de ildir. 1922 sonrasõnda Erenköylü 
Rumlarõn göçmesi sonrasõnda büyük bir hõzla yõkõldõ õ tahmin edilen eve 
ait hiçbir görsel malzeme yoktur (Res. 11). Erenköy’ün Troia kazõlarõnda 
oynadõ õ rol Brunton ve Calvert’in yaptõ õ kazõlarla sõnõrlõ kalmaz. 
1871’den itibaren Hisarlõk Tepe’de büyük kapsamlõ Schliemann kazõlarõ 
sõrasõnda da Erenköy’ün önemi devam eder. Yunan hayranlõ õ nedeniyle 
kendisine Athenalõ bir e  seçen Heinrich Schliemann’nõn Rumlara kar õ 
duydu u yakõn ilgi, Troia kazõlarõnda da devam eder. lk resmi 
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kazõlarõnõn ba ladõ õ 1871 yõlõnda yazdõ õ mektupta u bilgiler yer 
almaktadõr: 

 “ çilerimin hepsi Rum ve kom u Renköy’den geliyorlar. Sadece 

Rumlarõn çalõ madõ õ Pazar günü Türk i çi getiriyorum. Her gün 30 

kuru  ödedi im Renköyl’lü u a õm Nikolas Zaphyros yevmiyelerin 

ödenmesinde bana çok yardõmcõ; çünkü her i çiyi tanõyor ve namuslu. 

Yönetme kabiliyeti ve i  hakkõnda bilgisi olmadõ õ için maalesef i lerimde 
yardõm edemiyor” (Esin: 1991: 24). 

Schliemann kimi zaman 130 i çiyle kazõlarõnõ her geçen gün biraz 
daha hõzlandõrmaktadõr. Amacõ biran önce Priamos’un hazinelerini 
bulmaktõr. Schliemann nihayet 1873 yõlõndaki kazõlarda aradõ õ hazineleri 
bulur ve tüm hazine buluntularõnõ yurt dõ õna kaçõrõr. Burada da Erenköy 
önemli bir rol oynamaktadõr; ancak hazinenin bulunu  ve kaçõrõlõ  
öyküsüne geçmeden, Erenköy’ün Troia buluntularõyla olan di er bir 
ili kisine de inelim: Hazinen bulundu u i çiler arasõnda duyulunca yine 
1873 yõlõnda Kumkaleli iki i çi üç farklõ yerde altõn takõlar bulmu lardõr. 
Bu buluntularõn büyük bir kõsmõnõ Erenköy’deki kuyumcuda eritirken 
Kumkale zaptiyesi tarafõndan ele geçirilmi  ve stanbul’daki müzeye 
gönderilmi tir. stanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sergilenen Troia altõn 
buluntularõnõn bir bölümü elkonolan sözkonusu bu buluntulardõr (Esin 
1993: 186). Schliemann’nõn Troia’da buldu u “Priamos Hazinesi” ve 
kaçõrõlõ õna geri dönersek: 31 Mayõs 1873. Osmanlõ mparatorlu u’nu 
temsilen Hisarlõk kazõlarõna katõlan kazõ komiseri Amin Efendi’ye i çiler 
o sabah önemli bir eser bulundu u haberini verirler. Bunun üzerine Amin 
Efendi buluntularõ görmek ister. Schliemann bu iste i geri çevirir. Bu 
duruma çok sinirlenen Amin Efendi, otoritesini sa layacak yardõmõ 
almak için Çanakkale’ye gider. Daha sonraki ara tõrmalardan bilindi i 
üzere, hazine çõkartõlõrken Schliemann’nõn en çok güvendi i i çisi 
Erenköylü Yannakis vardõr; ancak Schliemann’nõn karsõ Sophie 
Hisarlõk’ta de ildir. Schliemann buluntularõ kulübesinde saklar ve 
çalõ maya devam eder. Ak am saati Almanya’dan konuklarõ gelmi tir. 
Oldukça kõzgõn Amin Efendi ise ortalõkta dola maktadõr. Schliemann’nõn 
buluntularõ kontrol edecek zamanõ yoktur. Tüm buluntularõ sarõp sarmalar 
ve bir notla Frederock Calvert’in Thymra Çõftli i’ne yollar. Frederick 
Calvert’e yollanan notta unlar yazõlõdõr (Easton 1994: 221vd.)  

“Size bu notu yazdõ õm için üzgünüm, ancak oldukça sõkõ bir 

ekilde gözlemlenmekteyim; bana çok kõzan Türk kazõ komseri, 

bilmedi im bir nedenle yarõn kulübemi aramak istiyor. Bu nedenle 

sizden, bedelini ödemek artõyla, 6 küfe ve bir paketi saklamanõzõ ve 
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hiçbir ekilde Türklerin eline geçmemesini sa lamanõzõ rica ediyorum” 
(Easton 1994: 224).  

Yannakis hava karardõ õnda emanetleri gizlice Calvertlerin 
çiftli ine götürür. Altõ gün sonra, Yannakis ve yine Erenköylü olan 
Spiridon Demetriou gece yarõsõ eserleri almak için Thymbra Çõftli i’ne 

giderler. Calvertler onlara üç at verir ve Schliemann’nõn iki sadõk i çisi 
Troia Ovasõ’nõ geçerek kuzeydeki, Erenköy’ün hemen altõndaki Karanlõk 

Liman’a do ru yola koyulurlar. Burada Yunanistan konsolosunun 
organize etti i ekilde Yunan gemisi Taxiarches gemisi beklemektedir. 
Spiridon Demetriou mallarõ gemiye yükler ve gemi önce Syros adasõna 
oradan da Schliemannnõn evinin oldu u Athena’ya do ru yola koyulur 
(Easton 1994: 225 vd.). 1945 yõlõnda, II. Dünya Sava õ sonrasõnda Pu kin 
Müzesi’ne kadar devam eden „Priamos Hazinesi’nin (Res. 12) yolculu u 
böyle Erenköy’den ba lar. 

Yukarõdan yazõlanlardan da anla õlaca õ gibi ntepe/Erenköy 
Troia ara tõrmalarõnda Calvert öncesi, Calvert ve Schliemann 
dönemindeki kazõlarda büyük bir rol oynamõ tõr. 19. yüzyõlda ba layõp 
21’nci yüzyõla kadar devam eden bu modern “Primaos Hazinesi” 
mitolojisinin en önemli istasyonlarõndan her anlamõyla 
ntepe/Erenköy’dür. 
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