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BÖLÜM 1- GİRİŞ  

 

Ünlü tarihçi Strabon Friglerin Balkanlardan Anadolu’ya gelen bir halk olduğundan, Romalı 

Tarihçi Quintus Cirtius (Hist Alex III,1-2) ise Friglerin başkentinin Sakarya Irmağı’nın 

yakınında olduğundan bahseder. Bir medeniyet kurmuş ve politik, sosyal, kültürel ilişkileri 

antik kaynaklara konu olmuş bu halkla ilgili somut buluntular görece çok da uzak olmayan 

bir zamanda keşfedilmeye başlanmıştır. Alman klasik filolog Alfred Körte, 1893’te 

Sangarios (Sakarya) nehri üzerinde bir yeri ziyareti sırasında, Yunan ve Latin yazarlarının 

eski Frig başkenti için söylediklerinden yola çıkarak bu antik yerleşimi Gordion olarak 

tanımlamıştır. Alfred Körte’nin bu keşfi hem Gordion ve yakınında bulunan Yassıhöyük 

Köyü hem de dünya tarihi ve arkeolojisi için bir dönüm noktası olmuştur. Bu tarihten sonra 

Gordion kazıları aralıklarla devam etmiş, Körte’nin araştırmalarından elli yıl sonra, 1950’de, 

Gordion’da dünyanın şimdiye kadar bilinen en eski ahşap mezar odasına sahip Büyük 

Tümülüsün (Tümülüs MM) Rodney S. Young tarafından keşfi büyük heyecan uyandırmıştır. 

Başkent Gordion hem Frig uygarlığına ilişkin sağladığı verilerle, hem İç Kale’de kesintisiz 

yerleşim gören yapı ve özellikleri, hem geniş bir bozkır coğrafyasına dağılmış irili ufaklı 

Tümülüsleri, hem de antik batı sanatına ilham kaynağı olmuş efsaneleri ile 2012 yılında 

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne kaydedilmiştir.  

 

Günümüzde Gordion Arkeoloji Projesi kapsamında yürütülen kazılarla birlikte 

interdisipliner bir ekiple koruma çalışmaları da devam etmektedir.  Bunun yanı sıra 

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademisyenler, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi 

Müdürlüğü ve Gordion Müzesi ile başta Polatlı Belediyesi olmak üzere ilgili yerel paydaşlar 

tarafından alanda koruma, belgeleme, eğitim, yerel halkın katılımına ilişkin çok sayıda 

çalışma, plan, proje gerçekleştirilmi ştir. Bu çalışmalardan iş bu yönetim planında 

bahsedilmektedir. Gordion’un UNESCO Dünya Miras Listesi’ne adaylık çalışmaları 

kapsamında Yönetim Planı çalışmaları da hız kazanmış ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Polatlı Belediyesi arasında 14.09.2018 

tarihinde imzalanan iş birliği protokolü kapsamında iş bu Yönetim Planı hazırlanmıştır. 

 

1.1. Yönetim Planının Gerekçesi 

Gordion’un sahip olduğu kültürel mirasın evrensel değerlerinin korunması ve gelecek 

nesillere aktarımı bakımından alanın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydı önemli bir 

fırsat olarak değerlendirilmektedir.  

 

Gordion’un yer aldığı Yassıhöyük; coğrafi, sosyal ve ekonomik yapısı gereği kırsal 

karakterli bir yerleşim yeri olarak ulusal mevzuat uyarınca Ankara ilinin Polatlı ilçesinin bir 
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parçası olarak tanımlanmış bir mahalle olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, sahip 

olduğu yasal ve yönetsel yapı uyarınca merkezi ve yerel ölçekte birçok paydaşın alanda plan, 

program ve proje geliştirmeye yetkili olduğu bir yerleşim yeri olma özelliğine sahiptir. 

 

Alandaki bilimsel araştırma ve kazı faaliyetlerinin geliştirilmesi, korunmasına ilişkin 

öncelikli politikaların oluşturulması, kırsal ve yerel kalkınmanın sağlanması ve turizmin 

gelişmesine de katkı sunacak bütüncül bir yöntemin uygulanması “alan yönetim planı” 

çerçevesindeki uygulama ve yaklaşımlarla mümkündür. Gordion ve çevresinin sahip olduğu 

arkeolojik ve kültürel önem ile tüm değerlerinin bütüncül bir yaklaşımla korunması, 

yaşatılması ve değerlendirilmesi adına karar oluşturma mekanizmalarını sağlamak ve 

alandaki değişimi yönetmek için çerçeve oluşturacak bir yönetim planına ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

 

1.2. Gordion (Yassıhöyük) ve Yakın Çevresi Yönetim Planı’nın Hazırlanma Süreci 

Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının çevresi ile bütünleşerek varlığını 

sürdürmesi, altyapı ve servis olanaklarına kavuşturularak alanın değerinin yükseltilmesi 

hususlarını içerecek şekilde alan yönetiminin sağlanması, buna yönelik ilgili kurum ve 

kişiler arasında işbirliği sağlanarak koruma-kullanma ve yerel toplumun ilgisi arasında denge 

oluşturulması, alanın özelliklerinin korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi ve bunlara 

ili şkin ilkelerin belirlenmesi amacıyla alan yönetim planlarının hazırlanması 5226 sayılı 

Kanun ile değişik 2863 Sayılı Kanun’un Ek-2. maddesi ile tanımlanmaktadır. Anılan Kanun 

doğrultusunda, “Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim 

Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 27.11.2005 tarih 

ve 26006 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Ek-2. maddesi uyarınca 

yönetim alanları ile bunların bağlantı noktalarının korunması, değerlendirilmesi ve 

geliştirilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yönetim planı taslağı hazırlanmakta 

veya hazırlattırılmaktadır. 

 

İlgili ulusal mevzuat hükümleri doğrultusunda, Gordion’un 2012 yılında UNESCO Dünya 

Mirası Geçici Listemize kaydedilmesinin ardından UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 

adaylık çalışmaları kapsamında Yönetim Planı çalışmaları da hız kazanmıştır.  Bu 

doğrultuda, 14.09.2018 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü ile Polatlı Belediye Başkanlığı arasında Gordion Antik Kenti Alan 

Yönetim Planı ve UNESCO Dünya Miras Listesi Adaylık Dosyası Hazırlama Sürecindeki İş 

Birli ği Protokolü imzalanmıştır. 
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Yönetim Planı hazırlık sürecinde; plana ilişkin yasal/bürokratik süreç tamamlanmış, 

planlama ekibi disiplinler arası bir yaklaşımla oluşturulmuş ve bir planlama takvimi 

öngörülmüştür. 

 

Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının 

Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 10. maddesi uyarınca 

planlama ekibinde yer alan uzmanla ve mezun oldukları bölümler aşağıda yer almaktadır: 

 

Pınar KUŞSEVEN   Arkeoloji 

Yıldırım İNAN   Arkeoloji 

Dr. Zeynep TUNA YÜNCÜ  Şehir ve Bölge Planlama 

Kıvılcım Neşe AKDOĞAN  Şehir ve Bölge Planlama 

Dr. Şule KILIÇ YILDIZ  Sanat Tarihi 

Ümmühan Nurşah CABBAR  Mimarlık 

Uğur IŞIK    Ekonomi 

Erdem EŞ    İşletme 

Yavuz YAĞAN   Kamu Yönetimi 

 

Gordion (Yassıhöyük) Alan Yönetim Planı süreci çerçevesinde ilk olarak, yönetim alanı 

sınırlarını tespit etmek için 23-24 Temmuz 2019 tarihlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı 

(Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü) ilgili birimleri, Gordion Kazı Başkanlığı ve 

Polatlı Belediye Başkanlığı uzmanlarının katılımıyla yerinde inceleme ve arazi çalışmaları 

gerçekleştirilmi ş; paydaş katılım toplantısı düzenlenmiştir.  

 

"Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının 

Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 14. Maddesi gereğince, 

alanla ilgili daha önceden çalışmalarda bulunmuş, alanı yeterince tanıyan, alan hakkında 

belirli bir vizyon geliştirebilen, kültürel ve doğal miras yönetimi ile ilgili yeni yaklaşımlar 

hakkında bilgi sahibi, yönetim politikaları ve uygulamaları hakkında deneyimli, 

üniversitelerin mimarlık, şehir ve bölge planlama, arkeoloji, sanat tarihi, kamu yönetimi, 

işletme ve ekonomi bölümü mezunlarından bir kişinin Bakanlığımızca Alan Başkanı olarak 

atanması gerekmektedir. Anılan Yönetmelik'in 15. maddesinde "Danışma kurulu, alanda 

mülkiyet hakkı bulunanlar, meslek odaları temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, 

üniversitelerin ilgili bölüm temsilcileri, alan başkanı ve yetkili idarece tespit edilecek en az 

beş üyeden oluşur.", 16. maddesinde ise "Eşgüdüm ve denetleme kurulu, alan başkanı, 

danışma kurulunca kendi içinden seçilecek iki üye ile yönetim planı taslağı kapsamında 
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hizmetine ihtiyaç duyulan idarelerin birer temsilci olmak üzere en az beş kişiden oluşur." 

hükümleri yer almaktadır. 

 

Yasal mevzuata göre, yönetim planı Danışma Kurulu  tarafından değerlendirilmekte, plan 

kapsamında gerekli hizmetleri sağlayan her kurumdan bir temsilcinin yer aldığı Eşgüdüm ve 

Denetleme Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Süreç (yönetim planının hazırlanması, 

değerlendirilmesi, onaylanması, uygulanması, izlenmesi ve güncellenmesi), alan başkanı ile 

iş birliği içerisinde yürütülmektedir. Alan Başkanı, ayrıca yıllık calışma takvimi ve denetim 

raporlarının hazırlanmasından sorumludur.  

 

“Alan Başkanı”, “Danışma Kurulu” ve “Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu”ndan oluşan 

yönetim yapısı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oluşturulmaktadır.  

 

Yukarıda belirtilen hususlara dayanarak, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürü Mustafa KAYMAK, 27.11.2019 tarih ve E.967202 sayılı Bakan Oluru ile “Gordion 

Alan Başkanı” olarak görevlendirilmiştir. Gordion ve Çevresi Yönetim Planı için oluşturulan 

Danışma Kurulu ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu ise 08.06.2020 tarih ve E.378691 sayılı 

Makam Oluru ile belirlenmiştir. Danışma Kurulu ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu üyeleri 

aşağıda yer almaktadır: 

 

DANI ŞMA KURULU ÜYELER İ 

Prof.Dr. Musa KADIOĞLU   Arkeolog/ Öğretim üyesi    

Dr. Ayşe GÜRSAN-SALZMANN Arkeolog /Öğretim Üyesi, 

Dr. Öğr.Üyesi Müge BAHÇECİ  Mimar/ Öğretim Üyesi 

 Mimar/Ankara KVKBK üyesi 

Mehmet And ATASOY  Arkeolog 

Melek YILDIZTURAN  Arkeolog 

Ünver YAVUZ    Yassıhöyük Mah. Muhtarı 

Burhan ALBAYRAK    Beylikköprü Mah. Muhtarı 

Gökay ŞAVUJ   Çekirdeksiz Mah. Muhtarı 

Mehmet YAVUZ   Kıranharmanı Mah. Muhtarı 

Nurullah ÖZ    Ömerler Mah. Muhtarı 

Korkmaz KADEMLİOĞLU  Sazılar Mah. Muhtarı 

Rıza BAĞCI    Şabanözü Mah. Muhtarı 

Sedat ÇEVİZDALI   Gençali Mah. Muhtarı 

Kadim KOÇ    Polatlı Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği 

Mukadder EKREMOĞLU  Dünya Mirası Gordion Platformu 
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EŞGÜDÜM VE DENETLEME KURULU ÜYELER İ 

Alan Başkanı (Mustafa KAYMAK) 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü temsilcisi 

Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü temsilcisi 

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müze Müd. temsilcisi 

Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müd. temsilcisi 

Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü temsilcisi 

Gordion Kazı Başkanlığı temsilcisi 

Ankara Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcisi 

Ankara Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcisi 

Ankara Kalkınma Ajansı temsilcisi 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcisi 

Polatlı Kaymakamlığı temsilcisi 

Polatlı Belediye Başkanlığı temsilcisi 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü – Ankara temsilcisi 

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü temsilcisi 

Polatlı Ziraat Odası temsilcisi 

Polatlı Ticaret Odası temsilcisi 

Dr. Müge BAHÇECİ Mimar* 

Kadim KOÇ / Polatlı Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği * 

* (Bu temsilciler Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim 
Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 16. Maddesi 
gereğince Danışma Kurulu tarafından seçilmişlerdir).  
 

1.3. Yönetim Planının Yöntemi 

Gordion (Yassıhöyük) Yönetim Planı hazırlık sürecinde, yukarıda değinilen ilgili ulusal 

mevzuat hükümleri, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair 

Sözleşme’nin Yürütülmesine ilişkin Uygulama Rehberi ve Uluslararası Kültürel Varlıkları 

Koruma Araştırma Merkezi (ICCROM)’nin hazırlamış olduğu “Dünya Miras Alanları için 

Yönetim Rehberi” incelenmiş; ulusal ve uluslararası alanlarda hazırlanmış olan alan yönetim 

planı deneyimlerine uyumlu bir doküman hazırlanmaya çalışılmıştır.  

 

2007 yılında Penn Design, University of Pennsylvania Museum of Archaeology and 

Anthropology (Penn Museum) ve Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 

ortaklığı ile başlatılan Koruma Yönetim Planlama Projesi, iş bu Yönetim Planı hazırlığında 

başvurulan önemli bir kaynak olarak değerlendirilmiştir. Gordion’daki Tümülüslerin ve 

çevrelerinin korunması, Yassıhöyük’ün mimarisinin yüzey araştırmasının, 

dokümantasyonunun ve değerlendirmesinin yapılması; yaşayanların sosyo-ekonomik 
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statülerinin, tarihi, sosyo-kültürel, ve ekolojik değerlendirmelerinin yapılması, yerel halkın 

bilinçlenmesinin sağlanması amacıyla eğitim programlarının geliştirilmesi ve yerel halkın 

yerleşmeyi tanıtmada rol almasını sağlayacak bilginin sağlanmasını amaçlanan proje onaylı 

bir yönetim planından ziyade kapsamlı bir çalışmanın sonuçlarını sunan önemli bir belge 

niteliği taşımaktadır. 

 

Yönetim Planı hazırlık sürecinde ana paydaşlar olan University of Pennsylvania Museum of 

Archaeology and Anthropology (Penn Museum), Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 

Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Polatlı Belediye Başkanlığı 

ile çeşitli toplantılar düzenlenerek Yönetim Planı’nın içeriği ve gelişimi üzerine fikir 

alışverişinde bulunulmuştur. Bu toplantılarda önemli bilgiler sağlanmış ve bu bilgiler, 

yönetim planı kapsamında ele alınacak konuların belirlenmesinde yardımcı olmuştur. 

 

Yönetim Planı çalışmaları kapsamında Gordion ve çevresinde yer alan ve alan ile doğrudan 

ili şki içinde bulunan kırsal yerleşimlerde yaşayan halka uygulanmak üzere Bakanlık 

uzmanlarınca anket hazırlanmıştır. Öncelikle yerel halk ve alan arasındaki ilişkinin 

anlaşılması ve sonra alan için en uygun ve gerçekçi politikaların geliştirilmesi için 

hedeflenen bu anket çalışması Polatlı Belediyesi ve Polatlı Tarihi Alanları Tanıtım Merkezi 

yetkilileri tarafından Yassıhöyük, Çekirdeksiz, Sazılar, Şabanözü Mahallesi sakinlerine 

uygulanmıştır. 

 

 
 
 Fig.1. Yerel halkla anket çalışması  
 

1.4. Yönetim Planının Amacı ve Kapsamı 

Yönetim Planı, planlamaya dair süreç içinde, yönetime ilişkin yaklaşımın belgelendiği ve 

alan ile ilgili oluşturulan kararların esas alındığı, kılavuz niteliğinde bir dokümandır. Bu 

kapsamda, yönetim planları, kültürel mirasın araştırma, koruma, restorasyon, turizm, 

ekonomik kalkınma ve bölge halkının ihtiyaç ve öncelikleri arasında bir denge kurarak 

alanın kültürel sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefleyen pratik ve uygulamaya yönelik bir 
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araç olarak nitelendirilmektedir. Dolayısıyla, bir yandan alanın önem ve değerlerinin 

korunmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak, diğer yandan ise kullanıcı ve ziyaretçilerin 

alanın önem ve değerlerini en iyi şekilde benimsemelerine aracı olmak yönetim planlarının 

en temel amaçlarını oluşturmaktadır. 

 

Gordion (Yassıhöyük) Yönetim Planı’nın öncelikli amacı, Frig Uygarlığı’na başkentlik 

yapmış Gordion’un ve çevresinin sahip olduğu değerlerinin ve öneminin belirlenmesini, bu 

değerler ve öneminin toplumun tüm kesimleri tarafından bütüncül olarak anlaşılmasını 

sağlamaktır. Alanın arkeolojik ve kültürel kaynaklarının korunma-kullanma dengesinin 

sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi; alana ilişkin sağlıklı kararlar alınabilmesini teminen, 

paydaşlar arasında ortak hareket etme ve uygulama mekanizmalarının geliştirilmesine imkân 

oluşturmak iş bu Yönetim Planı’nın amaçları arasında yer almaktadır. Bu sayede, 

Gordion’un ve çevresinin tüm değerlerinin korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi ve 

sağlıklı şekilde gelecek kuşaklara aktarılması için sorumluluğu ve ilgisi bulunan tüm 

paydaşlar arasında eşgüdüm sağlanması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, planın hazırlık 

sürecinde eylem odaklı bir yaklaşımdan ziyade süreç odaklı bir yaklaşımın benimsenmesine 

çalışılmıştır. 
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BÖLÜM 2- GORDİON VE YAKIN ÇEVRES İNİN TANIMI VE ÖNEM İ 

 

2.1. Gordion (Yassıhöyük) Arkeolojik Alanı’nın Konumu ve Sınırları 

Gordion, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde, Ankara il merkezinin yaklaşık 90 km. 

güneybatısında, Polatlı ilçesinin yaklaşık 18 km. Kuzeybatısında, Sakarya ile Porsuk 

Nehirleri’nin birleştiği yerin yakınında, Sakarya Nehri’nin doğusunda, Yassıhöyük 

mahallesinde yer almaktadır. Yassıhöyük Mahallesi, Kıranharmanı, Beylikköprü ve 

Çekirdeksiz mahalleri ile komşudur. 

 

 
      
                       Fig. 2. Yassıhöyük (Gordion)’un konumunu gösterir harita. 
 

    

 
       
        Fig. 2.1 Gordion hava fotoğrafı.   
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Gordion 1. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları Ankara 1 Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 06.02.1990 tarih ve 1096 sayılı kararı ile belirlenmiştir. 

1.Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda, İç Kale (Sitadel Höyüğü), İç Kale’nin (Sitadel Höyüğü) 

güneyinde Küçük Höyük ve kuzeyinde Kuştepe’nin uç noktalarına uzanan bir surla çevrili 

Aşağı Kent, Tümülüs MM ile birlikte 73 adet Tümülüs bulunmaktadır. Yassıhöyük’ün bir 

kısmı (Sakarya Nehri’nin bugünkü konumunun batısında yer alan Dış Kent) ise 3. Derece Sit 

Alanı’nda yer almaktadır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Fig. 2.2 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanını gösterir harita.  
 

Gordion ve Çevresi Yönetim Planı hazırlıkları kapsamında öncelikle yönetim alanı sınırları 

belirlenmiştir. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile “Alan Yönetimi  

ile  Anıt  Eser  Kurulunun  Kuruluşu  ve  Görevleri  ile  Yönetim  Alanlarının  

Belirlenmesine  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”in  “Tanımlar” başlığı 

altında yer aldığı şekliyle "Yönetim alanı"; sit alanları, ören yerleri ve etkileşim sahalarının 

doğal bütünlüğü içerisinde etkin bir şekilde korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi, belli 

bir vizyon ve tema etrafında geliştirilmesi, toplumun kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarıyla 

buluşturulması amacıyla, plânlama ve koruma konusunda yetkili merkezî ve yerel idareler ile 
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sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdümü sağlamak için oluşturulan ve sınırları ilgili 

idarelerin görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenen yerler olarak tanımlanmaktadır. 

 

Bu doğrultuda, 23-24 Temmuz 2019 tarihlerinde Bakanlığımızın ilgili birimleri, Gordion 

Kazı Başkanlığı ve Polatlı Belediye Başkanlığı uzmanlarının katılımıyla yerinde inceleme ve 

arazi çalışmaları gerçekleştirilmi ş; paydaş katılım toplantısı düzenlenmiştir. Bu çalışma ile, 

 

• Ankara ili, Polatlı ilçesi, Yassıhöyük Mahallesi sınırları içinde bulunan 1 ve 3. Derece 

Arkeolojik Sit sınırları ile Ankara ili, Polatlı ilçesi, Yassıhöyük, Basri, Beylikköprü, 

Çekirdeksiz, Kıranharmanı, Ömerler, Sazılar, Şabanözü Mahalleri sınırları içinde yer alan ve 

Gordion kentini çevreleyen Tümülüslerin yer aldığı nekropol alanının Dünya Miras Alanı 

olarak önerilebileceği, 

• Bu alanı kuzeyde çevreleyen 3. Derece Arkeolojik Sit statüsüne sahip Yassıhöyük Mahallesi 

kuzey sınırı ve Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03.02.2012 

tarih ve 467 sayılı kararı ile onaylanan Yassıhöyük Köyü Gordion Ören Yeri 1. ve 3. Derece 

Arkeolojik Sit Alanları ve Çevresine ait 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı sınırları 

ile tanımlanan alanın Tampon Bölge olarak önerilebileceği, 

• Dünya Miras Alanı ve Tampon Bölge için önerilmesi düşünülen alanların tamamının ise 

yönetim alanı sınırı olarak sunulmasının uygun olacağı düşünülmüştür.  

 

Ankara ili, Polatlı ilçesi, Yassıhöyük mahallesi sınırları içinde bulunan 1. ve 3. Derece 

Arkeolojik Sit Alanlarını kapsayan alanın "Gordion (Yassıhöyük)Yönetim Alanı";  bu 

alanların dışında kalan ve nekropol alanı ile ilişkili olduğu düşünülen Polatlı  İlçesi,  

Yassıhöyük  Mahallesi  ile  Basri,  Beylikköprü,  Çekirdeksiz  Kıranharmanı, Ömerler, 

Sazılar ve Şabanözü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık tümülüslerin ise 2863 

Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3.maddesinde tanımlı "bağlantı 

noktası" olarak belirlenmesi 18.11.2019 tarih ve E.912100 sayılı Makam Oluru ile uygun 

bulunmuştur. 

 

Gordion’un, UNESCO Dünya Miras Listesi adaylığı sürecinde yapılan çalışmalarda;  

 

• Tampon bölgelerin, Dünya Mirası Listesine kaydedilen varlıkların korunması için önemli bir 

araç olduğu, aday gösterilen alanların çevresinin korunması hem kültürel hem de doğal 

alanlar için koruma stratejisinin önemli bir bileşeni olarak kabul edildiği, 

• Dolayısıyla, tampon bölgenin, aday gösterilen alanın hemen yakınında yer alan yerleşimleri, 

önemli bakı noktalarını ve aday varlık ile onun korunmasına destek olarak işlevsel olarak 
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önemli olan diğer alanları veya nitelikleri içermesi gerektiğine ilişkin hususlar göz önüne 

alınarak alanın sınırları tekrar değerlendirilmiştir. 

 

Bu kapsamda, Gordion UNESCO Dünya Miras Listesi Adaylık Dosyamızın ana bileşeni 

olan Frig Uygarlığı başkenti Gordion’un istinai evrensel değerine katkı sağlayan (iii) ve (iv) 

kriterlerde yer alan unsurları daha somut verilerle desteklediği düşünülen Ankara ili, Polatlı 

ilçesi, Yassıhöyük mahallesi 1 ve 3. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını (İç Kale Höyüğü, Aşağı 

Kent, Dışarı Kent, 73 Tümülüsün yer aldığı alan) yerleşim ve nekropol alanını temsil eden 

en iyi örneklerin görülmesi sebebiyle “Dünya Miras Alanı”, bu alanı çevreleyen ve alanla 

görsel ilişki içinde yer alan diğer Tümülüslerin yer aldığı bölgenin de tampon bölge olarak 

değerlendirmenin uygun olacağı düşünülmüştür. 

 

18.11.2019 tarih ve E.912100 sayılı Makam Oluru ile uygun bulunan Gordion (Yassıhöyük) 

Yönetim Alanı sınırlarının; 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını içeren öneri Dünya 

Miras Alanı ve bu alanla ilişki içerisinde bulunan Tümülüslerin yayıldığı alanda belirlenen 

Tampon Bölge sınırlarını içerecek şekilde revize edilmesi hakkında 2862 sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’nın Ek-2. Maddesi ve bu madde doğrultusunda 

hazırlanarak yürürlüğe giren Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri 

ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6. 

Maddesinin (b) fıkrası gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü’nün 16.12.2020 tarih ve 958997 sayılı yazısı ile ilgili kurum ve 

kuruluşlara görüş sorulmuştur. Gelen kurum görüşleri doğrultusunda aşağıdaki haritada 

sınırları gösterilen Gordion (Yassıhöyük) Yönetim Alanı Sınırı 04.01.2021 tarih ve 

1004209 sayılı Makam Oluru ile uygun bulunmuştur. 
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 Fig. 2.3 Aday Dünya Miras Alanı ve Tampon Bölge Sınırlarını gösterir harita. 
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 Fig.2.4 Yönetim Alanı Sınırlarını gösterir harita.  
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Öneri Dünya Miras Alanı ve Tampon Bölgede yer alan Tümülüsler Tablo1 ve Tablo-2’de 

yer almakta olup bu Tümülüslerden 73 adedi Gordion 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında 

bulunmaktadır.  Yassıhöyük’ün yanı sıra Tümülüsler Şabanözü, Çekirdeksiz, Beylikköprü, 

Kıranharmanı, Sazılar kırsal yerleşmelerde dağılım göstermektedirler.  

 

 
          
         Fig.2.5 Yassıhöyük Mahallesi, Sülüklü Mevkii’nde Tümülüsleri gösterir harita. (Kaynak: Penn Müzesi, Gordion  
         Projesi Arşivi). 
 
 

                
           
                 Fig. 2.6 Yassıhöyük ve mahallelerini gösterir hava fotoğrafı.
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2.2. Gordion (Yassıhöyük) Arkeolojik Alanı’nın Tanımı 

2.2.1. Gordion (Yassıhöyük) Arkeolojik Alanı Genel Çevre Özellikleri 

Gordion’daki ilk yerleşim yeri Sakarya Nehri’nin taşkın yatağındaki alüvyon üzerine inşa 

edilmiştir.   

 
 
Fig. 2.7 Gordion’da kuzey-doğu yönünde akan Sakarya Nehri. (Kaynak: Penn Müzesi, Gordion Projesi 
Arşivi).  
 

Gordion’da yapılan jeomorfolojik çalışmalar, burada bulunan Demir Çağı yerleşiminin 

büyük bir kısmının Sakarya Nehri tarafından taşınan toprağın 3 ila 5 m altında kaldığını, 

daha sonra kentin büyük bir kısmını aşındırdığını göstermiştir. Yerleşimdeki en erken ve 

geniş çaplı sedimantasyon (çökelme) Geç Tunç Çağına tarihlendirilmiştir. Bu tabaka, daha 

sonra üzerine Demir Çağı yerleşiminin inşa edildiği, yayılmış ince bir toprak tabakasıdır. 

Günümüzde yerleşimin gömülmüş ve erozyona uğramış kısımları, nehrin bulunduğu ovanın 

toplam üç ayrı noktasında yeniden görülebilir hale gelmiştir. En son meydana gelen nehir 

hareketleri sonucunda, nehir yatağını İç Kale’nin (Sitadel Höyüğü’nün) doğusuna denk gelen 

vadinin ortasından höyüğün batı tarafına taşımıştır. 

 

Sakarya Nehri, kısa bir süre önce taşkın yatağının birkaç metre altına kanalize edildiği için 

Gordion ve çevresinin alışılmışın dışında açıklıkta alüvyonla kaplı arkeolojik yerleşim 

bulguları ortaya çıkmıştır. Yerleşimde sedimantasyonun en fazla oluştuğu alçak kısımlar 

zamanla terk edilerek çürümüştür. Gordion, yakıt ve inşai faaliyetler için aşırı ağaç kesme, 

hayvan otlatma ve derin toprak kazıları sebebiyle Tunç Çağı’nda başlayan ve Orta 

Anadolu’yu etkileyen geniş bir alanda görülen sedimentasyonun tarihine dair kesin bir kanıt 

sağlamaktadır.  
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Sakarya Nehri’ndeki silt birikimi havza genişliğinde görülmektedir. Küçük akıntılar yüz 

yıllar önce değişmiş olmasına rağmen yerleşimin kenarındaki boşaltma havzaları aynı 

erozyon ve akıntı sıralamasını göstermektedir.  

 

Çok yakın bir zamanda vadinin ortasında oluşan bir kayma, Sakarya Nehri’ni İç Kale’nin 

(Sitadel Höyüğü) doğusundan batısına yönlendirmiştir. Söz konusu değişim için bu akıntı 

yönünün dik ve düzensiz rotasının 19. yüzyılda oluştuğu düşünülmektedir. 

 

Bölgede Sakarya ve Porsuk nehirleri önemli doğal alanları ve su kaynaklarını 

oluşturmaktadır. Gordion civarındaki kırsal yerleşimler su kaynaklarının bulundukları 

yerlere yakındır.  Bölgede bazı pınarlar sürekli akmakta ancak bunların çoğu nehirlere 

ulaşmamaktadır. Bugün, tarlaların sulanmasıyla su tabakasının seviyesi derinleşmiş ve bu 

durum daha da fazla pınarın yılın büyük kısmında yeraltına geçmesine neden olmuştur. 

 

Gordion’da başlıca iki kaya türü bulunmaktdır.  Bu kaya türleri, kalın bir tabaka çamurlu ve 

kumlu Marn kireçle zengin tortul bir taş ile volkanik basalt taşıdır. Marnlı silttaşı ve basalt 

iyi yapı taş malzemesi olmayıp Gordion’da kireçtaşı dâhil olmak üzere taş sadece önemli 

yapılarda kullanılmıştır. 

Gordion, Türkiye’nin ılıman kuşağında yer aldığı için çok çeşitli flora ve çok sayıda 

endemik türe sahiptir. Gordion’daki ağaç gövde sayısı ve yağış miktarı yükseklik arttıkça 

düşmekte hem bitki örtüsü hem de toprak kullanımı bu yağış değişimlerini takip etmektedir. 

 

Bölgede en yaygın bitki örtüsü steptir. Step bitki örtüsü az yağış alan çukur alanlarda ve 

platolar üzerinde yaygındır. Genelde dikenli çalılar görülmektedir. Akarsu boylarında sıra 

halinde iğde, söğüt ve kavak ağaçları görülmektedir. Toprakların tamamına yakını tarım 

alanı veya meradır.  

 

Bölgede İç Anadolu Bölgesinin karakteristik iklimi olan karasal iklim görülmektedir. Yazlar 

sıcak ve kurak kışlar soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. Gece ve gündüz sıcaklık farkları 

fazladır. Yağışlar Mart ve Nisan aylarında fazlalık göstermektedir.  
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                 Fig.2.8 Kar altında tümülüslerin genel görünümü. (Kaynak: Penn Müzesi, Gordion Projesi Arşivi). 
 

Genellikle kuru rüzgârların etkisi altında olan Gordion’a, yazın esen rüzgarlar 

kuzeydoğudan, kışın esen rüzgarlar kuzeyden, kuvvetli yağış getiren rüzgarlar ise kuzeybatı 

ve güneybatıdan gelmektedir. En çok mayıs ayında yağış alan Gordion’da ortalama yağış 

miktarı 377,6 mm.’dir. Yıllık ortalama nem oranı %60 olup Aralık-Ocak aylarında bu oran 

%80’e çıkmakta, yılın en sıcak ayları olan Temmuz-Ağustos aylarında ise %40’lara 

düşmektedir. Uzun yıllar veri ortalamasına göre, en yüksek sıcaklık (Ağustos ayında) 40 

derece, en düşük sıcaklık (Ocak ayında) -24,9 derece olarak tespit edilmiştir. Kar yağışı çoğu 

zaman Ocak ve Nisan ayları arasındadır. 

 

Gordion ve çevresini içeren yönetim alanı sınırları, Mülga T.C Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı’nın Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’na (1996) göre 3. derece deprem 

bölgesinde yer almaktadır. 

 

2.2.2. Gordion İç Kale – Sitadel Höyük 

Gordion, Sakarya Nehri’nin doğusunda ve Sakarya Nehri’nin Porsuk Çayı ile birleştiği 

noktanın kuzeyinde yer almaktadır.  Antik dünyadaki en önemli arkeolojik alanlardan biri 

olan Gordion aynı zamanda Frigler’in siyasi ve kültürel başkenti olarak tanınmaktadır. 

Gordion şehri “kral yolu” olarak bilinen kalıntılar üzerinde muhteşem bir durak olma 

özelliğine sahiptir. Bu ünlü şehir doğu ile batıyı, Persia ve Mezopotamya’yı birbirine 

bağlamaktadır. Ayrıca Gordion Gordion kralı Midas ve Büyük İskender hakkında sayısız 

hikâyelerin anlatıldığı bir şehirdir. Gordion Arkeolojik Alanı’nı oluşturan en önemli unsur 

Gordion Sitadel Höyüğüdür.  Höyük, çevresindeki ovadan yaklaşık 13-16.5 m. yükseklikte 
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ve yaklaşık 480 x330 m boyutlarında olup 10 hektarın biraz üzerinde bir alanı 

kaplamaktadır.  

 

 
                  
                   Fig.2.9 Sitadel Höyük hava fotoğrafı.  

 

 
 
 Fig. 2.10 Erken Frig Doğu Kapısı (yaklaşık 850 –800 BC). (Kaynak: Penn Müzesi, Gordion Projesi Arşivi). 
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Fig.2.1. M.Ö 9. yy Erken Frig Kapı Kompleksi rekonstrüksiyonu. Gabriel Pizzorno and Gareth Darbyshire 
(Kaynak: Penn Müzesi, Gordion Projesi Arşivi). 

 
 
 

 
 

Fig.2.12. Erken Frig Dönemi Sitadel Planı. (Kaynak: Penn Müzesi, Gordion Projesi Arşivi). 
 

Kale içinde, iki ana bölüm ortaya çıkarılmıştır. Bu bölümlerden, Saray Alanı iki büyük üstü 

açık ve kalın bir duvarla ayrılan iki avlu içermektedir. Avluların güneybatısında Teras 

Kompleksi yer almaktadır. Saray alanının güneybatısında yer alan binalar (1-4 nolu 
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megaronlar) ve Teras kompleksinin içindeki yapılar MÖ 800 civarında gerçekleşen büyük 

yangınla tahrip olmuşlardır. Erken Frig dönemindeki bina tipi seçimi megarondan yana 

olmuştur. Bu yapı türü dikdörtgen şeklinde büyük bir oda ve ön tarafta daha küçük bir girişten 

oluşmaktadır. Yapı türü Anadolu’da Erken Bronz Çağa giden uzun bir tarihe sahiptir. Kale 

megaronları farklı büyüklükler ve bina özellikleri göstermektedir. 

Megaron 1 Saray alanı dış avlusundaki en küçük olandır. Duvarlar taş temel üzerinde 

kerpiçtir. MÖ 800 civarında kaleyi tahrip eden yangında kerpiç bloklar pişmiş ve ahşap 

kirişlerin, direklerin oturduğu delikleri, pervazları belirgin hale getirmiştir. Bu ahşap sistem 

ayrıca Anadolu’da uzun bir geçmişe sahiptir. 

Megaron 1’e bitişik Megaron 2, diğerinde görülen ahşap kullanımına benzer bir teknikte inşa 

edilmiş ve taş bir binadır. Bu binanın bazı özellikleri dikkat çekicidir. Ana odadaki karmaşık 

desenli çakıl taşı mozaik ve önde yükseltilmiş platform, yapıyı diğer binalardan ayırmaktadır. 

Bir diğer olağandışı özellik ise, binanın yan ve arka duvarlarını oluşturan taşlar üzerinde 

dikkate alınacak sayıda taslak çizimlerin bulunmasıdır. Dış duvarlarına kazınmış bu figüral ve 

soyut desenlerin yanı sıra 9.75 m. uzunluğundaki ahşap çatıları diğer özellikleridir. Binanın 

önünde bulunmuş olan ve muhtemelen binaya ait taş çatı alınlığı ya da akroter, Megaron 2’nin 

içinde yer alan kazıma desenlere benzemektedir. Erken Frig kalesi için bir tapınağın 

varlığından bahsetmek gerekirse, bu tapınak yapısı için Megaron 2’nin en muhtemel aday 

olduğu ve Frig Ana Tanrıçası Matar’ın tapınım gören tanrı olduğu düşünülmektedir.  

 
 
Fig.2.13 Erken Frig Dönemi Megaron 2 ana odasında bulunan çakıl mozaiği.  
              (Kaynak: Penn Museum Gordion Project Archives). 

Megaron 3, Saray alanının iç avlusuna bakmaktadır ve kale içindeki en büyük megarondur. 

Tabana oturtulmuş iki ahşap kolon sırası, ortada bir ana nef ve iki yanda koridorları 

desteklediğini göstermektedir. Arka duvar boyunca bulunmuş olan tekstil kalıntıları burada 
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alçak bir divanın varlığını düşündürmektedir. Megaron, kaliteli seramik, bronz kaplar, fildişi 

ve metal parçalı, fildişi kakmalı mobilyalar gibi çok miktarda zengin eser içermektedir. 

Megaron 3, Gordion’un MÖ 9. yüzyıl yöneticileri tarafından zenginlik ve seviyelerini 

gösterebilecekleri kabul yeri ve dinleme alanı olarak kullanılmış olmalıdır. 

Megaron 4, Megaron 3’ün arkasında yükseltilmiş bir teras üzerinde ve parke taşları ile 

döşenmiş anıtsal bir rampa ile ulaşılır konumdadır. Kentin daha sonraki sakinleri tarafından 

zarar gören tek binadır. Amacı bilinemeyen bu bina büyük kısmı kerpiç duvarları ile kale 

içinde seçkin bir konuma sahip olmalıdır. Komşusu Megaron 3 gibi ana odası bir orta nef ve 

iki koridordan oluşmaktadır. 

 

Saray alanının güneybatısında yer alan Teras Kompleksi geniş bir caddenin iki yanında 

birbirine bakan iki uzun çok bölümlü yapıları içermektedir. Yapılar, saray alanından yaklaşık 

2 metre daha yüksek teras üzerinde yer almaktadırlar. Saray Alanına bakan Teras Kompleksi, 

ortaya çıkarılmış 100 metreden fazla uzunluğundaki bina yapısı ile Anadolu’nun en büyük 

yapılarından biridir. Temel megaron tipinde birbiri ile aynı özellikleri gösteren 8 birim ortak 

duvarlara sahiptir. Her bir birimin iç düzeni Megaron 3 ve 4’ü hatırlatır şekilde bir orta nef ve 

iki yan koridordan oluşmakta ve iki sıra sütuna sahiptir. Duvarlar alt kısımda aralıklı olarak taş 

ve ahşaptan oluşmuş, üst kısımları kerpiçtir. Her bir birime giriş caddeden ön odaya geçilen 

bir kapı ile sağlanmaktadır. Birimleri birbirine bağlayan iç kapılar bulunmamaktadır ve Saray 

alanına geçişi sağlayan arka kapılar da yoktur.  

 
 
Fig.2.14 Teras Binaları sağdan sola birimler TB1, TB2, TB3, TB4, and TB5. (Kaynak: Penn Müzesi Gordion 
Projesi Arşivi). 
 

Teras Kompleksi’nin karşı tarafında bulunan ve CC Binası (“Clay Cut” – Kil Kesme) olarak 

adlandırılan yapının sadece 3 birimi kazılmıştır. Binanın kazılan birimleri birbiri ile aynı 

megaron planlarına sahip olup Teras Kompleksi ile aynı özellikler taşımaktadır.  
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Yangın felaketinden sonra Frigler, MÖ 800'de, yeni kalelerini eskisinden çok daha yüksek bir 

seviyeye (eski megaron avlularının bulunduğu bölgede dört ila beş metre daha yükseğe ve 

güneydoğudaki giriş kapısının çevresinde ise daha da yükseğe) inşa etmeye karar vermiştir.  

İstenilen seviyeye ulaşmak için oldukça yoğun miktarda kil ve taş moloz getirmişlerdir. 

 

Yeni ve Eski kaleler karşılaştırıldığında, sonradan inşa edilen kalenin genel olarak öncekinin 

kopyası olduğu görülmektedir. Kalenin güneydoğusunda yer alan yeni anıtsal kapı kompleksi, 

Erken Frig dönemindekinin üzerinde yer almakta ve güneydoğuya doğru genişleme 

göstermektedir. Yeni girişin destekleyici taş blokları, çok renkli işlenmiş blok parçalardan 

oluşan basamak şeklinde destek duvarı ile yerden itibaren 20 metre kadar yükselmiştir. Bu 

duvarların aynı zamanda kalenin savunmasında da rol oynamış olduğu düşünülmektedir. Yeni 

Kalenin savunma duvarlarının kuzeydoğu ve kuzeybatıda yer alan bölümleri de kazılmıştır. Bu 

duvarlar eski savunma duvarları hattının hemen dışında yer almaktadır ve daha yüksektirler. 

 

Sur duvarları içinde ana bölgeler (doğuda, megaronlarla çevrili iki büyük avlu ve batıda geniş 

bir caddede birbirine bakan iki sıra yapılar) erken dönem yerleşimi ile hemen hemen aynıdır. 

Erken dönem Kale yerleşiminde Teras Kompleksi ve CC Binaları olarak adlandırılan yapıların 

her biri çok birimli, tek bir yapı iken yeni dönem Kale yerleşiminde bağımsız olarak 

planlanmıştır. Yeni dönem Kale yerleşiminin planına eklenen bir yenilik de anıtsal giriş 

kompleksinin güneybatısına uzanan büyük, çok birimli yapı olan A binasıdır.  

 

Kalenin doğu girişinin güneydoğusunda yer alan A Binası, 80 m’den daha uzun olan megaron 

yapı sırasından oluşmaktadır. MÖ 500 civarında önemli bir tadilat geçirmiştir. Kuzeydoğu 

uçtaki iki megaron yenilenmiş ve kullanılmaya devam etmiştir. Aynı zamanda güneydoğu 

uçtaki iki megaron, farklı bir yapı kompleksi olan Mozaik Binasına yer açmak için 

yıkılmıştır. Bu çoklu odalardan oluşan yapının dışı işlenmiş büyük andezit bloklarıyla 

kaplanmış avluyla çevrilidir. Avlu renkli nehir çakıl taşlarıyla oluşturulmuş meander desenli 

mozaiklerle kaplı odalara geçişi sağlamaktadır. Kırmızı boyalı bir sütun kaidesi hala orijinal 

konumunda durmaktadır. Bu sütun kaidesinin bir eşinin girişin diğer tarafında yer aldığı 

düşünülmektedir. İki sütunlu giriş ziyaretçiyi andezit kaplı dış avludan mozaikli ön odaya ve 

oradan da mozaik taban dekorasyonlu ana kült ya da taht odasına yönlendirmektedir. Bu 

kompleksin fonksiyonu kesin olarak bilinememektedir, ancak bir Ateş Tapınağı olma olasılığı 

vardır. 

 

Geç Frig döneminde, MÖ beşinci yüzyılın başlarında, kaleye özellikle Gordion kadınları için 

önemli olan başka bir yapı eklenmiştir. Boyalı Ev olarak adlandırılan bu yapı çok küçük, Orta 
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Frig döneminden iki megaronun (C ve G yapıları) arka uçları arasında kısmen saklı konumda 

yer almaktadır ve kale giriş kompleksinin içinde dış avludadır. 

 

 
 
Fig.2.15 Boyalı Evin konumunu gösteren detay. (Kaynak: Penn Müzesi, Gordion Projesi Arşivi). 
 

Yapının girişi kaledeki diğer binalardan farklıdır. Avluya dönük şekilde konumlandırılmak 

yerine, çevre duvarına bakmaktadır ve yapı girişine ancak iki megaronun arkasına geçilmek 

yoluyla ulaşılabilmektedir. Girişe dört basamakla inilmekte, ardından sola dönülerek yine bir 

basamak inilerek ön odaya ulaşılmaktadır. Ana odaya girmek için sağa dönmek 

gerekmektedir. 4.50 x 3,75 m ölçülerinde, avlu seviyesinden ve hemen yanındaki megaron 

zemin seviyelerinden yaklaşık 1 m aşağıdadır. Dar, çetrefilli giriş ve odanın gömülmüş yapısı 

hiç ışık almadığını ya da çok az aydınlandığını göstermektedir. 

 

Ön odanın duvarları, pişmiş toprak çivilerden oluşmuş mozaikle süslüdür ve bunlardan 

yaklaşık 1000 adet gri-mavi sıva zemin üzerinde bulunmuştur. Ana odanın zemini çöküntü 

molozları ile kaplanmıştır. Birkaç figürlü frizi oluşturan binlerce boyalı duvar sıvası parçaları 

bu molozların arasındadır. Bunlardan en büyüğü insan figürlerinin törensel geçişini gösteren 

parçalardır. Bu geçiş töreni sağ ve sol duvarlarda devam eden iki gruba ayrılmış ve kapı 

karşısında yer alan arka duvarda birleşiyor olmalıdır. 

 

Geçit töreninde fark edilen bazı özel hareket ve özellikler bulunmaktadır. Figürlerden bir 

tanesi sağ elini dudaklarına doğru kaldırmıştır. Bu Akhamenid sanat repertuarında çok iyi 

bilinen saygılı bir sessizliğe işaret etmektedir. Boyalı Ev’in arkeolojik konteksti figür stili ile 

birleştirilmi ş, yapı ve dekorasyonu MÖ 500-490 civarına tarihlenmiştir.  
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                      Fig. 2.16  Boyalı Ev freskleri (Kaynak: Penn Müzesi, Gordion Projesi Arşivi). 
 
                                                                            

2.2.3. Aşağı Şehir, Dış Şehir ve Surlar (“Ku ştepe”, “Küçük Höyük” vb. daha büyük 

kale/savunma noktaları) 

 
 
  Fig. 2.17.  Kuş Tepe ve Küçük Höyük’ün yerini gösterir harita. (Kaynak: Penn Müzesi, Gordion projesi Arşivi).  

 

İç Kale’nin (Sitadel Höyüğünün) kuzeyi ve güneyinde, toplamda 45 hektar büyüklüğünde bir 

yerleşim alanı olan Aşağı Şehir bulunmaktadır. Burası Frig kralları tarafından inşa edilmiş ve 

Kral Midas zamanında (yaklaşık MÖ. 700) en büyük boyutuna ulaşmış bir yerleşim alanı 

olup Dış Şehir olarak anılan batıdaki yine yaklaşık 45 hektar büyüklüğündeki başka bir 
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yerleşim alanına bağlanmaktadır. Aşağı ve Dış Şehirlerde yapılan kazılarda doğuya doğru 

büyük taş binalar ve batıya doğru küçük kerpiç evler ortaya çıkarılmıştır. Hem Aşağı Şehir 

hem de Dış Şehrin çevresi tahkimlendirilmiş ve çevrelerinde ayrıca belirli yerlerde daha 

büyük kaleler veya müstahkemler bulunmaktadır. Bu surlar, İç Kale’nin (Sitadel Höyüğü) 

kuzeyinde ve güneyinde bulunan Aşağı Şehir'i korumaktadır. 

 

Bunlardan en büyüğü İç Kale’nin (Sitade Höyüğü) yaklaşık 200 m güneydoğusunda yer alan 

ve bugün Küçük Höyük olarak adlandırılan kale olup diğeri İç Kale’nin 450 m kuzeyinde yer 

alan Kuştepe Höyüğü’dür.   

 
 
Fig.2.18 Küçük Höyük (=K7; Small Mound) (Kaynak: Penn Müzesi Gordion Projesi Arşivi). 
 

 
 
Fig. 2.19 Kuştepe (=K8; “Bird Mound”) (Kaynak: Penn Müzesi, Gordion Projesi Arşivi). 
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Geç döneme tarihlendirilen Sitadel, Aşağı Şehri yaklaşık bir kilometre kuzey-güney yönünde 

koruyan ve bugün sırasıyla Kuştepe Höyüğü ve kuzeybatıda Küçük Höyüğü kapsayan geniş 

bir dış sur sistemini içermektedir.  

 

Küçük Höyük’te gerçekleştirilen kazılar 12 m yükseklik, en az 50 m uzunluk ve 10,25 m 

genişlikte kerpiç platformu açığa çıkarmıştır. Bu platformun üzerinde dört katlı ahşap ile 

güçlendirilmiş kerpiç kale/kışlalar kompleksi yer almaktadır. Odalar sırası iç kapılarla 

birbirine bağlanmış ve yüksek pencerelerle aydınlatılmışlardır. Üst katlara geçiş ahşap 

merdivenlerle olmalıdır, ancak arkeolojik olarak bunlara ait herhangi bir iz bulunamamıştır.  

 

Küçük Höyüğün her iki tarafındaki sur duvarlarında yapılan kazılar, 3.50 m. kalınlığında ve 

14 m ya da daha yüksek duvarları ortaya çıkarmıştır. Dış yüzlerde 16 m. aralıklarla kare 

şeklinde kuleler yükselmektedir. Alanın tamamında duvarlar erozyonla kaymış ya da 

alüvyon altında kalmıştır. Bununla birlikte yakın zamanlarda kilit noktalarda gerçekleştirilen 

manyetik araştırma çalışmaları bu duvarların Kuştepeye kadar uzandığını göstermiştir. Bu 

alanlar henüz kazılmamıştır ve İç Kale’nin (Sitadel Höyüğü) batısına doğru devam 

etmektedirler.  Magnetometri çalışmaları, ayrıca Kuştepe höyüğünde, kazılmış olan Küçük 

Höyük’tekine benzer ve aynı tarihlere ait bir burç olduğunu göstermiştir. 

. 

 
 
Fig.2.20 “Küçük Höyük” (=K7; “Small Mound”) kazısı. (Kaynak: Penn Müzesi Gordion Projesi Arşivi). 
 

Surla çevrilmiş Aşağı Şehir’in kuzeydoğusuna doğru, modern Yassıhöyük Mahallesi ile aynı 

uçta, kraliyet ailesine ya da elit kesime ait olan Tümülüslere yakın bir alanda Bronz Çağa ait 
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bir mezarlık ile birlikte Orta Frig dönemine ait kent dışı bir yerleşme kompleksinin kalıntıları 

ve Orta Frig döneminin daha geç tarihlerine ait halk mezarlığı ortaya çıkarılmıştır.  

Yapılar megaron tarzında, İç Kale’dekilerle benzer ancak daha küçük, ahşap dikmelerle 

güçlendirilmiş taş temelli kerpiç duvarlıdır. Odalar bazen sıvayla kaplanmış, iç ve dışta taş 

kaplamaları bulunmaktadır. İç düzenlemeler at nalı şeklinde ocakları, fırınları, öğütme 

tezgâhları, sıvayla kaplanmış kerpiç çöp alanlarını ve küçük girintili, kapalı alanları 

kapsamaktadır. Bunlar ve diğer buluntular tekstil ve yiyecek üretiminin başlıca faaliyet 

olduğunu göstermektedir. Bu alanda, ayrıca küçük kült idolleri bulunmuştur. Bu alandan ele 

geçirilen küçük idollerin muhtemelen yerleşim kompleksi içindeki mabetlere ait olduğu 

düşünülmektedir. Bunların muhtemelen Frig Tümülüslerini inşa eden işçilerin evleri olduğu, 

Mısır Yeni Krallık'taki işçi evlerinin inşa ettikleri Firavun mezarlarının yakınında olması ile 

benzerliğinden dolayı ihtimal dahilindedir. 

MÖ 700 civarında askeri bir saldırı sonucu başlayan yangınla yerleşim terkedilmiştir. Söz 

konusu tahribatın izleri ani bir şekilde terk edilen çok büyük miktarlarda seramik kaplar, 

metal ve kemik aletler, ağırşak ve ağırlıklar ve yanmış binalardan birinde gömülmeden 

bırakılmış, okla vurulmuş bir ölüde görülmektedir.  

Bu yerleşme kompleksinin tahribinden sonra alan MÖ 6. yüzyıla kadar genişleyen “Ortak 

Mezarlık” denilen elit Tümülüslerinin yer aldığı bir mezarlığa dönüştürülmüştür. Ortak 

Mezarlığın daha fakir gömüleri lahitler, çukurlar, kaplar içinde ve toprak mezarlarda tek 

gömüler ve yakma mezarlardan oluşmaktadır. Mezar hediyeleri seyrektir: Kataloglanmış 112 

mezardan 34’ü, basit, mütevazı hediyelere sahiptir. Bu mezarlığın tam boyutları 

bilinememektedir ancak birkaç yüz mezarın henüz tespit edilemediği düşünülmektedir. Bu 

alan, Roma döneminde de mezarlık olarak kullanılmaya devam etmiştir. 

 

2.2.4 Tümülüsler 

                 
                 Fig.2.21. Tümülüslerin genel görünümü. (Kaynak: Penn Müzesi Gordion Projesi Arşivi). 
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Gordion'un yakın çevresinde, hepsi topografik olarak göze çarpan çok sayıda Tümülüs 

vardır. Tümülüsler MÖ 9. yüzyıldan MÖ 3. Yüzyıla kadar farklı dönemlerde yapılmıştır ve 

yaklaşık 40 Tümülüste arkeolojik kazılar yürütülmüştür. Bunların en büyüğü, Kral Midas'ın 

babası Gordios için M.Ö. 740 yılında yaptırdığı mezar olan Tümülüs MM'dir. 53 m 

yüksekliğe sahip olan Tümülüsün içindeki sağlam mezar odası, dünyanın ayakta duran en 

eski ahşap yapısıdır. 

 

Tümülüslerin boyutları; küçük, neredeyse algılanamayan tümseklerden, 2700 yıllık 

erozyondan sonra bile hala 53 m yükseklikte duran ve kilometrelerce uzaktan Sakarya Nehri 

vadisinde görülebilen en büyük örneğe kadar değişmektedir. En büyük Tümülüs, Tümülüs 

MM olarak adlandırılmıştır ve kendisinden sonraki en yüksek olan 22 m yüksekliğindeki 

Tümülüs W’nin iki katından daha yüksektir. 

 

Tümülüsler, Erken Frig döneminden (MÖ 9. yy.) Hellenistik döneme (MÖ 3. yy.) kadar 

uzanmaktadır. En erken Tümülüslerde inhumasyon gömü uygulaması görülmektedir. 

Ancak, M.Ö. 7. yüzyılın sonunda kremasyon gömüler ortaya çıkmıştır. Mezarlardaki ölüler 

erkek ya da kadın olabilmekte ve yaşları 4-5 yaşındaki bir çocuktan (Tümülüs P) 60'lı 

yaşların başındaki daha yaşlı bir yetişkine (Tümülüs MM) kadar değişmektedir. 

 

Erken ve Orta Frig dönemlerine ait ahşap mezar odalarına sahip Tümülüsler genel olarak 

benzer tasarımlara sahiptir. İlk olarak, mezar odasını içine alması amaçlanan dikdörtgen bir 

çukur 1-2 metre derinliğinde kazılmıştır. Çukurun tabanı normalde taş veya çakılla 

kaplanmıştır. Ancak, bazen söz konusu tabanın sert bir topraktan ibaret olduğu da 

görülmüştür. Mezar odası, çam veya ardıç kullanılarak genellikle ahşap bir zemine sahip 

düz örtülü bir kutu gibi tasarlanmıştır. İç mekanlar yaklaşık 2 m² ile 6,15 x 5,10 m (Tümülüs 

MM) arasında değişmekte olup, bunların tümü bir çeşit ahşap tabut ve bir dizi mezar eşyası 

için yer sağlamaktadır. 

 

Günümüzde bu döneme ait halen görülebilen tek mezar odası, her açıdan istisnai olan 

Tümülüs MM'deki odadır. Tümülüs MM, en büyük Tümülüstür ve en büyük mezar odasını 

içermektedir kaplamaktadır. Çatısı, tıpkı Frig megaronunun çatıları gibi çift eğimlidir. Mezar 

odasını tutan çukur, kabaca kesilmiş kireçtaşı bloklarla kaplanmış ve tamamen taş molozla 

doldurulmuştur. 

 

Rodney Young tarafından 1957'de kazılan Tümülüs MM, Gordion'daki tüm Tümülüsler 

arasında en çok çalışılan Tümülüstür. Cornell Üniversitesi'nden Peter Kuniholm, mezar 

odasındaki ahşaplar üzerinde dendrokronolojik çalışmalar yapmıştır. Mezar odasını 
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çevreleyen ardıç tomrukları için en son bilimsel tarih M.Ö.740 civarındadır. Ardıç 

tomruklarının bu mezarda kullanılmak üzere kesilip biçildiği varsayıldığında mezarın inşası 

için en kesin tarihi sağlamaktadır. Bu durumda Tümülüs MM’in Midas'ın babası Gordios'un 

mezarı olabileceği düşünülmektedir. Öyleyse, Tümülüs MM’in Kral Midas'ın ilk büyük yapı 

projesi olarak hizmet vermiş olma ihtimali yüksektir. 

 

Kralın tabutunda 14 parça ahşap mobilyalar bulunmaktadır. Bu mobilyalar, cenazeyi 

defnetmeden önce yas tutanların katıldıkları ziyafette kullanılmıştır. Her biri 150 litre 

kapasiteli üç büyük kazan ve üzerinde durdukları üç ayaklı sehpalar büyük olasılıkla 

ziyafetteki içecekleri sunmak için kullanılmaktadır. 

 

Tümülüs MM’de bulunan ağaç mezar odasında 60-65 yaşlarında bir erkek, kalın bir boyalı 

kumaş yığını içinde bir ağaç tabuta yerleştirilmi ştir. 

 
 
 

 
 
Fig. 2.22. 1957 yılındaki kazılarda Tümülüs MM mezar odası. Ahşap servis ayakları (Kaynak: Penn Müzesi 
Gordion Projesi Arşivi). 
 

Aslanbaşlı ve koçbaşlı situlalar, uzun elekli ağzı olan 2 sürahi ve 19 küçük sürahi içecekleri 

5 litrelik dibi olan kovalara aktarmaya yaramaktadır. Bu kovalar servis masalarının içine 

oturtulmaktadır. Oradan kepçeyle, ince bir işçilikle dövülmüş 100 tunç omfolos denilen içme 

kaplarına sunulmaktadır. İki kulplu 19 tane daha büyük kâse de daha fazla susayanlarca 

kullanılmıştır. Bu kaplardan üzüm şarabı, arpa birası ve bal liköründen oluşan bir içecek 

içildiği saptanmıştır. 
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Fig.2.23 Üç adet bronz cauldron. Tümülüs MM Mezar odası. (Kaynak: Penn Müzesi Gordion Projesi Arşivi). 
 

 

2007 yılında kraliyet ailesine ait cenaze törenleriyle ilgili daha fazla bilgi keşfedilmiştir. 

Richard Liebhart dış mezar odasını araştırırken kuzeydoğu köşesinde bazı tahta kirişlerin 

üzerine kazınmış dört Frig yazıtı keşfetmiştir (NANA, MYKSOS, SIIDOS ve KYRYNIS). 

İsimler açıkça kirişlerin üzerine takriben MÖ 740 yılında kirişler buraya yerleştirilirken 

kazınmıştır. Yazıyı yazan kişinin el yazısı kendinden emin olduğunu işaret etmektedir ve 

tüm kelimeler aynı kişi tarafından yazılmışa benzediği görülmektedir. SIIDOS kelimesi aynı 

boyutta olan diğerlerine göre daha büyük yazılmıştır. SIIDOS kirişi büyük ihtimalle cenaze 

töreni bittikten sonra mezara yerleştirilmi ş ilk kiri ştir. 

 
 
Fig.2.24 Tümülüs MM, Mezar Odası’nda yer alan yazıt. (Kaynak: Penn Müzesi, Gordion Projesi Arşivi). 
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2.3. Tarihi Süreçler 

2.3.1.Kronoloji  

Gordion’da yaşam Erken Bronz Çağı’nda başlamakta ve yerleşime komşu Yassıhöyük 

mahallesinde hala devam etmektedir. Bu uzun dönem boyunca, arkeologlar sadece birkaç 

kesinti tespit edebilmişlerdir. Temsil edilen dönemler aşağıda belirtilmektedir. 

 DÖNEM İSMİ YAKLA ŞIK TAR İH KÜLTÜREL 
BAĞLANTI 

  YHSS 
EVREL
ERİ 

Bronz Çağ 

Erken Bronz Çağı 
 

M.Ö 2500-2000    

Orta Bronz Çağı 
 

M.Ö 2000-1600             Hitit 10 

Geç Bronz Çağı 
 

M.Ö 1600-1200  Hitit 9-8 

Demir 
Çağı  

Erken Demir Çağı 
 

M.Ö 1200-900                  Frig  7 

Erken Frig Dönemi 
 

 M.Ö 900-800  Frig  6A-6B 

Erken Frig Tahrip Tabakası  
 

M.Ö 800  Frig  

Middle Phrygian Period 
 

800-540 BCE Phrygian 5 

Geç Frig Dönemi  M.Ö 540-330  Frig/Pers 
(Akhamenid) 

4 

Hellenistik 

Erken Hellenistik Dönem 
 

M.Ö 330-260  Frig /Yunan 3B 

Geç Hellenistik Dönem 
 

M.Ö 260-100  Galat 3A 

Roma 
Roma Dönemi  
 

M.Ö 1. yy– M. S 4.yy Roma 2 

Ortaçağ  
Ortaçağ  
 

M.S. 6-13.yy Selçuk 1 

Osmanlı  Osmanlı 13—19.yy Türkish 0 

 

2.3.2. Bronz Çağ  

Üst seviyelerdeki Frig Demir Çağ yapıları nedeniyle Bronz Çağı Gordion’u hakkında bilgiler 

kısıtlıdır. Bronz Çağı materyallerinin çoğu İç Kale Höyüğünde gerçekleşen üç derin 

sondajdan ve höyüğün kuzeydoğu sınırında mezarlıktan gelmiştir. Bunlar; bir lahit (Tümülüs 

F altında) ve basit inhumasyon gömüden (H28, ana mezarlık içinde) gelen el yapımı tipik EB 

I (Erken Bronz Çağ I) seramikleridir. Daha geç Erken Bronz Çağı evreleri, İç Kale 

Höyüğündeki üç sondajdan ikisinde saptanmıştır. Bu sondajlar kısıtlı bir alanı kapsamakta, 

bu nedenle höyükteki Erken Bronz Çağı yerleşiminin yapısı kesin olarak 

belirlenememektedir. Ancak yapılan kazılar, taş temelli, kerpiç duvarlı binaları ortaya 

çıkarmıştır. 

 

Erkenden Orta Bronz Çağa geçiş istenildiği kadar net olmasa da, EB IIIb yerleşmesinin 

tahribatını takip eden uzun bir boşluk görülmemektedir. MB I-II (Orta Bronz Çağ I-II) 

döneminin çark yapımı, kırmızı astarlı, perdahlı ‘Hitit’ tipi seramikleri daha erken seramik 
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geleneklerinden farklıdır. Bu seramik sıralaması orta ve orta-batı Anadolu’da, özellikle 

Polatlı, Beycesultan V ve Boğazköy-Hattuşa’da net bir şekilde takip edilebilir.  

 

Orta Bronz dönemi, Anadolu’da Eski Asur Ticaret Kolonileri Dönemi’nin yükselişi ile 

çağdaştır. Bu dönemde Anadolu’da güç merkezleri, Asurlu komşuları ile güçlü ticari ilişkiler 

kurmuşlar, Asur’dan kalay ve tekstil ürünleri karşılığında gümüş ticareti yapmışlardır. 

Asurlu tüccarlar Anadolu’da Karum denilen ticari merkezler kurmuşlardır. Her ne kadar 

Gordion MB III seramiği Kültepe ve Boğazköy Karumlarının seramiği ile benzerlikler 

gösterse de, MB III Gordion’unda doğu ithallerinin azlığı kentin Suriye ve orta Anadolu 

arasındaki ticaret yolları üzerinde hiçbir zaman çok önemli bir nokta olmadığı önerisini 

getirmektedir. 

 

Hitit İmparatorluğu kurulmaya başladığında, Gordion’un orta Anadolu ile kültürel bağları 

daha da güçlenmiştir. Hitit hiyeroglif yazısı taşıyan bir mühür bulunması, Gordion’un 

Hitit’lerinkine benzer bir yönetim sistemi kullandığını düşündürmüştür. Kent dışındaki 

mezarlık MB III-IV dönemine aittir. Mezarlar basit inhumasyon gömüler, lahit mezarlar ve 

pithos mezarlardan (büyük çömlekler içine gömü) oluşmaktadır. Pithos mezar en yoğun 

gömü tipidir. Mezar hediyeleri birkaç kap, kişisel eşyalar içermektedir ki bu fakirliği 

düşündürebilir. Ancak, üçüncü ve ikinci binyılda Anadolu’da bu tip mezar hediyeleri 

yoğunluklu olarak görülmekteydi. Sadece Alaca Höyük bu tip az hediyeli mezar türünden 

farklı örnekler göstermektedir. Pithoslar kendileri pahalı objelerdi. Yakma mezarlar bu 

dönemde orta Anadolu için karakteristiktir, ancak Gordion’da bu tür gömü 

bulunmamaktadır. Ilıca yakınlarındaki kazılarda yakma mezarların varlığı, bu bölgenin 

mezar gelenekleri için sınır olduğunu ve genel normların dışında kalabileceği önerisini 

getirmiştir. 

 

Geç Bronz Çağ süresince, Gordion Hitit Krallığının politik ve kültürel faaliyet alanına 

girmiştir. Boğazköy-Hattuşa’da kazılan metin arşivleri, Hitit krallarının batıya düzenli 

seferler gerçekleştirdiklerini ve Gordion yakınlarındaki Sehiriya nehri (Sangarios/Sakarya) 

üzerinden geçmeyi tercih ettiklerini göstermiştir. Gordion’un güneydoğusunda, Haymana 

yakınlarındaki Gavurkalesi’nden ve güneybatıdaki Yağrı’dan kaya kabartmaları, Hitit 

hegemonyasını açıkça göstermektedirler. Gordion seramikleri, orta Anadolu platosundaki 

diğer yerleşmeler; Boğazköy-Hattuşa, Alişar, Maşat ve Alaca Höyük ile paralellikler 

göstermektedir. Benzerlikler aynı zamanda daha uzak bölgelerde, Tarsus, Korucutepe ve 

Beycesultan’da da görülebilmektedir ve bu açık bir şekilde bu bölgelerde de Hitit 

egemenliğinin hüküm sürdüğünü göstermektedir. 
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2.3.3 Erken Demir Çağı 

Erken Demir Çağ Gordion’u sadece İç Kale Höyüğü’nün doğusunda yapılan derin 

sondajlardan gelen veri ile bilinmektedir. Ortaya çıkan bilgiler ışığında hayatın küçük köyler 

halinde, günlük yaşamın basitçe inşa edilmiş evlerde sürdürüldüğü anlaşılmaktadır. Erken 

Demir Çağı yerleşimi, belirgin bir boşluk göstermeden direk olarak Geç Bronz Çağ tabakası 

üzerinde yer almaktadır. Bununla birlikte, Geç Bronz ve Erken Demir Çağ arasında 

mimaride, günlük yaşamda, seramiklerde ve hayvan kalıntılarında belirgin değişiklikler göze 

çarpmaktadır. 

Mimaride gerçekleşen değişiklikler ‘çukur-ev’ tipi ile kendini göstermektedir. Bu evler 

bazen yassı taşlarla kaplanmış, sığ dikdörtgen bir çukur formundadır. Bunun üstünde 

yükselen duvarların iskeleti sazdan oluşturulmuş, kerpiç ile sıvanmıştır. Voigt’un daha geç 

Erken Demir Çağ evresi (YHSS 7A), olarak tespit ettiği ‘Yanmış Saz Ev’, kolonlarla 

geliştirilmi ş duvarlar ve kalın kerpiç sıva ile kaplanmış saz duvarları ile daha büyüktür. 

2.3.4. Erken Frig Dönemi (MÖ 950-800) 

MÖ. 10. ve 9. yüzyıllar boyunca büyük bir geçiş gerçekleşmiş ve birbirini takip eden birkaç 

yapı programı ile Gordion, sağlam sur duvarları ve anıtsal yapıları ile bir kale haline 

gelmiştir. Bu çarpıcı değişim, bu tür büyük çalışmalar için bir organizasyonu gerekli gören 

merkez bir otorite kontrolünde Frig politik eyaletinin oluşması ile ilişkilendirilebilmektedir. 

Kazılmış olan en erken elit mezarı, Tümülüs W, bu dönemde, MÖ 850 civarında inşa 

edilmiştir. Tümülüs W, 22 m. yüksekliği ile tüm Gordion Tümülüsleri arasında ikinci büyük 

Tümülüstür. Olasılıkla erkek, genç bir yetişkin gömülüdür. Önemli bir kişi olduğu açıktır ve 

yönetici ailesinden olduğu düşünülmektedir. 

 
 
Fig. 2.25 Tumulus W.  
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İç Kale Höyüğünün bir kısmı MÖ 800 civarında büyük bir yangınla tahrip olmuştur. Bu 

yangın yaşayanları uzaklaştırmış, ancak alanda çok miktarda malzemenin kalmasına neden 

olmuştur. Bu tahrip tabakası, Anadolu’da geniş çapta kazılmış olan tek Erken Demir Çağ 

politik merkezidir. Ancak bu dönemden gelen yegâne yazılı belge bir duvar yazısıdır ve içeriği 

şüphelidir. Bununla birlikte ithal ürünler doğulu Neo-Hitit krallıkları ile ilişki göstermektedir. 

 
 
Fig.2.26 Erken Frig Teras Binası TB2 ana odası tahribat tabakası (M.Ö 800) (Kaynak: Penn Müzesi Gordion 
Projesi Arşivi). 
 

Gordion İç Kale (Sitadel Höyüğü) üzerinde yer alan, MÖ. 10. Yüzyıl sonu ve 9. Yüzyılın 

başlarına tarihlendirilen Erken Frig kalesi Orta Anadolu’da Demir Çağı anıtsal mimarisi için 

bir simgedir. Höyüğün güneydoğu yanında kaleye girişi sağlayan, bilinen tek anıtsal giriş 

kompleksi yer almaktadır. Saray alanının güneybatı yanında yer alan binalar (1-4 nolu 

megaronlar) ve Teras kompleksinin içindeki yapılar MÖ 800 civarında gerçekleşen büyük 

yangınla tahrip olmuşlardır. 

 

Teras Kompleksi ve karşısında yer alan CC Binaları’nda çalışanların büyük kısmının köle 

veya asker olduğu ve çalışmalarının saray ekonomisinin merkezini oluşturduğu 

düşünülmektedir. İşlenmemiş malzemeler üretim ve dağıtım için saraya getiriliyor olmalıdır. 

Yapıların iç kısımlarının düzenlemesi ve buralardan ele geçirilen buluntular burada birtakım 

faaliyetlerin gerçekleştiğini göstermektedir. Kerpiç platformlar üzerinde diz çöken ya da 

bağdaş kuran çalışanların öğütme taşları ile buğday ezdiği düşünülmektedir. Sayısız ağırşak, 

diğer çalışanların iplik eğirdiğini göstermektedir. Bazı çalışanlar donat biçimli ağırlıklar ile 
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yün dokuyor, diğerleri demir iğneleri kullanarak kumaşları dikiyor olmalıdırlar. Yapıların ön 

odalarında bulunan büyük arı kovanı biçimli kerpiç ve kil fırınlar ve pişirme aletleri göz 

önünde bulundurulduğunda, söz konusu mekanların mutfak işlevi gördüğü düşünülmektedir. 

Teras Kompleksi içinde aynı aktivitelerın tekrarlandığı görülmektedir. Bu kompleks, Demir 

Çağı boyunca antik Yakın Doğu'da gıda hazırlama ve tekstil üretimi için en kapsamlı kanıtı 

sağlamaktadır. 

 

2.3.5. Orta Frig Dönemi (MÖ 800-550) 

MÖ 800’de Erken Frig yerleşiminin yangın ile son buluşunun nedeni bilinmemektedir. Bu 

neden her ne ise, tahribatın hemen ardından Frigler toparlanmış ve yeni bir kale inşa 

etmişlerdir. M.Ö. 8. Yüzyıl sonlarında hüküm sürmüş olan Midas’ın, kendisinden önceki 

yöneticiler tarafından başlatılan bu projenin tamamlanma aşamasına tanıklık ettiği 

düşünülmektedir. 

 

Surlar içinde, ana bölgeler genel olarak Erken Frig Dönemi yerleşimi ile aynı görüntüdedir. 

Yeni Kalenin planına eklenen bir yenilik A binasıdır. MÖ 6. yüzyılda ve muhtemelen Pers 

istilasından önce, yapıların bir kısmı pişmiş toprak çatı kiremitleri ve dekoratif friz sıraları ile 

yenilenmiş olmalıdır. Tam olarak hangi yapıların bu tür bir yenileme geçirdiği kesin değildir. 

Pişmiş toprak kiremitler, yerleşme içinde tek bir yapı ile bağlantı kurulacak yoğunlukta bir 

noktada değil, dağınık olarak bulunmuştur. 

Gordion’da Orta Frig Dönemi, Yeni İç Kale’de Frig yazı ve diniyle ilgili buluntuların bol 

miktarda geldiği dönemdir. Sayısız yazıtın büyük kısmı fırınlandıktan sonra kapların üzerine 

kazınmıştır. Antik Yunanlıların alfabeleriyle yakın ilişkiyi kanıtlar niteliktedirler. Kap ya da 

Fig.2.27 Orta Frig Dönemi Planı (M.Ö. 800-
540).  
(Kaynak: Penn Müzesi Gordion Projesi Arşivi). 
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kuş tutar şekilde betimlenmiş olan taş heykeller Frig Ana Tanrıçası Matar’ı temsil etmektedir. 

Bir taş kabartma tanrıçayı kapı girişinde göstermektedir. Bu kapı tanrıçanın kendi tapınağına 

ait olmalıdır. Sayısız taş ve pişmiş toprak kuş figürleri tanrıça ile ilişkili olmalıdır. 

MÖ. 8. yüzyılın sonlarında Frigya Midas’ın yönetimi altında politik ve askeri gücünün 

zirvesindedir ve Asur İmparatorluğu’nun karşısında bir güç olmuştur. Midas, Asur 

kayıtlarında önceleri Geç-Hititler arasında Güneydoğu Anadolu’da anti-Asur direnişi yaratan 

tehlikeli biri olarak, daha sonra ise Asur Kralı II. Sargon’un hatırı sayılır düşmanı olarak 

Muşkili Mita ile özdeşleştirilmektedir. 

Daha sonraki kayıtlara göre, Midas Yunanlılar ve kültürleri ile sıkı bağlar içindedir. 

Herodotos, Midas’ın Delphi Apollon Tapınağı’na bir taht adadığını söyler ki bu taht 

Herodotos’un zamanında hala ayaktadır. Aristoteles, Midas’ın bir doğu Yunan kenti olan 

Kymeli bir kadınla evlendiğini söyler. Orta Frig döneminde Yunanlılarla ilişkiler arkeolojik 

olarak Yunan vazolarının, parfüm ve şarabın ithali ve Doğu Yunan Anakarasında Frig bronz 

objelerinin varlığı ile belgelenmektedir. Yunanlılar Frigler’in Ana Tanrıça Matar kült ve 

ikonografisini eserlerinde kullanmıştır. Yunanlılar ve Frigler arasında kültürel ve ticari değiş-

tokuşlar hiç şüphe yok ki Yunan kolonizasyonu tarafından kolaylaştırılmıştır. Kolonizasyon 

MÖ 7. yüzyılda bu iki halkı Marmara Denizi boyunca komşu yapmıştır. 

Geç Klasik kaynaklar Midas’ın ölümü için MÖ 696 ya da 675-674 yıllarını vermektedir. 

Ancak bu tarihler açıkça güvenilir değildir. Midas ile ilgili en son güvenilir kaynak, kralın MÖ 

709’da hala tahtta olduğunu söyleyen Asur kaynaklarıdır. Gordion’da Midas’ın mezarı olarak 

tanımlanabilecek kazılmış bir Tümülüs bulunmamaktadır ancak bazı Tümülüslerden çıkan 

Yunan seramikleri onun dönemine tarihlenebilmektedir. 

Herodotos, Gordion’un MÖ 6. yüzyılın ilk yarısında Batı Anadolu’da başkenti Sardeis olan 

Lydia Krallığı’nın hâkimiyeti altına girdiğini söyler.  

Gordion kazıları, bugün Küçük Höyük olarak adlandırılan Aşağı Şehrin savunma duvarlarının, 

MÖ 540 larda Pers kralı II. Kyros’un Lydia’yı işgali ile ilişkilendirilebilecek bir savaşı takip 

eden yangınla yok olduğunu ortaya çıkarmıştır. Küçük Höyük’ün güney doğusunda Perslerin 

kale içine erişebilmek için yaptığı rampa hala görülebilmektedir ve saldırı izleri kazılarla 

ortaya çıkarılmıştır. Bunlar arasında; yüzlerce ok başı duvarlara gömülmüş şekilde 

bulunmuştur. Bu dönemde kale sakinlerinin Frig seramiklerinden ziyade Lydia seramikleri 

kullandığı görülmektedir. Bu durum, kentin Lydia garnizonu olduğunu göstermektedir. 
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Yunan ve Romalı yazarlar Gordion’u Frig krallarının yönetim merkezi olarak tanıtmış ve en 

azından Frig tarihinin bir kısmında başkent olarak Gordion’un rolünü anlatmışlardır. Frigya’da 

başka hiçbir yerde bu kadar büyük boyutlu ve çok sayıda Tümülüs bulunmamaktadır. 

Anadolu’da sadece Lydia krallarının şehri, başkent olan Sardeis’te kıyaslanabilecek grup 

mezarlar vardır. 

2.3.6. Geç Frig Dönemi (Akhamenid-Pers)  

MÖ 546’da Lydia Kralı Kroisos’un ordusu, II Kyros (“Büyük”) tarafından yönetilen Pers 

ordusu tarafından yenilmiştir. Bunun ardından Lydia eyaletleri, Gordion’da dâhil olmak 

üzere, Anadolu’nun kalanı ile birlikte Pers İmparatorluğu’na geçmiştir. Gordion, Türkiye’de 

geniş çaplı olarak Akhamenid dönemi (MÖ 546-334) tabakalarının kazıldığı birkaç 

yerleşmeden biridir. M.Ö. 546’da Aşağı Şehir’deki Pers saldırısının izleri ok ucu yoğunluğu 

(bir kısmı savunma duvarları içine gömülmüş olarak bulunmuştur), Küçük Höyük sur 

kompleksine karşı yapılmış olan anıtsal saldırı rampası, bina içinde ölü asker iskeletleri ve 

saldırıdan sonra savunma yapılarının tahribatı ile izlenebilmektedir. 

 

Gordion’da Akhamenid İmparatorluğu’nun erken dönemleri (MÖ 550-400) Orta Frig 

dönemi evrelerinin güçlü bir devamı niteliğindedir. İç Kale Höyüğü üzerinde, var olan 

Demir Çağı mimarisi ve höyüğün doğu kısmının genel yapısı çoğunlukla korunmuştur.  

 

Bu dönemde Tümülüs gömülerdeki devamlılık da ayrıca Gordion’da Demir Çağ’ın 

devamının kanıtı niteliğindedir ve güçlü elit kesimin varlığının da göstergesidir. Her ne 

kadar Gordion’da bazı MÖ 6. yüzyıl Tümülüslerini Pers istilasının öncesi ya da sonrasına 

tarihlemek zor olsa da, en çarpıcı örneklerden biri, Tümülüs A, MÖ 540-530’a 

tarihlenmektedir. Bu zengin bir kremasyon kadın gömüsüdür ve parçalarına ayrılmış bir 

cenaze arabası, koşum takımları, gümüş bir ayna ve altın kolye dâhil olmak üzere çarpıcı 

metal objelerle birlikte gömülmüştür. Parçalarına ayrılmış arabaların elit mezarlarında yer 

alması aynı dönemden Üçpınar gibi Çanakkale bölgesi satraplığının batı kesimleri ile 

paralellik göstermektedir. 
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             Fig.2.28 Tumulus A. (Kaynak: Penn Müzesi, Gordion Projesi Arşivi) 

 

Perslerin Frigler üzerindeki kültürel etkisi başlangıçta sınırlı görünmekle birlikte arkeolojik 

olarak saptanabilmektedir. MÖ 6. yüzyılın ikinci yarısında bazı Akhamenid kap türleri 

Gordion’da kullanılmaya başlanmış ve yerel sanatçılar bu kap tiplerini kendi seramiklerine 

ve metal ürün repertuarlarına eklemişlerdir. Ayrıca kadınlar, Levantin, Yunan ve yerel 

tiplere ek olarak Akhamenid tarzı mücevherler kullanmaya başlamıştır. Akhamenid idarenin 

asıl kanıtlarından biri Aramca yazılmış Pers ismi ile bir silindir mühürün varlığıdır.  

 

Devamlılığın kanıtlarına rağmen, bu dönemde Gordion’un yapısal çevresinde belirgin 

değişiklikler göze çarpmaktadır. İç Kale Höyüğü’nün doğu kısmında, MÖ 500 civarına 

tarihlenen lüks inşaat programları yürütülmüştür. “Boyalı Ev” ve Orta Frig A Binasının 

yenilenmesi ve kısmen yıkımı ve “Mozaik Binası”nın eklenmesi dikkati çekmektedir. Boyalı 

Ev ve Mozaik Binası Gordion’da yeni bir mimari tarzını işaret etmekte ve Pers yönetimi ile 

gelen yeni kültürel özellikleri yansıtmaktadır. 

 

İç Kale Höyüğü’nün batı kısmında ve Aşağı ve Dış Şehir’lerde kazılar taş temelli sağlam 

yapılarla birlikte yarı gömülü çukur evleri ortaya çıkarmıştır. Ev formlarındaki bu çeşitlilik 

ve ev içi düzenler (ocak ve fırınlar), hayvan kemiklerindeki istatistik farklılıklarla 

birleştirilmi ş ve Akhamenid Gordion’da etnik komşulukların var olduğu sonucunu 

düşündürmüştür. Akhamenid Dönemde Dış Şehir’in genişleme sınırları kesin değildir, ancak 

tüm açmalar Akhamenid Dönemi mimarisinin birkaç evresini barındırmaktadır. 
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Gordion’un, Pers dönemi boyunca ekonomik bir merkez olma özelliğini korumuş ve önemini 

arttırmış olması mümkündür. Taş, kemik, fildişi ve metal obje üretimi kesin olarak 

bilinmektedir. Yüksek kaliteli seramik ithalleri Attik ve Lydia kaplarını içermekte ve ithal 

Yunan şarabı MÖ 6. yüzyıldan itibaren görülmektedir. 

 

Akhamenid yönetimi boyunca, Gordion’a Atina, Korinth, Lakonia (Sparta) ve doğu 

Yunan’dan (Anadolu’nun batısında belirlenemeyen üretim merkezleri) seramik gelmiştir. 

Gordion’a, çok kaliteli siyah firnisli ve figürlü seramik girmiştir. Pistoxenos Ressamı ve 

Penthesilea Ressamı gibi birinci derece ressamların vazoları bunların arasındadır ve bu 

kaplar MÖ 5. yüzyılda Gordion’a ulaşmıştır. Frig döneminde olduğu gibi içki kapları 

yoğunluktadır, ancak bu dönemde oinokhoe ve lekythos kapları da görülmektedir.  

 

Frig Gordionu’nda Yunan ve Doğu Yunan kaplarının varlığı kentin kozmopolitliğini 

göstermektedir. Kraterler ve içki kapları bu dönemde özellikle benimsenmişlerdir. Yunan 

dünyasında içki kabı olarak kullanılan, Skyphos, Kyliks gibi kap formlarının, Frig yemek 

kültüründe aynı fonksiyonu sürdürüp sürdürmediği kesin değildir. Gordionlu Friglerin 

komple yemek setlerini ithal etmedikleri görülmektedir. Bu durumda ithallerin yerel sofra 

ritüellerinde tamamlayıcı olarak kullanıldığı ve kullanıcısının statüsünü gösterdiği 

düşünülebilmektedir. 

 

İç Kale Höyüğünde gerçekleştirilen kazılarda ele geçirilen ithal Yunan seramiğine göre MÖ 

400 civarına tarihlenen büyük bir yıkımın kanıtları ortaya çıkarılmıştur. Bu yıkımda, Kale 

kompleksi içinde A Binası, Mozaik Binası ve Boyalı Ev gibi taş binaların tahribi 

görülmektedir. Çatı kiremitleri ve diğer molozlar bu binaların zeminlerini kaplamıştır ve 

yangın izleri görülmektedir. Bu “tahribat tabakası”, bir depremle ilişkilendirilmektedir. 

 

Bu dönemde (MÖ 395), Gordion Sparta Kralı Agesilaos’un ordusu tarafından, batı 

satraplıklarına yöneltilen geniş çaplı baskının bir parçası olarak saldırıya uğramıştır. Geç 

Akhamenid (ya da “Geç Frig”) Gordion’u (MÖ 400-330) geçmişin büyüklüğünden uzak 

bölgesel bir nitelik taşımaktadır. Bu dönemde, Gordion’un bir zamanlar sahip olduğu anıtsal 

mimariden çok azı kalmıştır ve çağdaş Yunan yazarlarından edinilen bilgiye göre Gordion, 

güneydoğu Frigyanın büyük kentleri Kelainai ve Kolossai karşısında geri kalmıştır. Geç 

Akhamenid Gordion’undan elit Tümülüs mezarlarına ait bir veri bulunmamaktadır (bunlar 

Hellenistik dönemde tekrar görülmeye başlar).  
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İç Kale Höyüğü üzerinde kazılar, daha erken dönemden anıtsal yapıların birçoğunun 

yıkıldığını ve bunların taşlarının gösterişsiz yarı gömülü evlerin, atölyelerin, mahzenlerin ve 

diğer küçük binaların yapımında kullanıldığını ortaya çıkarmıştır. 

 

Bununla birlikte Gordion hala güçlü bir iletişime sahip büyük bir kent, endüstriyel ve ticari 

bir merkez olarak önemini korumuştur. Yunan kaliteli seramiği (özellikle Attik) öncesinden 

daha büyük oranlarda kente gelmeye devam etmiş olup Yunan şarabı genel bir ticaret 

maddesidir.  Bunun yanında kentte yoğun metal, alabaster ve kemik üretimi bulunmaktadır. 

2.3.7. Hellenistik Dönem 

Efsaneye göre, Gordion’un Hellenistik tarihi, Pers seferinin ilk yılında (MÖ. 333) Büyük 

İskender’in bölgeyi ziyareti sırasında Gordion düğümünü kesmesiyle başlamaktadır. 

İskender’in ziyareti, bölgenin Batı Ön Asya’dan Orta Asya’ya giden yolda ticaret, ulaşım ve 

askerî harekât açıdan stratejik konumunun bir göstergesi olarak görülebilir. Frig kültürünün 

birçok unsuru bu dönemden sonra etkinliğini yitirmeye başlar. Yunan tanrılarına tapınılır ya 

da en azından bu tanrıların varlığı bilinir. Bununla birlikte, artık ara sıra Yunan ya da 

Yunanlaştırılmış insan isimleriyle karşımıza çıkan Yunan yazıtları egemendir. 

 

Üçüncü yüzyılın ortasında, somut kültürel buluntularda Avrupa Keltleri’nin ya da Galatların 

Gordion’a geldiğine işaret eden dikkate değer bir değişim görülmektedir. Kültürel kesinti, 

heykellerin ve Yunan stilindeki yazıtların kırılıp yer döşeme taşı olarak kullanılmasında 

görülebilmektedir. Aşağı şehirde, Keltlerle ilişkilendirilebilecek, insan kafası kesme gibi 

ayin uygulamalarına dair kuvvetli kanıtlar veren insan ve hayvan kemiği kalıntıları 

bulunmuştur.  

 

 
 
Fig.2.29 Galat Gömüsünden bir detay. (Kaynak: Penn Müzesi, Gordion Projesi Arşivi) 

 

Burada üç tabaka olduğu ve alanın en az iki defa terk edildiği bilinmektedir. Alanın ikinci 

terk edilişi, MÖ 189’daki olaylarla ilişkilendirilmiştir: Manlius Vulso önderliğindeki Roma 

ordusu Gordion’a gelir ama şehri bomboş bulur. Keltler yakınlardaki bir kaleye 
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sığınmışlardır, ama orda katledilirler (Livy 38.18-19).  Geç Hellenistik dönemde (MÖ 150-

100 civarı), Galatlar’ın tekrar yerleştiği izlenimini uyandıran Avrupa’da MÖ 2. yüzyılda 

kullanımı yaygın demir çengelli iğnelere (fibula) rastlanmaktadır. 

 

Yerleşim alanının şekli Hellenistik dönemde ciddi şekilde değişmiştir. İç Kalenin 

doğusundaki surlarının terk edilmesine ek olarak, aynı zamanda, Aşağı ve Dış Şehirler terk 

edilmiştir. Frig iç kalesinin son kalıntıları da Hellenistik dönemin başlarında tamamıyla terk 

edilmiştir. Bu kalıntıların üstüne üçüncü ve ikinci yüzyıllara tarihlenebilen bir grup ev 

yapılmıştır.  

 

Hellenistik yerleşim tabakalanması kalındır; erken Hellenistik döneme tarihlenen en az iki 

yapım tabakası ve Geç Hellenistik döneme tarihlenen üç yapım tabakasından oluşmaktadır. 

Geç Hellenistik tabakalanmalardan ikisi, arkalarında sikkeler, boyalı alçı, toprak figürler, 

cam vazolar, taş ve demir aletler ve kaymaktaşı heykelciklerle dolu zengin birikimler 

bırakarak terk edilmiştir. Hellenistik döneme ait bütün halde 1500 kadar vazo ele 

geçirilmiştir. 

 

Frig tabakalarının kazısı sırasında Hellenistik mimarinin büyük bir kısmı kaldırılmış olsa da, 

birçok evin detaylı çizimleri günümüze kadar ulaşmıştır. Evler alan boyunca gelişigüzel 

yapılmış olsa da, en büyüğü yaklaşık 20 x 10 metre boyutlarında, kerpiç duvarlar alçıyla 

kaplanmıştır; her evin kendi avlusu ve bazılarının üst katları vardır. 

 

Hellenistik seramikler teknoloji, biçim, işlev ve süsleme açısından kendilerinden önceki 

dönemlerle kıyaslandığında herhangi bir kesinti arz etmemektedir. Aksine, Frig, Yunan ve 

Galat unsurları bir hanenin içinde ve hatta tek bir vazoda görmek mümkündür. Geç 

Hellenistik Dönem seramik grubunun seri üretim kapasitesinin, seramik üretimindeki 

organizasyon ve merkezileşmenin yoğunlaşmasına koşut olarak Erken Hellenistik dönemle 

karşılaştırıldığında muhtemelen daha fazla olduğu düşünülmektedir  

2.3.8. Roma Dönemi 

İmparator Augustus’un MÖ 25’te Galatya Bölgesini bir eyalet olarak Roma imparatorluk 

topraklarına katışını takiben, Augustus ya da erken Julia-Claudian döneminde (yaklaşık MÖ 

25 – MS 25) Gordion İç Kale Höyüğü’nde yeni bir yerleşim kurulmuştur. Roma 

Gordion’una ait günümüze gelebilmiş tek yazılı kaynak olarak gösterilen coğrafyacı 

Strabon’un Augustus dönemine ait yazıları, söz konusu alanı etrafındakilerden biraz daha 

büyükçe bir kasaba olarak tarif etmektedir. Görünüşe göre, bu yerleşim alanı MS 5. yüzyıla 
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kadar aralıklarla kullanılmıştır. 5. yüzyılda İç Kale Höyüğü, henüz bilinmeyen bir sebepten 

dolayı terk edilmiştir. 

 

Günümüze kadar İç Kale Höyüğündeki Roma dönemi yerleşiminin nispeten küçük bölümleri 

kazılmıştır. 1900’de, höyüğün güneybatı bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştıran Körte 

kardeşler bu alandaki Roma yerleşiminin oldukça sınırlı kalıntılarını gün ışığına 

çıkarmışlardır. R. S. Young 1950 kazı sezonunda, bu alanda ve kuzeybatı bölgesinde, Roma 

Dönemi kasabasına ait iki ayrı yapı tabakası da dahil pek çok kalıntı açığa çıkarmıştır. 

Young’un ekibi 1967 – 1973 kazıları sırasında, Roma dönemi yerleşiminin doğu ucundaki 

“Ana Kesik” (CC) ve “Batı Şehir Surları” (WCW) açmalarında birtakım bölük pörçük 

yapılarla karşılaşmıştır. 

 
 

1993’ten 2002’e kadar, M. M. Voigt ve T. C. Young hem kuzeybatı hem de güneybatı 

bölgelerindeki çalışmalarını tekrar gerçekleştirmişlerdir. Burada, Young tarafından 

kasabanın Augustus ve erken Julia-Claudian dönemlerine tarihlenen en erken yerleşim 

katmanları ilk defa gün ışığına çıkarılmıştır. 2004 ve 2005’te, A. L. Goldman iç kale 

höyüğünde üç ayrı noktada Roma yerleşimini hedef alan ilk kazı çalışmalarını yönetmiştir.  

 

Yerleşim, MÖ 1. yüzyıl sonu ya da MS 1. yüzyıl başlarında tekrar kurulmuş görünmektedir. 

Bu tarihte, terk edilmiş höyüğün yüzeyi düzleştirilmi ş ve batı yarısında yeni bir kasaba 

kurulmuştur. Tüm bu özenle yapılmış düzleştirilme faaliyetleri, binalarda yeni bir kuzey-

güney ekseninin kullanılması (Roma öncesi tüm tabakalarda görülen kuzeybatı-güneydoğu 

ekseninden farklı olarak), özenle yapılan kerpiç zemin döşemeleri ve yeraltından geçen su 

kanallarının yapımı, yerleşimin meydana getirilmesinin arkasında sanıldığından çok daha 

planlı bir çaba olduğuna işaret etmektedir. Yerleşiminin ne kadar uzun olduğu da artık 

açıktır. Kuruluş döneminden MS 5. yüzyılda son terk edilişine kadar en azından dört ana 

yapım tabakası tanımlanmıştır. Young tarafından analizi yapılan materyaller, iç organizasyon 

ve ekonomik faaliyet olduğunu göstermiştir. Gelişmiş mimari unsurların (sütunlu caddeler, 

sütunlu avlusu olan bir ev) ortaya çıkışı, bulunan sikkeler ve önemli miktarda bulunan ithal 

seramikler, cam eşyalar ve mücevherat en azından halkın bir kısmının belli bir ölçüde 

zenginliğe sahip olduğunu gösterir. Ayrıca, MS 3. yüzyıl kadar geç tarihte bile, mezar 

taşlarında hala standart halde Frig yazıları ve mezarlara zarar verecek olanlara karşı 

beddualar görülmektedir. 

 

2004 ve 2005’te Gordion’da bulunan Roma askeri teçhizatı, kasabanın yerel bölge düzeyinde 

üzerine aldığı birtakım askeri ve/veya idari işlevleri göstermektedir. Antik yol rotaları, 
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Vindia ya da Vinda adındaki bir askeri üssü Gordion’un çok yakınlarına, Ancyra ve Pessinus 

(günümüz Ankara ve Ballıhisarı) arasındaki anayolun yanına yerleştirmektedir. Gordion’un 

bir askeri üs olarak seçilmesi çok da şaşırtıcı değildir çünkü söz konusu alan iki nehir 

vadisinin birleştiği stratejik bir yerdedir (Sangarius/Sakarya ve Tembris/Porsuk). 

2.3.9. Ortaçağ Dönemi 

Gordion’da Ortaçağ, Erken Bizans Devri’nden (6. yüzyıl) Anadolu Selçukluları ve Erken 

Osmanlı Dönemi’ne kadar uzanmaktadır. İç Kale Höyüğünde yapılan kazılar, Bizans 

Dönemi’nin çoğunluğunu kapsayan birkaç yüzyıl boyunca yerleşime ara verildiğine işaret 

etmektedir. Yine de höyüğün kuzeybatı bölgesi Geç Roma devrine tarihlenen bir Hıristiyan 

mezarlığıdır ve höyüğün henüz kazılmamış başka bir noktasında Bizans yerleşimi olması 

muhtemeldir.  

 

1077 ile 13. yüzyıl sonları arasında, bölge, başkenti Konya’da olan güçlü Anadolu Selçuklu 

Sultanlığı hâkimiyeti altındadır. Bu hâkimiyet, Moğollar Anadolu’nun büyük bir kısmını 

kontrol altına alınca zayıflamıştır. Bir grup Türk beyliği (Gazi Beylikleri) otorite boşluğunu 

dolduran güç merkezleri olarak ortaya çıkmıştır. Gordion’un bulunduğu alan bu beyliklerin 

en güçlü ikisinin arasındaki sınırda bulunmaktadır: Germiyanoğulları ve Karamanoğulları. 

Kuzeybatı Anadolu’da yeni oluşan bir başka güç de Osmanlılar, başka bir deyişle Osmanlı 

Beyliği’dir. 15. yüzyılın ortasına geldiğimizde, Osmanlılar İç ve Batı Anadolu’nun yanı sıra 

Balkanlar’ın büyük bir kısmını fethetmiş ve Osmanlı İmparatorluğu’nu meydana 

getirmişlerdi. 

 

Gordion’daki kazılar sonucu, 11 ile 14. yüzyıl arasına tarihlenen seramik ve sikke 

buluntuları açığa çıkmıştır. Yine de seramik grubu kısıtlıdır. Yerleşim İç Kale Höyüğünün 

büyük bir kısmını kaplamaktadır. Höyüğün kuzeybatı bölgesinde, Roma mezarlığının 

üstünde oldukça büyük bir bina vardır. Bu binada, birçok toprak altı tandır biçiminde ocaklar 

ve büyük bir fırın ya da seramik fırını bulunur. Çukurlardan birinde 13. yüzyıla tarihlenen bir 

Pers fayans aslan başı bulunmuştur. Höyüğün daha doğusunda, daha az korunmuş mimari 

kalıntılar bulunmuştur. Burada bulunan beton harçlı sur ya da dış duvar ve büyük dış 

payandalar Gordion’un bu dönemde dahi korunmaya değecek kadar önemli bir yer 

olduğunu göstermektedir. Ortaçağda yerleşime verilen Türkçe isim bilinmemektedir. 

2.3.10. Osmanlı Dönemi: 

Osmanlı dönemindeki Gordion’la ilgili çok az şey bilinmektedir. Gordion, bu zamanda geniş 

bir idari bölge olan Anadolu’nun sınırları içindedir. 19. yüzyılın sonlarına doğru yapılan 

yeniliklerle, Ankara vilayetinin (ya da sancak) sınırları içine girmiştir. Bu noktada, yerleşim 
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daha çok İç Kale Höyüğünün hemen batısına doğru uzanan Bebi isimli köye yoğunlaşmıştır. 

Bebi, 19. yüzyılın sonlarında, Körte kardeşler Gordion’da araştırmalarını yaparken hala 

yerleşime açıktır ve Körteler’in 1900 yılındaki haritalarında işaretlenmiştir. Ancak, modern 

yerleşim yeri olan Yassıhöyük henüz kurulmamıştır. 

  

    Fig.2.30.  Bebi’nin yerini gösterir harita. (Kaynak: Penn Müzesi, Gordion Projesi Arşivi) 

 

Osmanlı Dönemi’de alanda yaşanan en son tarihsel olay 1921’deki (23 Ağustos – 13 Eylül) 

Sakarya Meydan Muharebesi’dir. Bu savaş, Kurtuluş Savaşı’nda, Mustafa Kemal ve Fevzi 

Çakmak tarafından yönetilen Türk ordusunun 1919’da Anadolu’da çeşitli faaliyetlerde 

bulunan Yunan güçlerini yenmeyi başardığı en önemli askerî harekâttır. Bebi köyü, bu sıcak 

muharebe esnasında yıkılmıştır. Arkeolojik kanıtlar siper hendekleri, cepheler ve çeşitli 

şehitleri içeren (ve 1915’te Truva’da yapılan Çanakkale Savaşı’nın izlerini hatırlatan) geniş 

bir alana yayılır. 

 

2.4. Efsanelerde Gordion ve “Midas” 

2.4.1. Gordion Düğümü Efsanesi 

“Gordion Düğümü Efsanesi”, Gordion hakkında anlatılan en ünlü hikayelerden ve 

Gordion’un konuşmalarda popüler olmasını sağlayan unsurlardan biridir. Olay MÖ. 333’de 

Büyük İskender’in Pers İmparatorluğu’na karşı yürüttüğü sefer sırasında geçmektedir. 

İskender, ordusu ile Anadolu’yu geçmekteyken Gordion’a gelir. Bunun nedeni muhtemelen 

Gordion’un Ege kıyılarından Ankara doğrultusunda doğal bir uğrama noktası olmasıdır. 
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Makedon kral Gordion’da olduğu sırada Zeus Tapınağı’nda bulunan özel bir araba olduğunu 

duyar. Arabanın boyunduruğu, gövdesine kızılcık kabuğundan karmaşık bir düğüm ile 

bağlanmıştır ve efsane bu düğümü çözen kişinin tüm Asya’yı (bir versiyonda tüm dünyayı) 

yöneteceğini söylemektedir. Bu kehaneti test etmek isteyen İskender düğümü çözmeyi dener, 

başarısız olduğunda kılıcını çekerek düğümü keser. Bundan “Gordion düğümünü kesmek” 

deyimi türemiştir. Anlamı detaylarla zaman kaybetmeden sorunu kökünden halletmektir. 

 

Gordion için bu hikâye ilginçliğini sadece İskender ile bağlantısına değil aynı zamanda 

arabanın ve düğümün varlığının sebebine ve Zeus Tapınağı’na adanışına da borçludur. 

Efsanenin genel hatları şöyledir: Bir zamanlar tarlasını süren Gordios isimli fakir bir Frig 

köylüsü vardır. Bir kartal gelerek sabanının boyunduruğuna konar ve tüm gün orada kalır. 

Gordios bundan endişelenerek ne anlama geldiğini Telmessos’lu kâhinlere sorar. 

Telmessos’lu bir kadın, Gordios’un karşısına çıkar ve Zeus’a adak adamasını buyurur. 

Gordios bunu yapar ve ayrıca bir kadınla evlenir. Bu evlilikten Midas isimli bir erkek çocuğu 

doğar. Midas büyüdüğünde, bir gün babasının arabası ile Gordion’a gelir, şehir sivil bir 

savaşın içindedir. Bir kâhin tarafından, Gordion’a gelecek arabanın savaşı sona erdireceği ve 

krallarını getireceği söylenen halk Midas’ı kral ilan eder. Midas tacı kabul eder ve arabayı 

tanrıya bir teşekkür olarak ve krallığını öngören Zeus’un kutsal kuşu kartal anısına Zeus 

Tapınağı’na adar. 

 

Bu efsane İskender ile ilgili söylemlerde yer almaktadır. Bazı versiyonlarda detaylar 

farklıdır. Örneğin, bazılarında Midas kral ilan edilir, bazılarında babası Gordios kraldır ve 

Midas onun krallığını devam ettirir. Bununla birlikte tüm hikâyeler Gordion’da krallığın 

kuruluşu ile ilişkilidir. Hikâyenin özü, yerel bir Frig geleneği ile Midas’ın ve belki daha 

öncesinde babası Gordios’un tanrısal bir yardım ile krallığı nasıl aldıklarını anlatmaktadır. 

Gordios gölge bir figürdür, bu hikâye dışında çok az bilinmektedir. Oysa Midas MÖ 738-696 

yılları arasında hüküm sürmüş ünlü bir kraldır. Tarihçi Eusebios’un kayıtları ve Asur kralı II. 

Sargon’un yıllıklarında geçen Mushki kralı Mita tarihleri doğrulamaktadır. 

 

Zeus’un ve kartalının varlığı Midas’ın krallığının tanrısal kabulünü simgelerken, kapıda 

bekleyen Telmessos’lu kâhin kadın Frig Ana Tanrıçası’nı ve Midas’ın krallığındaki rolününü 

simgeliyor olabilir. Efsanenin bazı unsurları, etnik Yakın Doğu krallık hikâyeleri ile 

uyuşmaktadır: tanrılardan gelen kutsal bir haberci (kartal), arabanın krallık sembolü olarak 

kullanılışı, yeni kral ve bilinen dişi bir tanrısal varlık ile ilişkisi. Ancak İskender’in 

tarihçilerinden bildiğimiz şekliyle Gordion ve Frigya yöresine ait yerel bir versiyonu 

korunmuştur. Bu versiyon Midas’ın krallığının Frig panteonundaki erkek ve kadın tanrılar 
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yardımıyla Gordion’da kuruluşunu anlatmaktadır. Efsane Friglerin kendi geçmişleriyle ilgili 

geleneklerine küçük bir pencereden de olsa bakma olanağı sağlamaktadır  

 

2.4.2. Tarihte ve Efsanelerde “Midas” 

Frig kralı Midas ile ilgili en güvenilir bilgiler, MÖ 717-709 yıllarında hüküm süren çağdaşı 

Asur kralı II. Sargon’a ait kayıtlardan gelmektedir. Tüm bu zaman boyunca Midas, Asur 

imparatorluğunun batısında kalan asi küçük kralları etkileyen bir tehdit konumundaydı. Asur 

kralı Frigya’yı işgal ettikten sonra Midas huzur bozucu davranışlarına son vermiş ve kendisi 

haraç göndermiştir. 

Tarihlenemeyen bir Asur metni Midas’ın muhtemelen bunu takip eden dönemde 

gerçekleştirdiği anti-Asur diplomatik girişimlerini önleyici tavrını övmektedir. Bazı metinler 

Midas’ın yönetiminin Sargon’un tahta çıkışından önce 721’de yönetime geldiğini 

belirtmektedir. Ölümü MÖ 8. yüzyılın sonları ya da MÖ. 7. Yüzyılın başlarında 

gerçekleşmiş olmalıdır. 

Yunan ve Roma kaynakları sıklıkla Midas’tan bahsetmektedir. MÖ 5. yüzyılın ortalarında 

Herodotos Delphi Apollon kutsal alanında gördüğü bir tahtın kral Midas’ın hediyesi 

olduğunu söylemektedir. Bunu kutsal alandaki geleneklere dayanarak söylemiş olmalıdır. 

Alanda bulunmuş olan Anadolu tarzı bir mobilya parçası bu tahta ait olabilir. Midas ve 

Yunanlılar arasındaki bir başka özel bağ MÖ 4. yüzyılda Aristoteles tarafından 

anlatılmaktadır. Buna göre, Midas Küçük Asyanın batı kıyısında bir Yunan şehri olan 

Kyme’nin yöneticisinin kızı ile evlidir. 

Klasik yazarlar Midas’ı büyük bir zenginlikle ilişkilendirmektedir. Spartalı şair Tyrtaios’la 

MÖ 7. yüzyıl ortalarında başlayan bu gelenek Midas’ın ölümünden iki ya da üç jenerasyon 

sonra son bulmaktadır. Bu konunun fantastik bir versiyonu “altın dokunu ş hikâyesi” 4. 

yüzyılda anlatılmaktadır. Bu zenginliğin bir kanıtı yakın zamanlarda Elmalı’da kazılmış olan 

Tümülüste bulunmuş olan zengin gümüş objelerden gelmektedir. Bu objeler Midas’ın 

yönetimde olduğu zamanlara tarihlenmektedir.  

Yüzyıllar geçtikçe, Midas hakkındaki hikâyeler klasik geleneğe aktarılmıştır. MÖ 6. 

yüzyılda su kaynağına şarap koyarak bir satyr yakaladığı söylenmiştir. 5. yüzyılda eşek 

kulaklarına sahip olduğu hikâyesi anlatılmıştır. Ölümü hakkındaki hikâyeler bile fantastiktir. 

En erken olanlarından birinde (MÖ 4. yüzyıl) dokunduğu her şeyi altına çevirdiği için 

açlıktan öldüğü anlatılır. Erken Roma İmparatorluğu döneminde, Ovidius’un hikâyelerinde 

ölümüne sebep olmadan önce bu altın dokunuştan kurtulduğu anlatılmıştır. Ancak bunun 

ardında boğa kanı içerek intihar etiği söylentiler arasına katılır. Bazı kaynaklar detay 
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vermeden bunu anlatmıştır. Plutarch (MS 100) intiharını kâbuslarla, Strabon ise Kimmerlerin 

Frigyayı işgali ile ilişkilendirmektedir. 

 

2.5. Gordion (Yassıhöyük) Arkeolojik Alanı’nın Önemi 

2.5.1. Alanın Kültürel Önemi (Üstün Evrensel Değer Beyanı)  

Frigya'nın politik ve kültürel merkezi olan Gordion ve çevresi, tanıklık ettiği Frig 

uygarlığının değerlendirilmesi için sahip olunan değerli bir arkeolojik alandır. Gordion ve 

çevresinde çok az sayıda Frig yazıtı bulunduğundan, Frig uygarlığına ilişkin bilgiler 

öncelikle arkeolojik kanıtlar sayesinde elde edilmektedir. Bu bakımdan Gordion, Frig 

kültürünü anlamak adına anahtar bir alan konumundadır. 

 

Frigya Krallığı’nın başkenti olan Gordion’un arkeolojik olarak kapsamlı bir şekilde 

araştırılması, alanın Yakın Doğu'daki uzun vadeli yerleşim tarihini anlamak için önde gelen 

yerlerden biri olduğunu kanıtlamaktadır. Gordion, antik dünyanın en önemli, en iyi 

korunmuş ve en kapsamlı kazı çalışması gerçekleştirilmi ş alanlarından biridir. MÖ 1. 

binyılın başlarında, özellikle en ünlü kralı Midas'ın hükümdarlığı sırasında, Küçük Asya'nın 

çoğunu kontrol eden Frigya Krallığı’nın en iyi belgelenmiş yerleşim yeridir. Anıtsal Frig 

mimarisi, M.Ö. 800 yılı civarına tarihlendirilen geniş tahribat tabakası ve Frig Kraliyetine ait 

bir dizi zengin mezarıyla (Tümülüs) Gordion, Antik Frig Uygarlığı için Atina, Pompeii ve 

Hitit başkenti Hattuşa ile aynı derecede öneme sahip arkeolojik alanlardan biridir. 

 

Yaklaşık olarak MÖ. 2500 yıllarında (Erken Bronz Çağı) Gordion’da başlayan yerleşim 

günümüzde antik kentin bitişiğinde yer alan Yassıhöyük mahallesinde halen devam 

etmektedir. 4500 yıllık uzun bir zaman dilimi süresince Gordion ve çevresindeki yerleşim 

çok az kesintiye uğramıştır. Bu durum da alanın 4500 yıllık yerleşim tarihi ile Gordion’u 

dünyanın en uzun süre yerleşimin görüldüğü nadir alanlarından biri yapmaktadır. 

 

Gordion, en çok Friglerin başkenti ve MÖ. 8. yüzyılın sonlarında hüküm süren Frig kralı 

Midas'ın ikametgâhı olarak bilinmektedir. Ancak Makedonyalı Büyük İskender’in 

Gordion’da bulunması, Avrupalı Keltler’in (Galatlar) en doğudaki güç merkezlerinden biri 

olması, 1921’de Türk Kurtuluş Savaşı’nın en can alıcı noktası olan Sakarya Savaşı’na 

tanıklık etmesi bakımından önemli tarihi olaylardan bazılarının merkezinde yer almaktadır. 

 

MÖ 9. yüzyıl Erken Frig kalesinin surları ve anıtsal yapıları, o dönem için Anadolu'daki 

eşsiz birer örnektir. Kraliyet gücünün ve insan kaynaklarının hâkimiyetinin çok yönlü 

mimari ifadesi veya bu kadar iyi korunmuş mozaik ve tekstil ürünleri alanın arkeolojik ve 

kültürel öneminin en ciddi göstergesidir. 
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Bölgenin peyzajı, yoğun Tümülüslerle benzersiz bir şekilde ayırt edilmektedir. Kraliyet ve 

seçkin sınıf mezarları (Tümülüsler) bölgede MÖ 9. yüzyıldan MÖ. 3. yüzyıla kadar uzanan 

süreç boyunca görülmektedir. Bunlardan biri olan Büyük Tümülüs (Tümülüs MM) 53 metre 

yüksekliğe erişmekte ve dünyanın üçüncü büyük Tümülüsü olarak nitelendirilmektedir. 

Özellikle Tümülüs MM’in altındaki ahşap mezar odasının günümüze kadar bozulmadan, 

sağlam durumunda ulaşmasının hiçbir yerde benzeri bulunmamaktadır. Mezar odasının 

içinde, antik dünyadan bilinen en iyi korunmuş ve en özenli ahşap mobilyaların yanı sıra 

metal işlemede Frigya'nın şöhretini vurgulayan 100'den fazla bronz kap ele geçirilmi ştir. 

 

Gordion, oldukça uzun bir zaman diliminde çok güçlü bir şehir merkezi olduğu için, ilk 

olarak burada geliştirilen ve sonraki dönemlerde diğer antik kentlerle ilişkilendirilen birçok 

özelliği barındırmaktadır. Bunlar arasında antik dünyadaki ilk renkli taş mozaiklerin 

kullanımı (MÖ 9. yy.), şimdiye kadar bulunan ve bazılarının özenle boyandığı anlaşılan en 

eski çatı kiremitleri sayılabilmektedir. 

 

Gordion aynı zamanda antik çağın en ünlü tekstil üretim merkezlerinden birisidir. Tekstil 

örneklerinde aristokratları güneşte altın gibi gösteren özel bir boya kullanmaları bu durumu 

destekleyen önemli kanıtlar arasındadır. Ayrıca, Gordion'da bronz, demir ve çok nadiren 

kurşun, gümüş ve altından birkaç bin metal eser ele geçirilmiştir. Bu buluntular, aletler, 

mimari elemanlar, mutfak eşyaları, askeri teçhizat, at koşum takımı, araç donanımları, elbise 

aksesuarları ve süslü mücevherler gibi örnekleri içermektedir. Bunlar arasında en görkemli 

buluntular, Gordion’un kraliyet Tümülüslerinden ele geçirilen kazanlar, içme kovaları, 

sürahiler, kaseler, kepçeler ve ölüme eşlik eden ayrıntılı broşlar ve kemerler gibi lüks bronz 

ziyafet kapları setleridir. Bu metal buluntu grubunun en büyüğü ve en iyi şekilde korunmuş 

olanı, 2.700 yıldan fazla bir süredir cenaze yemeğinin kalıntılarını taşıyan kapların 

bulunduğu Tümülüs MM'de görülmektedir. 

 

İç Kale’nin Doğu Kapısı'ndaki anıtsal girişi, şimdiye kadar keşfedilmiş en iyi korunmuş 

Demir Çağı'na (MÖ 10.-8. yy) ait kapı kompleksi olarak nitelendirilmektedir. Anıtsal giriş 

kompleksinin duvarları günümüzde bile 10 m yüksekliğe erişmektedir.  

 

Erken Frig Dönemi’nin sonlarında (MÖ. 8.yüzyıl) Gordion Sitadel Höyüğü, bir yangın 

sonucunda ağır hasar görmüş olsa da daha sonra hasar öncesi dönemdeki seviyesinden 4-5 m 

daha yüksekte İç Kale yeniden inşa edilmiştir. Erken Frig Dönemine tarihlendirilen İç 

Kale’deki bütün bir mimari unsurların böylesine radikal bir şekilde yeniden inşa edilmesi, 

antik dünyada eşi benzeri görülmemiş bir olay olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, yangın, 
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seramik, metal, kemik ve fildişi ve hatta ahşap, tekstil ve bitki maddelerindeki binlerce 

eserin en son 2800 yıl önce binalarda kullanıldıkları yerde korunmasını sağlamış; bu durum 

da arkeolojik çalışmalarda oldukça önemli veri kazanımına yol açmıştır. 

 

Gordion, Arrian (Anabasis Alexandros; Büyük İskender'in seferlerinin en eksiksiz 

kaynaklarından biri olarak kabul edilen), Quintus Curtius, Justin'in Pompeius Trogus ve 

Aelian (De Natura Animalium) gibi antik tarihçiler tarafından tanımlanan Gordion Düğümü 

efsanesiyle doğrudan ilişkilidir. Efsanenin metafor olarak kullanılmasının derin ve yaygın 

etkisinin bir sonucu olarak- Gordion ve ünlü bölümü edebi ve sanatsal eserler için kalıcı 

ilham kaynağı sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. 

 

Frig Krallığı’nı tanımlayan antik yazarların çoğu, MÖ 8. yüzyılın ikinci yarısında hüküm 

süren Kral Midas'a odaklanmıştır. Antik çağda büyük servetiyle ünlü ve dokunduğu her şeyi 

altına çevirme gücüne sahip olduğuna inanılan Kral Miras hakkında “Altın Dokunuş” gibi 

sayısız efsane ve hikâye üretilmiştir.  

 

Homeros'un İlyada'sında Frigya, güçlü ve iyi tahkim edilmiş bir krallık olarak 

tanımlanmıştır. Lidya ve Pers gibi diğer büyük güçler tarafından kontrol edildiği dönemde 

bile, Gordion’un kalesi Anadolu’daki en etkileyici kalelerinden biridir.  

 

Makedonyalı Büyük İskender’in, MÖ 334'te Pers İmparatorluğu'na karşı seferine 

başladığında, Gordion'a gelmesi ile oluşan ünlü “Gordian Düğümü Efsanesi”, daha sonra 

Batı Avrupa’da Anadolu’ya istila eden Keltler’in (Galatlar) bölgedeki hakimiyeti, Türk 

Kurtuluş Savaşı'nın doruk noktası olan 1921'deki Sakarya Savaşı gibi önemli tarihsel olaylar 

Gordion’un sanat ve edebiyatta sıklıkla konu edilmesini sağlamıştır. 

 

2.5.2. Alanın Yerel/Bölgesel Değerleri  

Gordion’un kültürel öneminin değerlendirilmesi, farklı paydaşların alana ve/ veya alanın 

içerisindeki bileşenlere atfedilen özelliklerinin anlaşılmasına dayanmaktadır. Bu durum da 

Gordion ve çevresini anlamak ve alanı sürdürülebilir bir şekilde yönetmek açısından 

önemlidir. Gordion’un kültürel öneminin yanında yer alan ve kültürel önemini destekleyen 

değerlerinin tanımlanması, karar alıcıların, bu değerleri tehlikeye atmadan, alanın en uygun 

şekilde kullanımına ilişkin yönetim politikalarının belirlenmesi öncesinde büyük önem 

taşımaktadır. 
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Aşağıdaki tabloda Gordion ve çevresinin değerleri arkeolojik, doğal, bilimsel, kültürel, 

eğitimsel yerel-toplumsal, ekonomik, turistik, sembolik-tinsel başlıkları altında 

değerlendirilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arkeolojik 
 
 

 
• Gordion Sitadel’inin çok katmanlı özelliği, farklı dönemlere ait arkeolojik 

değerleri bünyesinde barındırması, 

• Frig medeniyetinin başkenti olması nedeniyle bu uygarlığa ait önemli 

bulgular içermesi, 

• MM Tümülüsü’nün ve ahşap mezar odasının dünyada en iyi korunmuş 

nadir örneklerden biri olması, 

• Bronz eserler 

• Gordion’da çıkarılan ahşap eserlerin Yakın Doğu’dan çıkan en önemli ve en 

iyi korunmuş ahşap mobilya grubu olması 

 
 

Doğal 

 
• Geniş bir alana yayılan kentleşmeden uzak bozkır peyzajı 

 
• Höyük ve Tümülüslerin bu peyzajın ayırt edici özelliği olması  

 
 

Bilimsel  
 

 
• Alanın disiplinlerarası bilimsel çalışmaya imkân vermesi 

 
• Alandaki çok sayıda höyük ve Tümülüsün uzun vadede bilimsel çalışmalara 

olanak tanıması  
 

 
Kültürel  

 
 

 
• Yassıhöyük ve civar köylerin geleneksel kimlik ve kültürlerini koruyor 

olması  

 
 

Eğitimsel 
 

• Arkeologlar ve arkeolojik süreçler ile etkileşim sağlaması ve eğitim 
olanakları sunması  
 

• Yerli ve yabancı okullar arasında iş birliği sağlaması  
 

 
Yerel /Toplumsal  

 
• Yerel kimlik ve alan ile gurur duyulması  

 
• Alan ve çevresinde önemli tarihi olayların gerçekleşmesi  

 
 

Ekonomik 
 

• Kazılar ve alanın sunumu aracılığı ile iş olanaklarının yaratılması  
 

• Turizmin yerel halka ekonomik getiri sağlaması  
 

 
Turistik  

 
• Alanın turizmin geliştirilmesine elverişli olması 

 
Sembolik /Tinsel  

 
• Alanın çeşitli efsanelerle ve tarihi olaylarla ilişkilendirilmesi  
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BÖLÜM 3. BİLİMSEL ARA ŞTIRMALAR VE KORUMA DURUMU 

 

3.1. Arkeolojik Ara ştırma ve Belgeleme Çalışmaları 

Alfred Körte’nin 1893’te Sangarios (Sakarya) nehri üzerinde bir yeri ziyareti sırasında, aynı 

bölgede Berlin-Bağdat tren yolu inşa eden mühendisler antik bir yerleşime ait kalıntılarla 

karşılaşmışlardır. Körte, antik Yunan ve Latin yazarlarının eski Frig başkenti için 

söylediklerinden yola çıkarak bu antik yerleşimi Gordion olarak tanımlamıştır. Yedi yıl 

sonra, 1900’de, Gordion’a kardeşi Gustav ile birlikte geri dönmüş ve üç ay süren bir kazı 

çalışması başlatmıştır. Bu kazı çalışması, Orta Anadolu’da yapılan ilk kontrollü arazi 

çalışmalarından biridir. İç Kale’de (Sitadel Höyüğü) yaptıkları kazılarda MÖ 6. yüzyıla 

kadar tarihlenebilen seviyelere ulaşmışlardır. Körte kardeşler Gordion ve yakın çevresinde 

bulunan 85’e yakın Tümülüsten beşinde kazı çalışmaları yapmışlardır. Bu Tümülüsler 

günümüzde K (Körte) I-V Tümülüsleri olarak adlandırılmaktadır. MÖ 8. yüzyılın ilk yarısına 

tarihlenen Tümülüs K-III’ün zengin döşemeleri özellikle dikkat çekmiştir. 

Körte Kardeşlerin araştırmalarından elli yıl sonra, 1950’de, Gordion’daki arkeolojik kazı 

çalışmaları Rodney S. Young önderliğinde yeniden başlamıştır. Bu kazı çalışmaları 

Pennsylvania Üniversitesi Müzesi himayesinde gerçekleştirilmi ş ve Young’ın arazi 

çalışmaları 17 yıl boyunca 1973’e kadar kesintisiz devam etmiştir. Young, İç Kale 

Höyüğü’nde yaptığı kazılarda, Erken ve Geç Frig iç kale kalıntılarının büyük oranda 

korunduğu ve Hellenistik şehir tabakalarıyla örtüldüğü doğu yarısına odaklanmıştır. Erken 

Tunç Çağı yerleşiminin varlığı, kazı çalışmalarının ilk yıllarında açılan derin sondajlar 

sayesinde belgelenmiştir. Fakat bu seviyelerdeki araştırmalar küçük keşif çalışmalarıyla 

sınırlı kalmıştır. Ayrıca Young, tarihleri MÖ 9. yüzyıldan Hellenistik döneme kadar değişen 

30 Tümülüsde de kazılar yapmıştır. Bu çalışmalar, Orta Frig dönemine tarihlenen Tümülüs 

MM ve onun yakınında bulunan ve Frigyalı bir çocuğa ait olduğu anlaşılan Tümülüs P’yi de 

kapsamaktadır. 

 
Fig. 3. Tümülüs P. (Kaynak: Penn Müzesi, Gordion Projesi Arşivi) 
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Bazı Tümülüslerin Orta Frig dönemine tarihlenen ev kalıntıları ve çok iyi durumda olmayan 

mezarlıklar gibi daha erken bir aralığa tarihlenen kalıntıların üzerine yerleştirildi ği 

anlaşılmıştır. Erken döneme tarihlenen bu mezarlıklardan birisi Orta Frig dönemine, diğeri 

ise Eski Hitit Krallığı (M.Ö. 17. ve 18. yüzyıllar) dönemine tarihlenmiştir. İç kale 

höyüğünün güney batısındaki kazılar sonucunda Küçük Höyük olarak adlandırılan bir höyük 

bulunmuştur. Bu höyükteki araştırmalarda, MÖ 7. yüzyılın sonları veya 6. yüzyılın başlarına 

tarihlenen ve Lidya dönemine ait bir yapı olduğu düşünülen kerpiç bir kale burcu ve üstüne 

oturtulmuş yine kerpiç bir kale yapısı ortaya çıkartılmıştır. Kerpiç savunma duvarları, Aşağı 

Şehir’i çevreleyen burçların bir uzantısıdır. Burçların bir kuşatmanın ardından MÖ 540 

yılında tahrip edilmesi Gordion’un Persler tarafından ele geçirildiğini doğrulamaktadır. 

Rodney Young’ın 1974’te bir trafik kazasında ölmesi sonrasında, Gordion’daki kazılar 

1988’de Mary M. Voigt tarafından yeniden başlayana kadar durdurulmuştur. Herhangi bir 

kazı çalışmasının yürütülmediği bu zaman boyunca, Keith DeVries alanın proje 

yöneticiliğini üstlenmiş ve alan idaresi ve araştırmalara nezaret etmiştir. 1988’de G. Kenneth 

Sams, DeVries’in görevini devralmış, konservasyon ve Young tarafından yapılmış 

araştırmaların ve keşiflerin yayınlanması görevlerini de üstlenmiştir. Yeni başlayan kazılar 

alanın stratigrafisinin oluşturulmasına ve daha önce ya hiç kazılmamış ya da yetersiz 

seviyede kazılmış alanlardaki çalışmalara odaklanmıştır. Bu nedenle Young’ın ana kazı 

alanındaki açmalarda o zamana kadar ortaya çıkartılmamış olan Demir Çağı tabakalarına 

inilirken, iç kale höyüğünün batısında bulunan ve Young ve Körte kardeşler tarafından açılan 

açmalardaki çalışmalar tekrarlanmıştır. Küçük Höyük ve çevresindeki kazılarda, Aşağı 

Şehir’in evleri ortaya çıkarılmıştır. Hellenistik dönem katmanlarında parçalanmış insan ve 

hayvan kalıntılarından oluşan ayinsel depozitoların bulunması, o dönemde Keltlerin bu 

bölgede olduğunun kanıtı olarak kabul edilmiştir. İç kale höyüğünün batı kısmındaki yüzey 

araştırmaları ve kazılar sonucunda en erken MÖ 8. yüzyıla tarihlenebilen geniş bir Dış Şehir 

bulunmuştur.  

Lisa Kealhofer tarafından yönetilen ve Gordion çevresinde yapılan arkeolojik yüzey 

araştırması, Gordion’u daha geniş bir yerel yerleşim modeline oturtmuştur. Ayrıca, Ben 

Marsh tarafından yürütülen jeomorfolojik araştırmalar ve Naomi Miller tarafından yürütülen 

paleo-botanik çalışmalar antik dönemdeki çevre yapısının ve fiziksel yapının ortaya 

çıkmasını sağlamıştır. 

1988 yılından 2012 yılına kadar G.Kenneth Sams başkanlığında yürütülen Gordion’daki 

kazılara, 2007-2013 yılları arasında yayın çalışması nedeniyle ara verilmiştir. Kazılar, 2013 

yılında Pennsylvania Üniversitesi/Penn Museum adına C.Brian Rose başkanlığında yeniden 

başlatılmıştır. Pennsylvania Üniversitesi tarafından yürütülen Gordion Arkeoloji Projesi, kazı 
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çalışmalarının yanısıra son yetmiş yıldır dendrokronoloji, uzaktan algılama, radyokarbon 

tarihleme ve jeofizik araştırma gibi bir dizi bilimsel yaklaşım kullanmaktadır. 

 

3.1.1. Gordion Kazıları (Gordion Arkeoloji Projesi) ve Sponsorları 

Gordion Arkeoloji Projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Kararı ile 

izin verilen yabancı heyetler tarafından yürütülen kazılardan biridir.  

 

Gordion Arkeoloji Projesi’nde yapılan tüm arkeolojik araştırmalar Pennsylvania 

Üniversitesi, Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi himayesinde gerçekleştirilmektedir. William 

ve Mary Koleji 1991 yılından beri ortak destekleyici ve Royal Ontario Müzesi 1994 ile 2002 

yılları arasında gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalarda ortak destekleyici olmuştur. 

 

Gordion’da kazı ve incelemeler 1988’den beri İnsani Bilimler için Milli Vakıf, Kanada 

Sosyal Bilimler ve Hümanite Araştırma Konseyi, National Geographic Society, Royal 

Ontario Müzesi, Kress Vakfı, IBM Vakfı, Tanberg Bursu, Loreena McKennitt Bursu, 1984 

Vakfı, George B. Storer Vakfı, Selz Vakfı, I. Luther Replogle Vakfı ve Ken Jordan 

tarafından verilen çeşitli bağışlarla desteklenmektedir. 

Dendrokronoloji ve radyokarbon analizleri Milli Bilim Vakfı, İnsani Bilimler için Milli 

Vakıf, Ege Prehistorya’sı Enstitüsü, Malcolm H. Wiener Vakfı, Heidelberg Bilim ve Doğa 

Bilimleri Akademisi ve Kanada Mühendislik Araştırma Konseyi tarafından 

desteklenmektedir.  

Gordion ve çevresinde yapılan çalışmalarda Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi önemli 

bir yere sahiptir. Gordion Arkeoloji Projesi kapsamında her sene yapılan arazi çalışmalarına 

katılan, denetleyen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan birçok Bakanlık 

temsilcisi müzelerde arkeolog olarak görev yapmakta ve projeye deneyim ve çalışmalarıyla 

önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Müze, dört Gordion Tümülüsünün kazılması da dahil 

olmak üzere (öncelikli olarak Mamaderesi Tümülüs ve Kızlar Kayası Tümülüsü A olmak 

üzere) Gordion’da kendi çalışmalarını da yürütmekte ve Hellenistik döneme tarihlenen 

Tümülüs Q’nun mezar odasında kurtarma çalışmaları yapmaktadır. 

 

Gordion Arkeoloji Projesi’nde süren aktiviteleri desteklemek, Gordion, Frigler ve 

Türkiye’de arkeolojiyle ilgilenen insanlara ulaşmak adına “Gordion Dostları”  adı altında 

bir platform da bulunmaktadır. Söz konusu platform tarafından, tüm sezon çalışmalarının 

sonuçları hakkında bilgi veren yıllık bir haber bülteni yayınlanmaktadır.  
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3.1.2. Arşiv/Data 

2007 yılının başında, Gordion Arkeoloji Projesi kapsamında Penn Müzesi’nde Gordion 

arşivinin dijital ortama aktarılması çalışmaları “Dijital Gordion”  adıyla başlamıştır. Bu 

çalışma ile sadece arşivin dijital versiyonunu oluşturmak değil, aynı zamanda materyallerin 

araştırma ve yayınlanması için faydalı bir araç geliştirmek amaçlanmıştır. Güncel dijital 

teknolojilerin yoğun bilgi verisini (çok miktarda fotoğraf dahil) güçlü bir şekilde organize 

edebilme, geliştirebilme ve hızlı bir şekilde tüm dünyadaki araştırmacılara ulaştırabilir 

olanaklar sunma imkânı bulunmaktadır. Aynı zamanda, bu teknolojiler, araştırmacının 

analitik araçlarını geliştirebilirme, veri yedeklemesi sağlayabilmekte ve farklı lokasyonlarda 

aynı veriler üzerinde çalışan araştırmacılar arasında iş birliği sağlayabilmektedir. Bu 

sebeplerle başlatılan “Dijital Gordion” çalışması, araştırma ekibini ağır lojistik yüklerden 

kurtararak ve malzemenin yorumlanması ve sunulmasına konsantre olmalarını sağlayarak 

kazı sonrası yayın programlarının süresini kısaltma potansiyeline sahiptir. “Dijital Gordion” 

çalışması veri setinin temel unsurları saha defterleri, fotoğraflar, geniş formatlı planlar ve 

ölçekli olarak çizilmiş haritalar, eser çizimleri, birçok liste ve kazı sonrası yazılı raporlardır. 

“Dijital Gordion” arabirimi HTML, PHP ve Javascript bazlı bir web uygulamasıdır. 

Böylelikle, bağımsız ve her yerden erişilebilen bir yapı oluşturulmuştur.  

Gelişmiş ve güvenilir arkeolojik uygulamalar için doğru haritalama gereklidir. Belirli bir 

zaman dilimine ait mekânsal yerleşimleri ve tabakalanmayı doğru bir şekilde temsil etmek 

için, kalıntılar önce güvenilir bir planimetrik (yatay) ve altimetrik (dikey) koordinat 

sistemine bağlanmalıdır. Bu doğrultuda, Gordion Arkeoloji Projesi tarafından “Gordion 

Dijital Haritalandırma Çalı şması” 2008 yılında başlatılmıştır. Problemi çözmek için, 

verileri planimetrik ve altimetrik koordinatlardan oluşan tek ve güvenilir bir sistemde 

birleştirme çalışmaları başlamıştır. Söz konusu çalışma başlamadan önce mevcut haritalar, 

eskizler ve planlar yeterince güvenilir bulunmamakta; mekansal ilişkiler ve keşiflerin doğru 

yerleri bile kabaca bilinmekteydi. Dijital haritalandırma çalışması ile Coğrafi Bilgi Sistemini 

(GIS) kullanılarak, haritayı dünya standartlarında bir koordinat sistemine (UTM) gönderme 

sürecine başlanmıştır.  

Görselleştirmeyi kolaylaştırmak amacıyla doğru ve ayrıntılı veri setinin bir sonucu olarak 3 

boyutlu mimari ve topografik yeniden yapılandırma çalışmaları ise halen devam etmektedir. 

Üç boyutlu rekonstrüksiyonlar, sadece araştırmacıların daha detaylı ve kapsamlı mimari 

elemanlar dizisinden faydalanmaları için değil, aynı zamanda alanın sunumunu ve tarihini 

tanıtmak adına yerel halk ve ziyaretçiler için de kullanılmaktadır.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 

uygulamaya sokulan Tescilli Kültür Varlıkları Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi (TUES)’e 

Gordion ve çevresinde yer alan höyük ve Tümülüslerle ilgili veriler kaydedilmiştir.  

Tüm müzelerimizde yer alan eserlerin ayrıntılı bilgilerinin tutulacağı ulusal nitelikli bir veri 

bankası olan Müze Ulusal Envanter sistemi (MUES)’e de Müzelerimizde yer alan Gordion 

kökenli eserlerin kaydedilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.  

3.2. Koruma Çalışmaları 

3.2.1. İç Kale’deki (Sitadel Höyüğü) Yapıların Korunmu şluk Durumu ve 

Konservasyonu 

Gordion ve çevresinde koruma ve bilimsel araştırmaların geçmişi oldukça eski yıllara 

dayanmaktadır. Yakın zamanda özellikle 1998’den beri yerleşimin korunması Gordion 

Arkeoloji Projesi’nin esas önceliği olmuştur. On yıldan fazla bir süredir Gordion'daki 

koruma ekibi, alana uygun bir strateji geliştirmek için önceki çabaların etkinliğini 

değerlendirmektedir.  

Gordion’daki Frig Dönemi ve diğer dönemlere tarihlenen yapıların birçoğunun kerpiç 

duvarları vardır. Bu nedenle kazılarla gün ışığına çıkarılan arkeolojik malzemeler açıkta 

bırakıldıklarında oldukça kırılgan hale gelmektedir. Özellikle kerpiç yapılar yağmura karşı 

hassastır. Bu nedenle geçmişte kazılan kerpiç ve diğer yapıların bazıları yeniden 

gömülmüştür. Geleneksel yeniden gömme tekniklerinin kalıntıları koruduğu ancak 

arkeolojik sit alanının topografyasını ve okunabilirliğini bozduğu değerlendirilmiştir. Bu 

eğilimi tersine çevirmek için, İç Kale’nin (Sitadel Höyüğü) dokusunu ve okunabilirliğini 

koruyarak tüm alanı arkeolojik bir peyzaj olarak kullanacak bir koruma programı geliştirmek 

gerekmiştir. Geliştirilen bir koruma programının mevcut kaynaklar ve beceriler kullanılarak 

geniş ölçekte uygulanması, sürdürülmesi ve ekonomik olması için gerekli çalışmalar 

yapılmıştır. Bu doğrultuda, alandaki mimari yapıları koruma, yorumlama ve bakım 

konularını ele almak için 2007'de Altı Yıllık Alan Koruma Planı geliştirilmi ştir; Penn 

Müzesi ve 1984 Vakfı'nın özel fonlarıyla 2008'de plana ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. 

 

İç Kale için hazırlanan alan koruma planı, ilk planlama çalışması dönemi için belirlenen beş 

bileşenden oluşmuştur: 

1) Yamaçların stabilizasyonu ve höyük profilinin restorasyonu, 

2) ziyaretçi güzergâhı ve ilgili bakı noktalarına ilişkin platformlarının tasarımı, 

3) Mimari yapıların korunması ve stabilizasyonu, 

4) Kaldırılmış olan ve yerinde muhafaza edilen çakıl taşı mozaiklerin korunması, 
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5) Bir alan rehberinin geliştirilmesi 

2006 yılından başlayarak University of Pennsylvania School of Design’dan (Penn Design) 

Frank Matero yönetiminde uzman bir ekip kazı alanında çalışmaya başlamış, İç Kale’nin 

(Sitadel Höyüğü) korunması, stabilizasyonu ve sergilenmesi ile mimarisine yönelik yeni 

gelişmeleri kaydetmiştir.  

2007'den beri mimari koruma çalışmalarının ana odağı, Erken Frig Dönemi Anıtsal Giriş 

Kapısı, Teras Kompleksi’ndeki yapılar, Gordion Müzesi'nde sergilenen çakıl taşı mozaik, 

Tümülüs MM ve ziyaretçiler için alan düzenlemesi olmuştur. 

 

İç Kale’de (Sitadel Höyüğü), 2006 yılında başlatılan kapsamlı belgeleme ve sürdürülebilir 

koruma çalışmalarında öncelikli olarak Erken Frig Dönemi anıtsal giriş yapısı ve Teras 

Kompleksinde yer alan yapılar lazer ve dijital metotlarla belgelenmiş ve durum tespitleri 

yapılmıştır. Erken Frig dönemi anıtsal giriş kapısında olası strüktürel hareket izlenimi 

gerçekleştirilmi ş ve taşlarda oldukça önemli miktarda hareket olduğu saptanmıştır. Bu 

hareketin sismik hareket veya kaymalardan olabileceği düşünülmüştür. Erken Frig Dönemi 

anıtsal giriş kapısının üst yüzeylerini yağmur suyundan korumak için kil bazlı kaplamalar 

tasarlanmış ve bu örtünün sağlamlığı yerel bitkilerle pekiştirilmi ştir. Aynı yöntem Teras 

Kompleksinde yer alan yapıların bazı belli bölgelerinde de uygulanmış ve bazı yerlerde dışa 

doğru kaymaları önlemek için paslanmaz çelik tellerle duvarların iç yüzü sağlamlaştırılmış 

ve yeni taşlarla duvarlar belirli yerlerde yeniden örülmüştür. 

 

2014 yılının konservasyon çalışmalarının odak noktalarından birini Anadolu’daki en iyi 

korunmuş Demir Çağı şehir kapısı olan Erken Frig Dönemi anıtsal giriş yapısının 

stabilizasyonu oluşturmuştur. 2014 yılında, anıtsal giriş kapısının güney avlusunun kuzey ve 

doğu duvarlarında stabilizasyon çalışmaları için erişim sağlamak üzere iskele kurulmuştur. 

Ayrıca, merkezi rampanın zemini düzleştirilmi ş, kuzey duvarı boyunca yapılacak çalışmalar 

için iskele kurulmuştur. 2019 yılına kadar, anıtsal giriş kapısında tüm hasarlı taşlar 

kaldırılmış, sağlamlaştırılmış ve orijinal konumlarına yeniden yerleştirilmi ştir. 

 

Koruma çalışmaları kapsamında Erken Frig Dönemi teras binasının (5 nolu oda) mevcut 

duvarlarının sağlamlaştırılması yapılmış ve 2015 sezonuna hazırlık olarak 6 ve 7 nolu 

odaların duvarlarının arazi dokümantasyonu tamamlanmıştır.  

 

2013 yılında, şu anda Gordion Müzesi'nde bulunan Megaron 2 çakıl mozaiğinden bir panel 

geçici olarak kapatılmış, ardından kaldırılarak Gordion Müzesi'nde muhafaza edilmiştir. 
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2014 yılında, üç yıllık araştırma ve planlamanın ardından, özel yapım bir öğütme sistemi 

kullanılarak eski betonarme arkalık kaldırılarak, panel üzerinde koruma işlemi başlatılmıştır. 

Bu panelin konservasyonu 2016 yılında tamamlanmıştır. 

 

 
Fig. 3.1. Erken Frig Dönmei Yapısı olan Megaron 2’de yer alan çakıltaşı moziğin Sema Kürekçi ve 
Merdith Keller tarafından temizlenmesi. 
 

Gordion’da Naomi F. Miller tarafından 1990’lardan bu yana yürütülen ve “Ekopark” olarak 

adlandırılan proje kapsamında bitki örtüsü gelişimi ve arkeolojik koruma üzerinde çalışmalar 

yapılmaktadır. Bu proje, başta erozyonu önlemek amacıyla, turizme açık müze ve arkeolojik 

alanlardaki bitki örtüsü gelişimini de ele almaktadır. 

Gordion İç Kale’deki (Sitadel Höyüğü) bitki örtüsünün kontrol altında tutulması hem 

arkeolojik kalıntıların korunması hem de kalıntıların ziyaretçiler için görülebilir durumda 

olması açısından önemlidir. Başka bir açıdan bakıldığında ise, bitki örtüsü, Gordion’daki 

Teras Kompleksi binalarının da bir kısmını oluşturan duvar kalıntıları başta olmak üzere, 

arkeolojik kalıntıların korunmasında stratejik bir öneme sahiptir. Duvarların üst kısımları 

toprak tabakasıyla kaplanmıştır. Bu toprak tabakasının içerisinde çamur topları halinde doğal 

bitki tohumları ve diğer kısa köklü bitki çeşitleri bulunmaktadır. Bu durum, böceklerin 

sebebiyet vereceği tahribatı önlemekte ve özellikle içinde bulundukları çamur topları kış 

yağmurlarıyla eridiğinden bitki tohumları için doğallığa yakın bir ortam oluşturmaktadır. 

Bütün bunların sonucu olarak, duvarları muhafaza eden ve onları arkeolojik alanı ziyaret 

eden turistler için görülebilir hale getiren kalıcı bir koruyucu tabaka oluşmaktadır. (Gordion 

Project)  
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Alanda süregelen koruma çalışmalarının yanı sıra önümüzdeki dönemlerde planlanan 

çalışmalar aşağıda listelenmektedir.   

• Teras Kompleksi yapılarında gerçekleştirien çalışmaların tamamlanması, 

• TB6, TB7 ve TB8 yapılarının yanmış, çatlak ve yayvanlaşmış duvarların koruma 

çalışmalarının 2020-2023 yılları arasında gerçekleştirilerek TB-1 ve TB-5 birimleri için 

kullanılan koruma tekniklerin uygulanması, 

• Yeni Keşfesilen Güney Kapısı’nın duvarları belirli yerlerde 4m yüksekliğe kadar 

korunmuştur. Tıpkı Doğu Kapısı’nda (Erken Frig Kapısı) olduğu gibi üst taşlarının 

kaldırılarak, harçla konsolide edilip orjinal pozisyonlarında restore edilmesi.   

• Çakıl Mozaik Döşeme’nin konservasyonunun tamamlanması. 

 

3.2.2. Tümülüslerin Korunma Durumu / Belgeleme 

Gordion’da yer alan 110 adet Tümülüs Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 16.02.1990 tarih ve 1096 sayılı kararı ile yasal olarak korunmaya alınmıştır. Söz 

konusu kararla, Tümülüslerin etrafına 20 metrelik koruma bandı belirlenmiştir. Ankara 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.06.2015 tarih ve 2436 sayılı kararı ile 

tespit edilen 14 Tümülüs ve aynı Kurul’un 12.11.215 tarih ve 2808 sayılı kararı ile de 2 

Tümülüs daha “taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmiştir. 

 

Gordion ve çevresinde yer alan Tümülüslerden 5 tanesinde 1900’de Körte Kardeşler 

tarafından, 31 tanesinde Gordion Arkeoloji Projesi kapsamında Pennsylvania Üniversitesi 

Penn Müzesi tarafından ve 4 tanesinde Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi tarafından 

arkeolojik kazı çalışması gerçekleştirilmi ştir. 

1.Derece Arkeolojik Sit Alanında (öneri Dünya Miras Alanı sınırları içinde) 73 adet 

Tümülüs yer almaktadır.  

2013 yılında TUBİTAK’ın desteğiyle hazırlanan “Gordion ve Çevresi için Alan Koruma 

Yönetim Planı Projesi” kapsamında; Gordion’un yakınında bulunan Tümülüslerin tarım 

faaliyetleri nedeniyle erozyana uğramalarını önlemek için öncelikli Tümülüsler saptanmış ve 

bunun üzerine 2019 yılında Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü, Ankara 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca alanda yer alan 

tümülüsler yerinde incelenmiş ve belgelenmiş Tümülüsler güncel durumları tespit edilerek 

fotoğraflanmıştır. Ayrıca, Polatlı Belediyesi Başkanlığı’ndan teknik destek alınarak 

Tümülüslerin üzerinde bulundukları taşınmazların kadastral ada-parsel bilgilerine de 

ulaşılmıştır.  Söz konusu çalışma kapsamında hazırlanan katalog iş bu Yönetim Planı’nın 
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ekinde yer almaktadır (Ek-1). Yapılan incelemelerde Tümülüslere zarar veren olumsuz 

durumlar da tespit edilmiştir. Bu tespitlere ilişkin özet tablolara aşağıda yer verilmektedir.  

Buna göre; öneri Dünya Miras Alanı sınırları içerisinde yer alan höyük ve Tümülüslerden;  

• 15 Tümülüs’te (T1, T2, T3, T4, T5, T13, T14, T15, T16, T19, T22, T54, T55, T56)  

Tarımsal faaliyetlerden dolayı tahribat görüldüğü, tarımsal faaliyetlerin bu kapsamda 

ivedilikle durdurulması,  

• T29 (R), T30(S), T31 (Q), T59 Tümülüslerinin yükseltilerinin kaybolduğu,  

• T13, T14, T15, T23, T36 Tümülüslerinde yükseklik kaybı görüldüğü,  

• T1 Tümülüsünde yoğun taramsal faaliyetten dolayı tahribat olduğu ve kurtarma kazısı  

 yapılması gereği,  

• T46 (K) ve T47 Tümülüslerinin üzerinde kazı evinin yer aldığı, 

• T34 (N) Tümülüsünün bir kısmının bir evin ahırında kaldığı, 

• T111 ve T112 Tümülüslerinde acil kurtarma kazısı yapılması gerektiği not edilmiştir.  

 

Bunların dışında, alandaki en büyük Tümülüs olması ve ahşap mezar odasının günümüze 

kadar sağlam bir şekilde ulaşması bakımından oldukça önemli olan Tümülüs MM’de, 

1980’den beri Gordion Arkeoloji Projesi ekibi üyeleri mezar odasının çevresini ve yapısal 

durumunu izlemektedirler. Elektronik veri kayıt cihazları yıl boyunca ısı ve nem oranlarını 

kaydetmektedir. Gordion Müzesi personeli tarafından yıl boyunca her ay, dış çemberin 

köşelerine yerleştirilmi ş olan dereceli sayaçlar okunmaktadır ve iç çemberin birleşme 

noktalarının ölçüleri kaydedilmektedir. Tüm bu kontroller ve profesyonel mühendislik 

çalışmaları 2002’de dış çerçeveyi oluşturan ardıç kütükleri için yeni bir destek sisteminin 

kurulmasını sağlamıştır. Tüm bunlar dünyada ayakta kalmış olan en eski ahşap yapının, 

Tümülüs MM’in mezar odasının çalışılması, belgelenmesi, korunması ve saklanması içindir 

(Adaylık Dosyası). Tümülüs MM’de erozyonu önleyebilmek için Tümülüs’ün belirli 

yerlerine kerpiçten bir drenaj sistemi yerleştirilmi ş ve Tümülüs bir çitle çevrelenmiştir.  

Tampon Bölgede yer alan Tümülüsler ve höyükler (Tablo-2) değerlendirildiğinde ise;   

• T6 Tümülüsü üzerinden kadastral yol geçtiği ve tümülüse zarar verdiği, kadastro  

 yolunun iptal edilmesi,  

• T45 Tümülüsünün bir köy evinin bahçesinde yer aldığı, 

o Tampon bölgede yer alan tümülüslerin tamamına yakınında tarımsal faaliyetlerin 

görüldüğü ve tarımsal faaliyetlerin durdurulması gerektiği,  

• T94, T95, T96, T97, Tümülüslerinin oldukça tahrip olduğu,  
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• T69, T86, T104, T105, T106, T107 Tümülüslerinin tahrip olduğu;  

• T98 ve T99 Tümülüslerinin üzerinden tarla yolu geçtiği ve bu nedenle güzergahın  

 değiştirilmesi gerektiği,  

• T120 Tümülüsünde acil kurtarma kazısı yapılması gerektiği not edilmiştir.
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Tümülüs Adı 

 

Mah./Mevkii Mülkiyet Bilimsel Kazı /Tarih Tehdit Durum Öneri  

1 
T1 

Yass/Sülüklü  
Özel  tamamında yoğun tarımsal faal.  büyük ölçüde tahrip.yok olmak üzere Kurtarma kazısı. TF. durdurulması  

2 T2 Yass/Sülüklü Özel  eteklerinde yoğun tarımsal faal. büyük ölçüde tahrip TF. Durdurulması 

3 T3 Yass/Sülüklü Özel  tamamında yoğun tarımsal faal.  büyük ölçüde tahrip.yok olmak üzere TF. Durdurulması 

4 T4 Yass/Sülüklü Özel  eteklerinde yoğun tarımsal faal. büyük ölçüde tahrip TF. Durdurulması 

5 T5 (W)  Yass/Sülüklü Kamulaştırılmış  1959-Kazı ekibi, MÖ 850 eteklerinde yoğun tarımsal faal. büyük ölçüde tahrip TF. Durdurulması 

6 T7 Yass/Sülüklü Tescil harici  YOK TDA-TFD   tahribat yok.  YOK 

7 T8 Yass/Sülüklü Tescil harici  YOK TDA-TFD   tahribat yok.  YOK 

8 T9 Yass/Sülüklü Tescil harici  YOK TDA-TFD   tahribat yok.  YOK 

9 T10 Yass/Sülüklü Tescil harici  YOK TDA-TFD   tahribat yok.  YOK 

10 T11 Yass/Sülüklü Tescil harici  YOK TDA-TFD   tahribat yok.  YOK 

11 T12  Yass/Sülüklü Tescil harici  YOK TDA-TFD   tahribat yok.  YOK 

12 T13 Yass/Sülüklü Özel-tescil harici  yoğun tarımsal faaliyet yoğun tahribat ve yükseklik kaybı TF. Durdurulması 

13 T14 Yass/Sülüklü Özel-tescil harici  yoğun tarımsal faaliyet yoğun tahribat ve yükseklik kaybı TF. Durdurulması 

14 T15 Yass/Sülüklü Özel-tescil harici  yoğun tarımsal faaliyet yoğun tahribat ve yükseklik kaybı TF. Durdurulması 

15 T16 Yass/Sülüklü Özel-tescil harici  eteklerinde  tarımsal faaliyet yoğun tahribat  TF. Durdurulması 

16 T17 Yass/Sülüklü Özel-tescil harici  YOK TDA-TFD   tahribat yok.  YOK 

17 T18 Yass/Sülüklü tescil harici  YOK TDA-TFD   tahribat yok.  YOK 

18 T19 Yass/Sülüklü Özel  eteklerinde yoğun tarımsal faal.  büyük ölçüde tahrip TF. Durdurulması 

19 T20 (Y) Yass/Sülüklü tescil harici 1965Kazı ekibi, MÖ 830-820 YOK TDA-TFD   tahribat yok.  YOK 

20 T21 Yass/Sülüklü   YOK TDA-TFD   tahribat yok.  YOK 

21 T22 (X) Yass/Sülüklü Mera 1965 Kazı ekibi, MÖ 830-820 YOK TDA-TFD   tahribat yok.  YOK 

22 T23 Yass/Sülüklü tescil harici  tarım yükseklik kaybı YOK 

23 T24 (P) Yass/Sülüklü Mera 1955-1956 Kazı eki. MÖ 760 YOK TDA-TFD   tahribat yok.  YOK 

24 T25 (MM) Yass/Sülüklü Mera 1957 Kazı ekibi, MÖ 742 YOK YOK YOK 

25 T26 Yass/Sülüklü Mera  YOK TDA-TFD   tahribat yok. YOK 

26 T27 (U) Yass/Sülüklü Mera 1956 Kazı ekibi, MÖ 560 YOK TDA-TFD   tahribat yok. YOK 

27 T28 (KW) Yass/Sülüklü Mera 1900’lü y.-Koerte Kardeşler YOK YOK YOK 

28 T29 (R) Yass/Sülüklü Mera 1956 Kazı ekibi  tüm yükseltisi kaybolmuş. YOK 

29 T30 (S) Yass/Sülüklü Mera 1956 Kazı ekibi, MÖ 800 yok tüm yükseltisi kaybolmuş. YOK 

30 T31 (Q) Yass/Sülüklü Mera 1956 Kazı ekibi, MÖ810 yok tüm yükseltisi kaybolmuş. YOK 

31 T32 (Koerte II) Yass/Sülüklü  1900’, Koerte K, MÖ 550 YOK YOK YOK 

32 T33 (Koerte 
III) 

Yass/Sülüklü Mera 1900’, Koerte K, MÖ 780 YOK YOK YOK 

33 T34 (N) Yass/Sülüklü Mera 1950’Kazı ekibi, MÖ720 YOK Bir kısmı bir evin ahırında kalmış. YOK 

34 T35 (KY) Yass/Sülüklü  1955 kazı ekibi, MÖ 780 YOK YOK YOK 

35 T36 (M) Yass/Sülüklü Mera 1951-52 kazı ekibi, MÖ 550 YOK formu ve yüksekliği kaybolmuş YOK 

36 T37 (Koerte I) Yass/Sülüklü  1900’s Koertr K, MÖ 600 YOK YOK YOK 

TABLO 1- ÖNERİ DMA ALANINDA YER ALAN TÜMÜLÜSLER 
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37 T38 (Koerte II) Yass/Sülüklü Mera 1900’s Koertr K, MÖ 550 YOK YOK YOK 

38 T39 (E ) Yass/Sülüklü Mera 1950-51 Kazı ekibi, MÖ 530 YOK YOK YOK 

39 T40 (F) Yass/Sülüklü tescil harici 1951 kazı ekibi, MÖ 620-610 YOK TDA-TFD   tahribat yok.  YOK 

40 T41 (G) Yass/Sülüklü tescil harici 1950 kazı ekibi, MÖ 850  YOK YOK YOK 

41 T42 (D) Yass/Sülüklü Mera-tescil harici 1951 kazı ekibi, MÖ 550 YOK YOK YOK 

42 T43 (C) Yass/Sülüklü Hazine-Köy mezarlığı 1950 kazı ekibi,, MÖ 550 YOK YOK YOK 

43 T44 (B) Yass/Sülüklü tescil harici 1950 kazı ekibi,, MÖ 575 YOK YOK YOK 

44 T46 (K) Yass/Sülüklü  1951 kazı ekibi, MÖ 600 YOK üzerinde kazı evi yer almaktadır.  YOK 

45 T47 (J) Yass/Sülüklü  1951 kazı ekibi,, MÖ 600 YOK üzerinde kazı evi yer almaktadır.  YOK 

46 T48 (I) Yass/Sülüklü tescil harici 1951 kazı ekibi,, MÖ 600 YOK YOK YOK 

47 T49 (H) Yass/Sülüklü tescil harici 1951 Kazı ekibi, MÖ 600 YOK YOK YOK 

48 T50 Yass/Tokattaş Mera 1951 kazı ekibi, MÖ 700 YOK YOK YOK 

49 T51 Yass/Tokattaş Mera  YOK TDA-TFD   tahribat yok.  YOK 

50 T52 Yass/Tokattaş Mera 2019 AMM YOK TDA-TFD   tahribat yok.  YOK 

51 T53 Yass/Tokattaş Mera  YOK TDA-TFD   tahribat yok.  YOK 

52 T54 Yass/Tokattaş Mera  Eteklerinde tarım yapılmaktadır.   TF. Durdurulması 

53 T55 Yass/Tokattaş Mera-Özel   Eteklerinde tarım yapılmaktadır.   TF. Durdurulması 

54 T56  Yass/Tokattaş Özel   Eteklerinde tarım yapılmaktadır.   TF. Durdurulması 

55 T57 Yass/Tokattaş Özel 1951- Kazı ekibi, MÖ 600-550    

56 T58 (Z) Yass/Tokattaş Özel 1969-Kazı ekibi ,MÖ 710    

57 T59 Yass/Tokattaş Özel  1951-kazı ekibi, MÖ640 Tarımsal faaliyet  yükseltisi tamamen kaybolmuş yok 

58 T60 Yass/Tokattaş Mera   TDA-TFD   tahribat yok.  yok 

59 T 61 Yass/Tokattaş Mera    TDA-TFD   tahribat yok.  yok 

60 T62 Yass/Tokattaş Mera    TDA-TFD   tahribat yok.  yok 

61 T63 Yass/Tokattaş Mera   TDA-TFD   tahribat yok.  yok 

62 T64 Yass/Tokattaş Mera   TDA-TFD   tahribat yok.  yok 

63 T65 Yass/Tokattaş Mera   TDA-TFD   tahribat yok.  yok 

64 T66 Yass/Tokattaş Mera   TDA-TFD   tahribat yok.  yok 
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65 T111 Beylikköprü/ Eskibebi Özel 2014 jeofizik çalışması Tamamında tarımsal faal.  Mezar odası tespit edilmiş.  Kurtarma Kazısı, TF. 
Durdurulması  

66 T112 Beylikköprü/ Eskibebi 
Özel 2014 jeofizikçalışması 

Tamamında tarımsal faal.  Mezar odası tespit edilmiş  Kurtarma Kazısı, TF. 
Durdurulması 

67 T113 (O) Beylikköprü/ Çiftehöyük  Özel 1995 Kazı ekibi-Galat mezarı  Mezar Gordion Müzesi’ne taşınmış YOK 

68 T114 Beylikköprü/ Mamaderesi Özel 1988 AMM  Eteklerinde tarımsal faal.  En çok fibula ele geçen Tümülüslerden  TF. Durdurulması 

69 T115 Beylikköprü/ Çifthöyük Özel - Eteklerinde tarımsal faal.  - TF. Durdurulması 

70 T116 Beylikköprü/ Çifthöyük Özel - Eteklerinde tarımsal faal.   TF. Durdurulması 

71 T117 Beylikköprü/ Çifthöyük Özel - Eteklerinde tarımsal faal.  - TF. Durdurulması 

72 T118 (JL) Beylikköprü Özel 1950’ Kazı ekibi-Hellenistik 

Dön.  

- 
-.  

YOK 

73 T119 Beylikköprü/ Kargay aylası  Özel - Eteklerinde tarımsal faal.  - TF. Durdurulması 



53 
 

TABLO 2-TAMPON BÖLGEDE YER ALAN TÜMÜLÜSLER 

 

Tümülüs Adı 

 

Mah./Mevkii Mülkiyet Bilimsel Kazı /Tarih Tehdit Durum Öneri  

1 T6 Yass/Sülüklü Özel   tamamında yoğun tarımsal faal.    

Kadastral yol geçmiş.  

yok olmak üzere kadastro yolunun iptal edilmesi 

tarımsal faal. Durdurulması 

2 T45 (A) Yass/Sülüklü Özel 1950 kazı ekibi,, MÖ 530 YOK köy evi bahçesinde yer almaktadır.  YOK 

3 

T67 

 

Yass/Tokattaş  Mera-Özel - tamamında tarımsal faal.  - TF. durdurulması  

4 T68 Yass /Sülüklü Özel  - eteklerinde yoğun tarımsal faal. büyük ölçüde tahrip TF. Durdurulması 

5 
T69 

 
Yass. /Kayran Özel - Kaçak kazı ve tarımsal faal.  

büyük ölçüde tahrip.yok olmak 
üzere TF. Durdurulması 

6 T70 Yass /Tokattaş Özel - eteklerinde  tarımsal faal. - TF. Durdurulması 

7 T71 Yass /Sülüklü Özel - Tamamında tarımsal faal. - TF. Durdurulması 

8 T72 Yass/İkizhöyükler Özel   tarımsal faal.     

 

- TF.. Durdurulması 

9 T73 Yass/İkizhöyükler 

Özel - 

tarımsal faal.     

 
 

TF.Durdurulması 

10 T74 Yass/Kayran Özel - Tamamında tarımsal faal.  TF. Durdurulması 

11 T75 Yass/Kayran Özel - eteklerinde  tarımsal faal.  TF. Durdurulması 

12 T76 Yass/Kayran Özel - eteklerinde  tarımsal faal.  TF. Durdurulması 

13 T77 Yass/Kayran Özel - eteklerinde  tarımsal faal.  TF. Durdurulması 

14 T78  Yass/Kayran Özel - eteklerinde  tarımsal faal.  TF. Durdurulması 

15 T79 Yass/Kabayazı Özel - Eteklerinde tarımsal faaliyet - TF. Durdurulması 

16 T80 Yass/Kabayazı Özel - Eteklerinde tarımsal faaliyet  TF. Durdurulması 

17 T81 Yass/Kabayazı Özel - Eteklerinde tarımsal faaliyet  TF. Durdurulması 

18 T82 Yass/Kabayazı Özel - tarımsal faaliyet Yükselti kaybı TF. Durdurulması 

19 T83 Yass/Kayran Mera-Özel - Eteklerinde tarımsal faal.  Yoğun tahribat TF. Durdurulması 

20 T84 Yass/Kayran Özel - Eteklerinde tarımsal faal. Yoğun tahribat TF. Durdurulması 

21 T85 Yass/Kayran Özel - eteklerinde tarımsal faal.  Yoğun tahribat TF. Durdurulması 

22 T86 Yass/Kayran Özel 1989 AMM Kurtarma kazısı Tamamında tarımsal faal. Yok olmak üzere  TF. Durdurulması 

23 T87 Yass/Kayran Özel - Tamamında tarımsal faal. - TF. Durdurulması 

24 T90 Çekirdeksiz/Gökyatak Özel  YOK - YOK 

25 T91 Çekirdeksiz/Gökyatak Özel  YOK YOK YOK 

26 T92 Çekirdeksiz/Arpahisseleri Özel - Tamamında tarımsal faal.   TF. Durdurulması 

27 T93 Çekirdeksiz/Arpahisseleri Özel - Tamamında tarımsal faal.   TF. Durdurulması 
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28 T94 Yass-Şabanözü/Kayran Özel 1989 AMM Kurtarma kazısı Üzerinde su borusu-tarımsal 
faal.  

yok olmuş.  

29 T95 Yass-Şabanözü /Kayran Özel  Su borusu-tarımsal faal.  Yok olmuş. YOK 

30 T96 Yass-Şabanözü /Kayran Özel  Su borusu-tarımsal faal.  Yok olmuş YOK 

31 T97 Yass-Şabanözü Kayran Özel  Su borusu-tarımsal faal. Yok olmuş. YOK 

32 T102 Şabanözü/İkizhöyük Özel - Tarımsal faal.  - TF. Durdurulması 

33 T103 Şabanözü/İkizhöyük Özel - Tarımsal faal - TF. Durdurulması 

34 T104 Kıranharmanı/ 505 
Dönümler/Buffer 

Özel - Tamamında tarımsal faal.  Yükseklik kaybı, yokolmak üzere TF. Durdurulması 

35 T105 Kıranharmanı/ 505 Dönümler Özel - Tamamında tarımsal faal. Yükseklik kaybı, yokolmak üzere TF. Durdurulması 

36 T106 Kıranharmanı/ 505 Dönümler Özel - Tamamında tarımsal faal. Yükseklik kaybı, yokolmak üzere TF. Durdurulması 

37 T107 Kıranharmanı/ 505 Dönümler Özel - Tamamında tarımsal faal Yükseklik kaybı, yokolmak üzere TF. Durdurulması 

38 T109 Kıranharmanı/ Bentbaş Özel - Önceki yıllar tarım.  YOK YOK 

39 T110 Kıranharmanı/ Demiryoluüstü Özel - Önceki yıllar kaçak kazı. 

Eteklerinde tarımsal faal.  

- TF. Durdurulması 

40 T120 Beylikköprü Özel  İş makinası ile kaçak kazı  Kurtarma kazısı 

41 T125 
(Beylik 

Tümülüsü) 

Beylikköprü   Özel  

 

Eteklerinde Tarımsal faaliyet  
Geçmiş yıllarda kaçak kazı 

 

TF. Durdurulması 
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3.2.3. Taşınabilir buluntuların korunması 

Alanda bulunan taşınır malzeme, Gordion Müzesi’nin yakınında bulunan koruma 

laboratuvarında, birçok buluntu ise müzede ve kazı evinde bulunan depolarda muhafaza 

edilmektedir.  

 

Obje Konservasyon Programı, Gordion kazıları sırasında bulunan, çalışılan ve depolanan 

objelerin profesyonel bir konservasyondan geçmeleri için 1988’de başlatılmıştır. Program, 

başladığından bu yana, koleksiyonların gelecekte yapılması muhtemel çalışmalar için de 

ulaşılabilir olmasını temel alarak, koruma üzerine odaklanmıştır. 

 
Fig.3.2. Bir seramik kabın konservasyon laboratuvarında bakımının ve restorasyonunun yapılması.  

         (Kaynak: Penn Müzesi, Gordion Projesi Arşivi) 
 

Konservatörler, arazi çalışmasının her aşamasında hem arkeologlarla hem de araştırmacılarla 

iş birliği içinde çalışarak bu projede çok önemli bir rol üstlenmektedirler. Kazı çalışmaları 

boyunca, narin ve çabuk kırılabilir objelerin çıkartılmasında ve taşınmasında arkeologları 

yönlendirmekte ve daha sonra laboratuvar ortamında bu objelerin bozulmalarını durduracak 

ve durumlarını sabitleyecek uygulamalar geliştirmektedirler. Konservatörler, Gordion 

Müzesi’nde sergilenen eserlerin durumlarını uzun vadeli koruma sistemi çerçevesinde 

devamlı olarak kontrol etmekte, araştırmacıların koleksiyonlara erişiminde uzmanlık hizmeti 

ve desteği sağlamaktadırlar. 

 

Bu Program hem Gordion arkeolojik yerleşiminin hem de arkeoloji ve konservasyon 

alanında çalışan herkesin yararlanabileceği araştırmalar geliştirmeye yönelmiştir. Bu 

araştırmalar, seramik parçalarından suda çözünebilen ve hasar veren tuzun temizlenmesi, 

korozyona uğramış metal parçalarında bulunan tekstil kalıntılarının belgelenmesi, Tümülüs 

MM’deki çevresel koşulların takip edilmesi ve ahşap mezar odalarının temizlenmesi gibi 

çalışmaları da içermektedir. 
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Geniş çaplı bu çalışmalar, arkeolojik malzemenin çalışılabilmesi için gerekli olan ortamı 

yaratmakta ve konservasyon alanında eğitim alan öğrencilerin arazi çalışması ve koleksiyon 

bakımı konusunda gerekli eğitimi almalarını sağlamaktadır. Obje konservasyon programı, 

yüksek lisans konservasyon öğrencilerine eğitim fırsatları sunmaya devam etmektir. 

 

Höyükte ve Tümülüslerde, Frig mobilyalarından ve ahşap eşyalardan oluşan olağanüstü bir 

koleksiyon ortaya çıkarılmıştır. 1956 ve 1959 arasında kazılan, W, P ve MM 

Tümülüslerinden (MÖ 9. yüzyılın ikinci ortalarından MÖ 8. yüzyılın sonlarına tarihlenen) 

birbiriyle paralellik göstermeyen bir grup ahşap eşya (bunların içinde 50 parça ince işlenmiş 

ahşap parçalar ve 70’ten fazla küçük obje vardır) bulunmuştur. 

 

Bunların içinde masalar, servis ayaklıkları, tabureler, bir adet yatak ve uzun bir tabut ile 

birlikte tabaklar, kaseler, kaşıklar, bir adet şemsiye ve Gordion buluntuları arasında en 

etkileyici olarak görülen 11 adet küçük hayvan figürini bulunmuştur. Bulunan ahşap 

malzemenin çoğu mezar odalarının kuru ve nispeten durağan koşullardan dolayı iyi bir 

durumdadır. Bulunan parçalar ince işlenmişlerdir ve hatta bazı mezarlarda bulunan 

mobilyalarda bolca bronz kakmalar görülmektedir. Mobilyaların tasarımı, bilinen eski 

mobilyaların işlevsel özellikleriyle kıyaslandığında farklılık arz etmekte, içinde yaratıcı 

unsurlar barındırmaktadır. Bu koleksiyon, bugün eski Yakın Doğu’dan çıkan en önemli 

ve en iyi korunmuş ahşap mobilya grubu olarak kabul edilmektedir. 

 

1981 yılından itibaren, Gordion’un korunma ve araştırma projesi Ankara’daki Anadolu 

Medeniyetleri Müzesi tarafından, Dr. Elizabeth Simpson ve Profesör Krysia Spirdowicz 

başkanlığında, çeşitli disiplinlerden 40 kişiden fazla üyeden oluşan uluslararası bir grup ile 

yürütülmektedir. Ahşabın korunması sürecinde öncelikle ahşabın yüzeyi temizlenmiştir. 

Çoğu durumda bundan sonra ahşap, vakum altında polivinil bütiral (Butvar B-89) ile 

çözünmeye bırakılarak sağlamlaştırılmıştır. Yavaş yavaş kurumaya bırakıldıktan sonra, 

çözeltinin fazlası ahşap yüzeyinden temizlenmiş ve son onarımlar yapılmıştır. Gordion 

Mobilya Projesi için geliştirilmi ş koruma teknikleri, bugün, ahşap korunmasında standart 

hale gelmiş tekniklerdir. 

 

Korunduktan sonra, ahşap çalışılabilecek, sergilenebilecek, çizilebilecek ve fotoğrafı 

çekilebilecek kadar güçlü hale gelmiştir. Bugün, Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri 

Müzesi’nde 4 adet büyük ahşap mobilya yanında, birçok küçük eşya da sergilenmektedir. 

MM Tümülüsü’nde bulunan ahşap kakmalı masa ile iki servis ayağı ve P Tümülüsü’nde 

bulunan çivili tabureler yeniden kurulmuşlardır. Bu objeler için, 1997 yılında, MOB Mobilya 

ve Dekorasyon A.Ş. tarafından yeni vitrinler tasarlanmış ve yapılmıştır. Sergilenmeyen 
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objeler ise, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde depoda tutulmaktadır. Depoda tutulan bu 

objeler Delta Tasarım Ltd tarafından ısmarlanıp, Kansas’ta yapıldıktan sonra Ankara’ya 

gönderilen çelik muhafazalarda tutulmaktadır. Bu muhafazaların yüzeyi reaktif olmayan bir 

sıva ile kaplanmıştır. Çekmeceler ise nem geçirmeyen bir kağıtla kaplandıktan sonra 

buluntuların şeklinde kesilmiş köpüksü bir maddeyle kaplanmıştır. 

Gordion’daki ahşap objelerin hangi tür ağaçlardan yapıldığını anlamak için bir analiz 

yapılmıştır. Bu analiz sonucunda, şimşir, ardıç, kestane, porsuk ağacı, meşe, sedir ve çam 

ağaçlarından örnekler elde edilmiştir. Minesota Üniversitesi, Bitki Patolojisi Bölümü 

tarafından yapılan ahşap patolojisi analizleri de ahşabın bozulma süreci ile ilgili önemli 

bilgiler vermiştir. 

 

Washington DC Smithsonian Enstitüsü’ne bağlı Müze Koruma Enstitüsü tarafından Gordion 

mobilyalarına için yapılmış dokumalarda kullanılan alet ve tekniklerin analizleri de dönemin 

anlaşılması açısından büyük önem taşır. Örneklerden birinde, W Höyüğü’nden çıkan 

tabakalarda, torna kullanımının en erken kanıtlarına rastlanır. Karşılaştırmalı araştırmalar, 

Gordion marangozlarını daha geniş bir coğrafi bağlamda incelenmiş ve kullanılan bazı 

alışılmamış tekniklerin aslında Sibirya ve Etruria gibi uzak yerleşimlerde bile sık rastlanan 

uygulama olduğunu göstermiştir. Bu bilimsel ve teknik araştırmalar, stilistik analizler ile 

birlikte antik ahşap işçiliğine yönelik bildiklerimize adeta bir devrim niteliğinde değişim 

getirmiştir. 

 

MM Tümülüsü’nden çıkarılan çanak çömleklerdeki yemek ve içecek kalıntılarına çeşitli 

analizler yapılmıştır. Bu analizlerin sonuçlarına göre, bulunan mobilyaların tunç kaplarla 

beraber nasıl kullanıldığı anlaşılmış ve hatta kralın cenaze şöleninin canlandırılması üzerine 

çalışılmıştır. Buna göre, konuklar baharatlı baklagillerden oluşan bir yemek yanında 

mangalda pişmiş koyun veya keçi eti yemişlerdir. Bunun yanında da üzüm şarabı, arpa birası 

ile balla hazırlanmış ve mayalanmış bir içki içmişlerdir. 2000 yılında, bu “Midas Festivali” 

Pennsylvania Üniversitesince yeniden canlandırılmıştır 

 

3.3. Alanı ve Çevresini Etkileyebilecek Faktörler / Riskler 

3.3.1. Nehir Hareketleri / Sel / Erozyon 

Gordion’daki ilk yerleşim yeri Sakarya Nehri’nin taşkın yatağındaki alüvyon üzerine inşa 

edilmiştir. Gordion’da yapılan jeomorfolojik çalışmalar, burada bulunan Demir Çağı 

yerleşiminin büyük bir kısmının Sakarya Nehri tarafından taşınan toprağın 3 ila 5 m altında 

kaldığını göstermiştir. Yerleşimdeki en erken ve geniş çaplı sedimantasyon Geç Tunç Çağına 

tarihlenmiştir. Bu tabaka, daha sonra üzerine Demir Çağı yerleşiminin inşa edildiği, yayılmış 

ince bir toprak tabakasıdır. 
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Günümüzde yerleşimin gömülmüş ve erozyona uğramış kısımları, nehrin bulunduğu ovanın 

toplam üç ayrı noktasında yeniden görülebilir hale gelmiştir. En son meydana gelen nehir 

hareketleri sonucunda, nehir yatağını İç Kale’nin (Sitadel Höyüğü) doğusuna denk gelen 

vadinin ortasından höyüğün batı tarafına taşımıştır.  

 

 

 
 
Fig. 3.3. Gordion Sakarya ırmağı çevresindeki değişimleri gösteren planlar.  (Kaynak: Penn Müzesi Gordion 
Projesi Arşivi). 

 

Bölgedeki erozyonun başka bir nedeni ise bitki örtüsünün zamanla zayıflaması ile ilgilidir. 

Yapılan araştırmalar, Gordion’da bulunan ardıç, meşe ve çam oranının Orta Frig 

dönemlerinin sonlarında -yaklaşık M.Ö. 700 sonrasında azaldığını göstermiştir. (Gordion 

Project). Bitki örtüsünde çeşitlili ğin azalması Roma Dönemi ve sonrasında yoğun miktarda 

yapılan hayvancılıkla ilişkilendirilebilmektedir. Buna eş zamanlı ahşabın kalitesindeki düşüş 

arkeolojik araştırmalarla saptanmış ve devamlı bir şekilde ağaçların bu bölgede azaldığı 

anlaşılmıştır. Erozyonla çöküntünün birikmesinin ise Demir Çağı’ndan itibaren sürekli 

olduğu gözlemlenmiştir.  

Bölgedeki devamlı nehir hareketleri yerleşimin Aşağı Şehir sur duvarının 2 km’lik bir 

kısmını da içeren büyük bir bölümünün erozyon soncu yok olmasına neden olmuştur. 

Sakarya nehrindeki taşkınlar İç Kale’nin (Sitadel Höyüğü) özellikle kuzeybatı kısımlarını ve 

Kuş Tepe’yi etkilemektedir.  Ancak Sakarya Nehri'nin bazı kısımlarında yapılan 
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rehabilitasyon çalışmaları (ve önceki yıllarda su seviyelerine ilişkin gözlemlerin sonuçları) 

göz önüne alındığında, gelecekte nehir kıyısında önemli bir taşkın / ihlal riskinin düşük 

olduğu düşünülmektedir. Sakarya Nehri'ndeki akışlar / su seviyesi, Devlet Su İşleri 

Müdürlüğü 3 Nolu Bölge Müdürlüğü tarafından düzenli olarak takip edilmektedir. 

Gordion’da Naomi F. Miller tarafından 1990’lardan bu yana yürütülen ve “Ekopark” olarak 

adlandırılan projenin odak noktalarından biri de erozyonda ciddi bir artışın gözlendiği 

Tümülüs MM’dir. Höyüğün neredeyse tamamının çorak olmasına rağmen, dikenli çalıların 

ortasında filizlenmeyi bekleyen tohum kümelerinin olduğu anlaşılmıştır. Höyüğün etrafının 

telle çevrilmesi, bu tohumlara ortaya çıkma ve yeşerme olanağı sağlamıştır.  

3.3.2. Yangın 

Bitki örtüsündeki seyreklik nedeniyle İç Kale’de (Sitadel Höyüğü) yangın riski düşük 

olmasına rağmen, Tümülüsler ve çevresinde bu risk daha yüksektir. Örneğin, 1998 ve 1999 

yıllarında söndürülmeden atılan bir sigara sebebiyle Tümülüs MM'nin kuzeydoğu 

kesimindeki büyük bir alandaki bitki örtüsü yanmıştır. Tümülüs MM'deki mevcut durumda 

bu risk kontrollü otlatma yoluyla yönetilmekte olup: koyun ve keçi sürülerinin bir hafta 

boyunca Tümülüste otlamasına izin verilmekte, böylece yoğun bitkilerin seyrekleştirilmesi 

ve böylece yangın tehlikesini azaltmak hedeflenmektedir. Alanda yangın tehlikesine karşı 

daha somut önlemler almak amacı ile yapılması gerekenlere eylem planında yer verilmiştir. 

 

3.3.3. Deprem: 

Türkiye, yüksek sismik aktiviteye açık birkaç fay hattı üzerinde yer almaktadır. Gordion 

aktif bir fay hattı içinde olmasa da duvar yapıları yer hareketine karşı savunmasız 

kalmaktadırlar. Örneğin, 1999 Gölcük Depremi’nin Polatlı'ya yaklaşık 300 km uzaklıkta 

İzmit'te meydana gelmesine rağmen özellikle İç Kale’deki Doğu Kapısı (anıtsal giriş yapısı) 

üzerinde önemli etkisi olmuştur.  

 

İç Kale’nin doğu kapısı üzerinde tespit edilen, ciddi hasar/ çatlak olan taşların stabilizasyonu 

için 2014-2019 yılları arasında büyük restorasyon / konsolidasyon çalışmaları 

gerçekleştirilmi ştir. Şu anda, İç Kale Höyüğündeki yapıların görünürdeki sağlamlığı 

nedeniyle acil bir eylem gerekmemektedir, ancak özellikle İç Kale Doğu Kapısı'ndaki 

duvarların yıllık olarak izlenmesi gerekmektedir. 
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3.3.4. Tarım ve Sulama  

Yukarıdaki bölümde de bahsedildiği üzere, bölgedeki Tümülüslerin korunmuşluk durumunu 

etkileyen en önemli faktör tarımsal faaliyetlerdir. Ayrıca Sakarya Nehri’nden getirilen su ile 

tarlaların sulanması da Tümülüslere zarar vermektedir.  

 

Yaşayan bir peyzaj içinde yer alan Gordion ve çevresinde arazi kullanımı büyük ölçüde 

tarımsal faaliyetlere dayanmaktadır. Çiftçilik, Gordion ve çevresinin ekonomisinde kilit bir 

rol oynamakta olup tarım arazilerinin çoğu 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit sınırları içinde yer 

almaktadır. Koruma altında yer alan arkeolojik alanlarda tarımsal faaliyetlerinin 

kısıtlanmasına yönelik mevzuat hükümleri bulunmaktadır. Bu kısıtlamalar, özellikle 

Yassıhöyük mahallesinin kuzeyindeki alanda yoğunlaşan 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı dışında, 2863 sayılı Kanun kapsamında “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” 

olarak ayrı ayrı tescillenmiş Tümülüsler için de geçerlidir. 

 

Tarımsal aktiviteler sonucu arkeolojik varlıkların tahrip olmasını önleyici tedbirler 

planlanırken çiftçilerin arazilerinde ürün yetiştirmeye devam edebilmeleri ve mali olarak 

dezavantajlı duruma düşmemeleri de göz önünde bulundurulmalıdır.  

 

Bu doğrultuda, 1996 yılında Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi tarafından Tümülüs 

MM’in etrafının çevrildiği gibi, diğer münferit Tümülüsler ve höyüklerin de etrafının çit ile 

çevrilmesi, taşınmaz kültür varlığı üzerinde tarla sürülmemesi adına ikaz levhaları 

yerleştirilmesi, en önemlisi de yerel halkta alanın önemi ve değeri üzerinde farkındalık 

yaratılması adına yürütülen çalışmaların geliştirilmesi planlanabilir. 
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BÖLÜM 4. Z İYARETÇ İ YÖNETİMİ VE TURİZM FAAL İYETLER İ 

 

4.1. Ulaşım 

Gordion’un yer aldığı Polatlı ilçesi, Ankara il merkezine 77 km, uzaklıkta bulunmaktadır. 

Kuzeyde bulunan Ayaş ilçesine uzaklık 71 km, güneydoğuda bulunan Haymana ilçesine 

uzaklık 51 km Eskişehir’e bağlı Sivrihisar ilçesine de 60 km ve güneyde Konya iline bağlı 

bulunan Yunak İlçesine uzaklık 172 km dir.  

Gelişmiş bir yol ağına sahip olan ilçeye ulaşım kara ve demir yolları ile sağlanmaktadır. 

Demiryolu’nun Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya güzergâhları Polatlı’ya 

da uğramaktadır. Ankara-Polatlı arasında 87 km.lik demiryolu, Ankara-Eskişehir arasında 

ise 168 km’lik demiryolu vardır. Ayrıca, Polatlı’dan, E-90-D-200 transit karayolu 

geçmektedir. 

 

Ankara Eskişehir karayolu üzerinde bulunan Polatlı' ya Ankara'dan her saat toplu taşıma 

araçlarının yanı sıra hızlı tren ve banliyö tren ile de ulaşmak mümkündür. 

Polatlı’ya ulaştıktan sonra 17 km kuzeybatıda kalan Yassıhöyük mahallesine Polatlı- 

Beypazarı yolundan ulaşılabilmektedir. Ayrıca Ankara- Eskişehir istikametinde Üçpınar 

Mahallesi kavşağından kuzeybatıya dönülerek Çekirdeksiz mahallesi ve arkasından 

Gordion’a ulaşılabilir. Yine Eskişehir- Ankara istikametinden Beyliköprü mahallesi 

kavşağından kuzeye dönüşle beraber giden yol ziyaretçileri Gordion’a götürmektedir. 

Ancak, ilçe merkezine 17 km. uzaklıkta olan müze ve ören yerine ulaşım mutad araçla 

sağlanmaktadır. Bu durum Gordion’a ulaşımı ancak özel araçla veya tur otobüsleri ile 

mümkün kılmaktadır.  Gordion’a ulaşımın daha etkin sağlanabilmesi adına Polatlı ilçe 

merkezinde yer alan yüksek hızlı tren istasyonundan ve otogardan Gordion’a günün belli 

saatlerinde otobüs kaldırılması, söz konusu istasyonlara Gordion’u tanıtıcı levhalar 

konulması, Frig yolu kapsamında alana giden bisiklet yolunun düzenlenmesine ilişkin 

planlama yapılabilir. 

 

4.2. Konaklama  

Gordion’a gelen ziyaretçiler genellikle günübirlik alana uğramaktadır. Yassıhöyük ve yakın 

çevre köylerde konaklama imkânı bulunmamaktadır. Konaklama imkânı sağlayacak 

Gordion’a en yakın yer Polatlı’da bulunan otellerdir.  

 

Gordion’un çevresiyle olan ilişkisi ve peyzajı göz önünde bulundurulduğunda burada büyük 

çaplı otellerin varlığı alanın bütünlüğüne zarar verecektir. Ancak ileriki yıllarda ziyaretçi 
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durumuna göre talep olması halinde köy pansiyonculuğu teşvik edilebilir. Nitekim Frig Yolu 

güzergâhında köy pansiyonculuğu çerçevesinde konaklama veya çadır kurma imkanları 

bulunmaktadır. Bu durum yerel halka kazanç sağlama imkânı da oluşturacaktır.  

 

4.3. Ziyaretçi Güzergahı 

Ziyaretçiler Polatlı’ya vardıklarında Gordion tabelasından Yassıhöyük mahallesine 17-18 

kmlik bir yolculukla ulaşabilmektedirler. Yolun sonuna doğru ilk karşılaştıkları alan 

Tümülüs MM ve karşısındaki Gordion Müzesi olduğundan Gordion’a gelen ziyaretçilerin ilk 

uğrak yeri Gordion Müzesi ve Midas Tümülüs MM ‘dir.  

 

 

Fig 4. Gordion Müzesi ve Tümülüs MM.  

 

Tümülüs MM, Gordion Müzesi’nin girişinin tam karşısında bulunduğundan müzeden sonra 

ziyaretçilerin çoğu bu Tümülüsü ziyaret etmektedir. Ziyaretçiler tanıtıcı panellerin ardından 

70m’lik bir tünelden mezar odasına erişmektedir. Mezar, ziyaretçiler tarafından kısmen 

görülebilmekte olup mezar odasına girişte demir parmaklıklı bir kapı yer almaktadır. 

Ziyaretçilerin bu kapıdan içeriye girmelerine koruma nedeniyle müsaade edilmemektedir.  

 

Çoğu kez yakın civardaki tümülüsler Gordion’a gelen ziyaretçiler için yalnızca peyzaj 

bazında algınan elemanlar olmaktan öteye gidememiş, Tümülüs MM ve diğer tümülüsler 

arasında ziyaretçiler için algılanabilecek iyi bir bağlantı kurulamamıştır. Alanın peyzaj 

bütünlüğünün ve Tümülüslerin ziyaretçiler tarafından daha iyi algılanabilmesi amacıyla 

stratejik bir noktaya gözetleme kulesi veya seyir terası oluşturulabilir.     

 

İç Kale (Sitadel Höyüğü) Yassıhöyük mahallesinin diğer ucundaki düzlükte yer almaktadır. 

Gordion Müzesi ve Tümülüs MM’in bulunduğu alandan İç Kale’ye (Sitadel Höyüğü) giden 
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yol üzerinde yönlendirici tabelaların yetersiz olması nedeniyle ziyaretçilerden ancak bir 

kısmı höyüğü ziyaret edebilmektedir. Müzeden İç Kale’ye (Sitadel Höyüğü) yürümek 

yaklaşık 20-25 dakika almaktadır. Ancak iki nokta arasında düzenlenmiş bir yürüyüş 

güzergâhı bulunmamaktadır. 

 

Antik Kent girişinde yer alan otopark ziyaretçilerin otobüs ve araçlarını park etmesi için 

yeterlidir. Yaklaşık 20 araç kapasitesine sahip otoparkın hemen önünde bilgilendirme 

panolarıyla karşılaşılmaktadır. Bilgilendirme panoları belirli periyodlarla güncellenmektedir. 

Sağ ve sol tarafa doğru tırmanan taş merdivenler vasıtasıyla höyüğün üzerine çıkılmakta ve 

tekrar bilgilendirme panolarıyla karşılaşılmaktadır. Höyüğün üst kısmından kazı alanının 

tamamı görünmekte ve tümülüslerin birçoğu izlenebilmektedir. 

  

Alana araçla gelindiğinde, höyüğün tabanında, İç Kale Höyüğün kapı binalarına doğru giden 

alana park edilebilmekle birlikte belirlenmiş bir park alanı bulunmamaktadır. Höyükteki 

arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan mimari unsurlar ve İç Kale Anıtsal Giriş Kapısı 10 adet 

Türkçe-İngilizce tanımlayıcı levhalar eşliğinde yürüyerek görülebilmektedir.  

 
Fig. 4.1.  Gordion Ziyaretçi Yolu. Bilgi panoları kırmızı ile gösterilmiştir. (Kaynak: Penn Müzesi, Gordion 
Projesi Arşivi). 
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İç Kale’ye (Sitadel Höyüğü) ziyaret ücretsiz olup gün içerisinde her saat ziyaret 

edilebilmektedir. Alanın ücretsiz şekilde ziyaret edilebilmesi dolayısıyla höyüğe gelen 

ziyaretçi sayısını tam olarak tespit etmek mümkün değildir. Ancak, müzedeki görevliler 

tarafından ziyaretçilere höyüğe nasıl gidecekleri konusunda yönlendirme yapılmaktadır.  

 

Höyüğün çevresinde tabelalarla bir gezi güzargahı oluşturulmuş olmakla birlikte gezi 

güzergahı ziyaretçiler için yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla hem Gordion’un kültürel peyzajı 

hem de İç Kale’nin (Sitadel Höyüğü) tarihsel evreleri ve arkeolojik alanın önemli noktaları 

ve alanları (Örn: Küçük Höyük, Kuş Tepe, Aşağı Şehir, Yukarı Şehir) yeterli bilgilerle 

sunulmamaktadır. Bu sorunların çözülebilmesi için gezi güzergahının yeniden tanımlanması, 

tanıtıcı tabelalar ve ek bir rehber gerekmektedir. 

 

Bu çalışmalara Pennsylvania Üniversitesi ekibi başlamış ve yeni bir gezi güzergahı, ek bir 

rehber, tanıtıcı tabelalar ve gölgelikler tasarlanmıştır.  Bu kapsamda, 2014 yılında alanı 

çevreleyen eski, paslanmış dikenli tel çitler, yeni galvanize boru ve kablolardan yapılmış 

sistemle değiştirilmi ştir. Höyük ziyaretinde yürümeyi kolaylaştırmak ve ziyaretçilerin düşme 

riskini önlemek için yeni taş merdivenler kurulmuş ve yol düzlenmiştir. Ziyaretçilerin 

Gordion yerleşimlerinin tüm aşamaları hakkında bilgi edinmelerini sağlamak için, İç Kale’de 

(Sitadel Höyüğü) ana kazı alanının kenarı boyunca uzanan ziyaretçi güzergahı etrafına 11 

adet yeni iki dilli bilgilendirme tabelası yerleştirilmi ştir. Höyük alanında lavabo v.b bir tesis 

bulunmamaktadır. 

Alanın temizliği ve çöplerin toplanması Polatlı Belediyesi’nin katkılarıyla yerine 

getirilmektedir. Ziyaretçi sayılarının artmasıyla alandaki çöp kutularının sayısı arttırılmış ve 

alanda sigara içilmemesi için üzerlerine ibare konulmuştur. 

 

Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi, Gordion Müzesi’ni ve Tümülüs MM’i gezmek 

isteyen tüm gruplara bünyesinde barındırdığı uzman personellerden oluşan (arkeolog, sanat 

tarihçi) rehberlerini ücretsiz olarak görevlendirmektedir. Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım 

Merkezi koordinesi ile gerçekleştirilen alan ziyareti, İç Kale (Sitadel Höyüğü) ile başlamakta 

höyüğün bulunduğu alanda bulunan bilgilendirme panoları önünde anlatım yapıldıktan sonra 

müze gezdirilmekte ve son olarak da Tümülüs MM mezar odası ile ziyaret 

sonlandırılmaktadır.  

 

4.4. Sergileme 

Gordion ve çevresinde ele geçirilen eserlerin sergilenmesi amacıyla Türkiye’nin ilk köy 

müzesi Yassıhöyük köyünde Gordion Müzesi adıyla 20 Kasım 1966 yılında açılmış daha 

sonra 1999 yılında ikinci salon ilave edilerek müze bugünkü halini almıştır. Müze, MM 
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Tümülüsü ve Gordion antik kenti ile ziyaretçilerine Frig dünyasını her yönüyle yansıtan 

muhteşem bir görsel sunmaktadır.  

 

Gordion Müzesinde, Friglerden önce bölgede başlayan yaşama dair ipuçları veren Eski Tunç 

Çağı (MÖ 3. Bin) ve Hitit Dönemi (MÖ 2. Bin) eserleri ile birlikte Frig Uygarlığının eşsiz 

sanat eserleri ve bölgede yer alan Tümülüslerde özellikle de MM Tümülüs kazılarında ele 

geçirilen eserler kronolojik bir sırayla sergilenmektedir. Bu eserlerin bir kısmı da Ankara 

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Frig Seksiyonu vitrinlerinde ziyaret edilebilmektedir. 

Müzede Gordion kazılarının yanı sıra Polatlı İlçe merkezinde bulunan Polatlı Höyük ile 

Temelli Beldesi, Hacı Tuğrul Köyü sınırları içindeki Hacı Tuğrul Höyük kazılarından ele 

geçen eserler de birer vitrinde sergilenmektedir. 

 

 
                      Fig.4.2. Gordion Müzesi.  

 

Gordion Müzesi’nde ilk olarak Erken Bronz Çağı eserleri, bunu takiben Kral Midas ile son 

bulan Erken Frig Dönemi’ne ait eserler yer almaktadır. Bu eserler içinde Erken Demir 

Çağı’na ait el yapımı çanak-çömlekler, Erken Frig Çağı’na ait demir aletler, tekstil üretim 

aletleri sergilenmektedir.  

 

Müzenin yeni sergi salonunda panoramik vitrin içinde tahribat katına ait tipik bir yapı 

sergilenmektedir. Yeni sergi salonunun geri kalan kısmında M.Ö. 6- M.S. 4. yüzyıla ait ithal 

edilmiş eski Yunan seramiği, Hellenistik ve Roma Dönemi’ne ait malzemeler yer almaktadır. 

Son bölümde Gordion’da ele geçen mühür ve sikke örnekleri sergilenmektedir. Bunların 

yanı sıra Megaron 2’de bulunan Erken Frig Çakıl Mozaiği, Kayabaşı köyünden taşınmış bir 

Roma mozaiği, Tümülüs O’dan çıkarılan Galat Mezarı ve yerel bitkilerin bulunduğu bir 

botanik bahçe açık hava sergi alanlarında ve müzenin bahçesinde sunulmaktadır.  
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1966 yılında yaklaşık 120.000m2’lik alanda kurulan müzenin 1990 yılında eklenen depoları, 

laboratuvarı, görüntü ve bilgilendirme salonu, açık ve kapalı teşhiri bulunmaktadır. Gordion 

Müzesi, 2000 yılında Avrupa Yılın Müzesi yarışmasında finale kalmıştır. 

 

14.12.2014 yılında tamamlanan Gordion Müzesi sari onarımı, teşhir tanzimi ve örenyeri 

çevre düzenlemesi kapsamında; Kafeterya, PTT Şubesi, satış birimi, WC, mescid ve depo 

hacimleri, otopark, Müze bilet satış ve güvenlik odasının yer aldığı giriş ünitesi yapılmıştır. 

 

Gordion Müzesi’nin 2016-2020 yılları arasındaki ziyaretçi sayısını gösterir tablo aşağıda yer 

almaktadır: 

       Gordion Müzesi Ziyaretçi Sayıları 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Ocak 1.052 565 1.167 
 

1.006 994 
  

Şubat 1.010 888 1.440 1.461 1.153 

Mart 1.439 1.710 812 3.028 1.088 

Nisan 3.300 4.569 10.120 6.893 - 

Mayıs 6.179 6.045 7.664 5.005 - 

Haziran 3.069 1.644 2.443 3.059 838 

Temmuz 1.856 2.019 2.375 2.018 1.477 

Ağustos 1.929 2.615 3.029 2.365 2.063 

Eylül 2.130 2.301 2.091 1.594 1.243 

Ekim 3.405 3.208 6.570 4.776 1.751 

Kasım 1.942 2.256 2.644 3.822  

Aralık 772 1.558 1.287 941  

Toplam 28.083 
       

29.378 
 

41.642 
    

35.968 
  

 

 

Bu sayısal veriler dışında ziyaretçilerin ülkesi, yaşı, cinsiyeti, seyahat rotası, konaklama yeri, 

memnuniyet düzeyi vb. gibi hususlarda ayrıntılı veri bulunmamaktadır. 

 

Gordion’da çıkan buluntulardan ziyaretçilerin belki de en çok ilgisini çekebilecek çok 

değerli 4 adet büyük ahşap mobilya yanında yüksek kaliteli seramik, bronz eserlerin önemli 

bir kısmı da Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmektedir.  
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Fig. 4.3. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde bulunan ahşap eserler. 
 

 
Fig. 4.4. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde bulunan bronz eserler. 
 

1900’lü yıllarda Körte Kardeşler tarafından kazılan T32, T33, T37 ve T38 Tümülüslerinden 

çıkan eserlerin ise bir bölümü İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nde bir bölümü ise 

Berlin Müzesi’nde bulunmaktadır. 

 
4.5. Diğer Çevre Turizm Destinasyonları 

Gordion ve çevresi modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında da önemli tarihi olaylara 

tanıklık etmiş bir yerdir. Kasabanın eteklerinde bir tepenin üzerinde, Sakarya Savaşı'nı ve 

1921'de burada hayatlarını veren Türk askerlerini (çoğu kasabada gömülüdür) anan heybetli 

ve hayal gücüyle tasarlanmış Sakarya Şehitleri ve Zafer Anıtı yükselmektedir. Gordion'a 

daha yakın, aynı savaşı anan bir diğer ilgi çekici alan ise Dua Tepe Şehitlik Anıtı’dır. Tepe, 

savaşın en yoğun yaşandığı yerlerden birisidir.  Bu Savaş, Mustafa Kemal Atatürk ve Fevzi 

Çakmak komutasındaki Türk ordusunun Türk Kurtuluş Savaşı sürecindeki en büyük askeri 

mücadelesidir. Savaşın izleri Gordion'un çevresinde ve üzerinde geniş bir alana yayılmıştır. 

Ayrıca, Alagöz Köyünde “Karargâh Müzesi”, İnler Köyünde “Gazi Tepe Anıtı” 

bulunmaktadır. 
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Bu anıtları ziyarete gelenlerin Sakarya Meydan Savaşı’nı ve savaşın geçtiği cepheleri 

anlamaları açısından da Gordion’a yönlendirilmeleri ve tarihi olaylardaki mekansal 

bağlantının daha somut bir şekilde anlatılması gerekmektedir.  

 

Gordion aynı zamanda Frig Yolu  güzergahı üzerinde yer almaktadır. Frig Yolu, antik 

dönemde Friglerin hüküm sürdüğü, günümüzde Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir ve 

Kütahya İlleri arasında kalan bölgede, antik yürüyüş yollarına dayalı ve Frig eserlerinin 

görülebileceği yürüyüş parkurları esas alınarak oluşturulmuş ve işaretlenmiş bisiklet ve 

yürüyüş yoludur.  

 

Toplam uzunluğu 506 km. olan yürüyüş yolunun bir etabı da Gordion olup Frig Vadilerine 

giden yol Yazılıkaya’da birleşmektedir. Yolun ana parkurlarının yanı sıra parkurları 

birbirlerine bağlayan bağlantı yolları ve alternatif güzergahlar da bulunmaktadır.  

 

Frig Yolu Projesi, bölge valiliklerinin eşgüdümünde kurulan Frigya Kültürel Mirasını 

Koruma ve Kalkınma Birliği (FRİGKÜM) tarafından desteklenmektedir. Bunun yanısıra 

Kültür Rotaları Derneği (Culture Routes Society)’de bu konuda çalışmalar yapan önemli bir 

sivil toplum kuruluşudur.  

 

Ancak tüm bunlara rağmen Gordion ziyaret edildiğinde, buranın Frig Yolu etabı olduğuna 

ili şkin ziyaretçileri yeteri kadar bilgilendiren bir tanıtım bulunmamaktadır. Gordion’a giden 

rota üzerinde işaretlemelerin ve yönlendirme levhalarının yeterli sayıda olmadığı veya hiç 

olmadığı görülmektedir. Güvenli bir bisiklet yolu da bulunmamaktadır. Halbuki Frig Yolu 

kapsamında Frigler’in başkenti olan Gordion’un önemli bir ziyaretçi uğrak yeri olması 

gerekmektedir. Frig Yolu parkuru kapsamında yapılacak düzenlemeler Gordion’un daha çok 

kitleler tarafından ziyaret edilmesine ve tanıtılmasına katkı sağlayacaktır.  

 

Gordion hem Frig Uygarlığının başkenti olması hem de yakın çevresi ile birlikte Sakarya 

Meydan Muharebelerine tanıklık etmesine rağmen turizm açısından hak ettiği konumda 

bulunmamaktadır. Yerel halkın ve bölgenin ekonomisine katkı sağlaması amacıyla turizmin 

önemli bir unsur olarak dikkate alınması gerekmektedir. Bu bağlamda bölgede turizmin 

potansiyelini artırarak yerel halk için, özellikle de gençler için alternatif ekonomik faaliyetler 

üretecek politikalara ihtiyaç vardır. 

 

Gordion’da turizmin ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak bir unsur olarak ele alınması ve 

geliştirilmesi aynı zamanda Gordion ve çevresinin ziyaretçiler tarafından algılanabilirliğinin 

sağlanmasına ve sunulmasına da bağlıdır.   
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BÖLÜM 5. EĞİTİM VE TANITIM FAAL İYETLER İ / KÜLTÜREL VE 

SPORTİF FAAL İYETLER 

 

5.1. Eğitim Faaliyetleri 

2014 yılından bu yana Gordion Arkeoloji Projesi Kazı Başkan Yardımcısı Ayşe Gürsan-

Salzmann’ın başkanlığında, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi katkılarıyla ve Penn 

Müzesi paleobotanikçisi Naomi F. Miller’ın asistanlığında Kültürel Miras Eğtim Programı 

(Cultural Heritage Education Program -CHEP) yürütülmektedir.  

 

2014 ve 2015’te program, öğrencilerin kültürel miras konusunda eğitilmesine odaklanmıştır; 

2016’da odak noktasını yerel eğitim liderleri, özellikle de Gordion çevresinde bulunan 

ortaokullarda görev yapan öğretmen ve idareciler oluşturmuştur. Gordion Müzesi’ndeki 

Frigya uygarlığı eserleri ile müzenin Ankara ve Polatlı turizmine sağladığı katkılar eğitim 

programının ana hatlarını oluşturmuştur. 

 

 
Fig.5. Kültürel Miras Eğitim Programı katılımcıları (Kaynak: Penn Müzesi Gordion Projesi Arşivi).  

 

2017’de hedef, projenin başlamasından itibaren geçen üç yılda hayata geçirilen programların 

ne kadar etkili olduğunu değerlendirmek ve gelecek için stratejik planlamalar yapmak 

olmuştur. 2017 sezonu süresince, yöreden 20 öğretmen ve bölgenin siyasi ve eğitim merkezi 

olan Polatlı Belediyesi idari teşkilatından memurlarla birlikte üç çalıştay düzenlenmiştir. 

Çalıştaylarda belediye başkan yardımcısı, eğitim ve kültür memurları, Polatlı Ticaret Odası 

Başkanı ile çeşitli sivil derneklerin üyeleri yer almıştır. 

 

Çalıştayın amacı, öğrenciler, öğretmenler ve genel halka yönelik programlar aracılığıyla 



 70

Gordion ve onun kültürel peyzajının korunması konusunda resmi makamlarla ortaklık 

kurmaktır. Tartışılan konular arasında yöre halkı için Gordion Müzesi’nde gerçekleştirilecek 

sosyal/ kültürel aktiviteler; yerel öğrencilerin Gordion ve çevresinde turist rehberliği 

yapabilmesi için eğitim programları, arkeolojik alanının tanıtımının yerel tarım ürünleri ve 

kadın el sanatlarının tanıtımına nasıl bağlanabileceği gibi hususlar bulunmaktadır. 

Genel anlamda, Kültürel Miras Eğtim Programı (CHEP) yöre halkını, bölgenin kültürel 

mirasını korumada daha etkili çıkar gruplarına dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Gordion 

Arkeoloji Projesi ile Polatlı’daki belediyeye bağlı ve sivil enstitüler arasında iş birliğine ve 

karşılıklı etkileşime dayalı bir ortaklığın kurulması konusunda oybirliğiyle mutabakat 

sağlanmıştır.  

 

Kültürel Miras Eğtim Programı’nın (CHEP) bölgesel lise müfredatına dahil edilmesi 

gerektiği konusunda genel bir fikir birliği olmuştur.  Proje ekibi, Gordion Arkeoloji Projesi 

üyeleri ve Polatlı Belediyesi ile ortaklaşa, Millî Eğitim Bakanlığı'na, söz konusu programı 

ortaokul müfredatına entegre etmek için resmi bir teklifte bulunmayı planlamaktadır. 

 

Kültürel Miras Eğtim Programı’nın (CHEP) dışında, Gordion ve çevresine yönelik eğitim 

faaliyetleri “Dünya Mirası Gezginleri Derneği” ile “Polatlı Tarih ve Kültür Araştırmaları 

Derneği”nin giri şimleriyle de gerçekleştirilmi ş, 2013 yılından itibaren başlayan çalışmalar 

2017 yılından sonra hız kazanmıştır.   

 

2017 yılında, Türkiye Kadınlar Konseyi Ankara Şubesi, Ankara Soroptimist Klüpleri, Polatlı 

Gönüllüleri, Polatlı Bürokrat ve İş adamları Derneğinin içinde bulunduğu Dünya Mirası 

Gordion platformu oluşturulmuştur. 24 – 25 Kasım 2018 tarihlerinde Polatlı Belediyesi 

bünyesinde Dünya Mirası Gezginleri Derneği Başkanı Ülkü Atabey tarafından Eğitici 

Eğitimi düzenlenmiş ve katılım sağlayan çoğunluğu öğretmen olan katılımcılara sertifikalar 

verilmiştir. Eğitim faaliyetleri arasında el sanatlarına yönelik kurslar da yer almaktadır. 

Gordion’a özgü el sanatlarının gelişmesi için Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım 

Merkezi ve Polatlı Tarih ve Kültür Araştırmalar Derneği ile Halk Eğitim Merkezinde kurslar 

açılarak seramik, dokuma, kalıp alma kurslarıyla birçok el sanatı eseri yapılmıştır. 

 
Ayrıca; Gordion Arkeoloji Projesi Kazı Ekibi, Polatlı Belediyesi ve Polatlı İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından kazı süresince yapılan eğitimlerden yararların sayısı aşağıdaki tabloda 

belirtilmektedir.  
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Eğitim Yeri 

Öğretmen Yetişkin Öğrenci TOPLAM 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2017-2018 2018-2019 2019-2020  

POLATLI 40 45 15 500 869 200 1669 

ANKARA 30 165 20 800 348 115 1478 

KAZI 
ALANI 

15 10  25 15  65 

TOPLAM 85 220 35 1325 1232 315 3212 

 

Yetiştin veya öğrencilerin imkânlar ölçüsünde Polatlı Belediyesi’nin tahsis ettiği toplu 

taşıma araçları ile Gordion Antik Kentine götürülerek yerinde anlatım yöntemi seçilmiştir 

 

Eğitim verilen yetişkinlerin gönüllü olması eğitim verimliliğini arttırmış ve daha sonrasında 

üretkenlik açısından değişik çalışmalara neden olmuştur. Öğrencilerin sunum esnasında 

katılımlarının sağlanması için önceden ders öğretmeni ile bazı çalışmalar yapılarak bu 

verimlilik sağlanabilmiştir. Öğrencilerin daha çok UNESCO nun “Patrimonito” çizgi filmi 

ilgilerini çekmiştir. 

 

Verilen eğitimlerden sonra en ilgili sınıfın ilkokul dördüncü sınıflar olduğu gözlemlenmiştir. 

Gelecekle ilgili yapılacak eğitim planlamasında özellikle ilkokul 4. Sınıfların seçilmesi ve 

bunlara Frig Efsaneleri ile ilgili çizgi film veya çizgi roman şeklinde kitaplarla eğitim 

verilmesinin daha faydalı olacağı düşünülmüştür.  

 

5.2. Tanıtım (Kültürel ve Sportif Faaliyetler) 

Gordion’un tanıtımı için birçok belgesel çekilmiş olup bunlar arasında Gordion'un Düğümü-

Sakarya Meydan Muharebesi Belgeseli, Efsaneler Diyarı Gordion Belgeseli (Gordion, a 

Place of Legends), Kördüğüm; Friglerin Gizemli Uygarlığı Belgeseli (Gordion: The 

Mysterious Civilization of the Phrygians) gibi yapımlar yer almaktadır.  

 

Gordion’un yurt içinde ve yurt dışında tanıtımını sağlayan önemli bir etkinlik de Uluslararası 

Kral Midas Tiyatro Günleri’dir.  Tiyatro günleri Kültür ve Turizm Bakanlığı, Polatlı 

Belediyesi, Avrasya Tiyatrolar Birliği, Türkiye Tiyatrolar Birliği, Ege Tiyatrolar Birliği, 

Karadeniz Tiyatrolar Birliği, OYÇED (Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği) ve birçok 

sivil toplum kuruluşu ve belediye tiyatrolarının, yurt içinden ve yurt dışından gelen onlarca 

tiyatro ekibinin katılımıyla gerçekleşmektedir.  

 

2014 yılında Polatlı Belediyesi bünyesinde kurulan Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım 

Merkezi Gordion’un da aralarında bulunduğu bölgenin tarihi zenginliklerinin tanıtılması ve 



 72

kültürel mirasın korunması ve farkındalığın artırılmasına yönelik eğitim çalışmaları 

sürdürmektedir.  

 

Polatlı Belediyesi girişimleri sonucunda ilk olarak 2018 yılında yapılan Gordion Yarı 

Maratonu önemli bir sportif etkinliktir.  Maraton aynı yıl içerisinde Türkiye Atletizm 

Federasyonu takvimine girmeyi başarmış ve geleneksel hale gelmiştir. Ülkemizin ve 

Dünya'nın içerisinde bulunduğu pandemi sürecinde 2020 yılında yapılamayan maratonun 

2021 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Polatlı Belediyesi Gordion Yarı Maratonu  

için 2018 yılında 800.000, 2019 yılında 900.000 TL harcama yapmıştır. 2021 yılı için 

düşünülen tahmini bütçe 1000.000 Tl'dir. 

   

Gordion sit alanındaki yerleşimin kapsadığı alan, Penn Üniversitesi lisansüstü öğrencisi 

Lucas Stephens’ın hazırladığı kısa videodan da görüleceği üzere, havadan bakıldığında daha 

rahat kavranabilmektedir. (https://www.youtube.com/watch?v=eA_lTWwkDNc). Bu 

nedenle, Polatlı Belediyesi, arkeolojik sit alanını yöre sakinlerine ve bölgeye gelen 

ziyaretçilere tanıtmak amacıyla, Gordion ve çevresindeki Tümülüslerin üzerinde dolaşacak 

olan haftalık sıcak hava balonu turlarının açılışını yapmıştır. Bu etkinlik, bir yürüyüş ve 

bisiklet yolu olan Frig Yolu’nun tesis edilmesiyle ili şkilidir. 

 

Gordion’un uluslararası alanda tanıtımına katkıda bulunan önemli bir etkinlik de Kral 

Midas’ın Altın Ça ğı Sergisi olmuştur. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve 

Müzeler Genel Müdürlüğü ve Pennsylvania Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji 

Müzesi’nce hazırlanan “Kral Midas’ın Altın Ça ğı”  başlıklı serginin açılışı 13 Şubat 2016 

tarihinde gerçekleştirilmi ştir. Türkiye’nin tanıtımına da katkı sağlayacağı düşünülen bu 

sergide, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Antalya Müzesi, Ankara Anadolu Medeniyetleri 

Müzesi’nden seçilen 123 eser gösterime sunulmuştur. Eserler arasında Gordion kazısında 

ortaya çıkarılan takılar, mızrak uçları, insan figürü parçaları, Tyran başı gibi çeşitli objeler 

sunulmuş olup anılan sergi aynı zamanda Kral Midas’ın 8. Yüzyılda hüküm sürdüğü Frigya 

Bölgesi’nin de arkeolojik bir belgeseli niteliğini taşımaktadır. Sergi 27 Kasım 2016 tarihine 

kadar sürmüştür.  
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BÖLÜM 6- KIRSAL YA ŞAM  

 
6.1. Etnoarkeoloji 

Gordion Etnoarkeoloji Projesi, 1995’te Ayşe Gürsan-Salzmann tarafından Gordion 

kazılarının bir parçası olarak başlatılmıştır. Bu projenin amacı, uzak geçmişi, yaşayan 

toplumlar ile arasındaki benzer ve karşıt noktaları belirleyerek açıklamak ve yorumlamaktır. 

Gürsan-Salzmann, Gordion antik kentinin tam üzerine kurulmuş olan Yassıhöyük köyünü 

birincil odak noktası olarak seçmiştir. 1998 ve 2005 yılları arasında, arazi çalışma alanını 

genişleten Gürsan-Salzmann, Sakarya-Porsuk nehir vadilerindeki alanları da projeye dahil 

etmiştir. Dahil edilen alanlar Yassıhöyük’ten 18 ila 40 km mesafede bulunan 14 yerleşim 

yerinden oluşmaktadır. 

 

Dr. Gürsan-Slazmann, geleneksel etnografik çalışma yöntemlerini, katılımcı gözlem ve 

röportaj tekniklerini kullanarak, 1950’ler öncesinden günümüze kadarki geleneksel yaşam 

tarzlarını ve onlardaki değişimleri inceleyen dört ana etnografik veri oluşturmuştur. Bu 

veriler, -özellikle ev organizasyonundaki değişiklikleri yansıtmasından dolayı- güçlü kırsal 

ekonomiden ve öküz ve sabanla yapılan mekanikleşmemiş tarımdan sulamalı tarıma geçişe; 

geleneksel ev eşyaları ve onların hem geçmişteki hem de günümüzdeki kullanım şekillerine; 

yiyecek hazırlanmasına, atık durumuna ve bölgesel ve modern mimari stillerinin 

karşılaştırılmasına ilişkindir. 

 

Dr. Gürsan-Salzmann’nın bu tarz benzerlikler üzerinden verdiği örneklerden bir tanesi de 

Gordion’daki Frig kırsal ekonomisi üzerinedir. Frig atölyelerinde kırsal ekonomiyi işaret 

eden çok sayıda arkeolojik eser bulunmuştur. Dokuma malzemeleri, ağırşaklar ve tezgah 

ağırlıkları bunlardan bazılarıdır. Kırsal ekonomi hangi koşullar ve sınırlar içerisinde ortaya 

çıkmakta, gelişmekte ve sonunda yok olmaktır? Dr. Gürsan-Salzmann, bu soruları etnografik 

durumların bölgesel araştırmalarını yaparak cevaplamaya çalışmaktadır. 
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Fig.6. Yerel kadınlar (Kaynak: Penn Müzesi, Gordion Projesi Arşivi). 

 

1950’lere kadar, kırsal yaşam bölgedeki karmaşık ekonominin ana kaynağı olmuştur. 

Sonrasında ise yoğun buğday tarımı nedeniyle %50’ye varan bir düşüş yaşanmıştır. Bu 

orandaki değişimi anlamak için iki farklı yaklaşım geliştirilmi ştir. Bunlardan ilki, arazi 

kullanımına yönelik yüzey araştırmalarının yapılmasıdır. Bu yaklaşımdaki amaç, 50 yıllık ve 

daha eski olan kırsal yaşam alanların tespit edilmesidir. Hem yüksek noktalardaki hem de 

ovalardaki yerleşimlerin konumlarına ve ölçümlerine bakılmıştır. İkinci yaklaşım ise 

geçmişte kullanılan kırsal yaşam stratejilerini anlamak için yaşlı çobanlarla yapılan 

röportajlardan oluşmaktadır. Kırsal tarım ekonomisinde yakın geçmişte oluşan 

değişikliklerin incelenmesi birbirine bağlı karmaşık faktörlerin varlığını ortaya çıkarmıştır. 

Bu faktörler, modern kırsal tarım yapan topluluklar tarafından çevresel etmenlere ve kültürel 

seçimlere göre şekillendirilmiştir. 

 

 
Fig. 6.1. Çoban ve sürüsü. (Kaynak: Penn Müzesi, Gordion Projesi Arşivi). 
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Yakın geçmişe ait kırsal yaşam ekonomisi ile 3000 yıl öncesinin ekonomisi arasında 

doğrudan bir bağ kurmak mümkün görünmese de, Dr. Gürsan-Salzmann bu çalışmada antik 

Gordion ve modern Gordion arasında benzer ve birbiriyle ili şki içinde olan ekonomik 

ilkelerden yararlanmıştır. 

 

Arkeolojik eserler, insan davranışlarının birer ürünüdür. Bu nedenle sosyo-ekonomik 

durumlar ve eve dayalı organizasyonlar bu eserlerin de açıklanmasını sağlamakta yardımcı 

unsurlardır. Dr. Gürsan-Salzmann’nın bilgi koleksiyonu geleneksel geçim yollarına, tarımsal 

ve kırsal stratejilerin değişimlerine (öküz ve sabandan yüksek teknolojide çalışan 

biçerdöverli makinelere) odaklanmaktadır. Bu günlük yaşam aktiviteleri, bir yerleşimdeki 

topluluğun sosyal yapısını temsil eden unsurlardır. 

 

6.2. Sosyo-Ekonomik Yapı:  

Gordion Yönetim Alanı, Ankara ilinin Polatlı ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. 6360 

sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile belde 

belediyeleri kapatılarak aynı adla bağlı oldukları ilçenin mahallesi olmuş, köylerin de 

statüleri değiştirilerek mahalleye dönüştürülmüştür. Bu değişiklikle 2011 yılında 74 köy ve 

13 mahallesi bulunan ilçe, 2020 yılı itibarıyla 95 adet mahalleye sahiptir. Gordion Antik 

Kenti ve nekropol alanında bulunan Tümülüslerin yaygın bir şekilde görüldüğü Yassıhöyük 

Köyü başta olmak üzere Beyliköprü, Çekirdeksiz, Kıranharmanı, Sazılar ve Şabanözü 

köyleri de yukarıda bahsi geçen Kanun hükümleri kapsamında mahalle olarak tanımlanmaya 

başlamıştır. 

 

Polatlı ilçesinin toplam nüfusu, 2019 yılı verilerine göre 125.075’tir. Nüfusun %50.05’i 

erkek, %49,5’i kadındır. Gordion Antik Kenti’nin yer aldığı Yassıhöyük Mahallesi nüfusu 

ise yine 2019 verilerine göre 214 kişidir. 1990, 1997, 2000, 2009 yıllarında yapılan nüfus 

sayımlarında Yassıhöyük mahallsi nüfusunun sırasıyla 398, 396, 321, 302 olduğu 

görülmektedir. 2019 yılı nüfus verileri göz önünde bulundurulduğunda mahalle nüfusunda 

ciddi bir azalma dikkat çekmektedir. 

 

Polatlı ilçesinde sosyal yapıyı belirleyen iki temel özellik, tarıma dayalı ekonomi ve kan 

bağına dayalı geleneksel toplum anlayışıdır. Son zamanlarda geleneksel tarım 

toplumundan çok yönlü ilişkilerin egemen olduğu kent hayatına dönüşüm yaşanmaktadır. 

İlçe merkezinde ülkenin çeşitli yörelerinden gelmiş insanların oluşturduğu kozmopolit 

bir şehir hayatı olmuştur. Kırsal alanda ve ilçe merkezinde sosyal hareketlilik farklıdır. 

Köylerde sosyal hareketlilik düğün, cenaze törenleri ve bunun gibi temel sosyal 



 76

olaylardan ibaret iken şehir merkezinde kent tipi sosyal ilişkiler daha yoğundur. Halk 

çeşitli meslekler ve amaçlar etrafında örgütlenmiştir. Şehirde sinema, tiyatro, konferans, 

panel, sportif aktiviteler, toplu yemekler ve benzeri sosyal faaliyetler yaygındır. İlçede 

bulunan büyük ölçekli askeri birliğin ilçe sosyal hayatı üzerinde önemli etkisi mevcuttur. 

İlçenin E–90 karayolunun üzeride bulunması ve başkent Ankara'ya yakın olması da 

sosyal hayat üzerinde etkilidir. İş ve çalışma hayatı başta tarımsal faaliyetlere ardından 

sanayiye, daha sonra memurluk, esnaflık ve tüccarlığa dayalıdır.  

 

Polatlı ilçe merkezindeki halkın eğitim düzeyi ülke genelinin üzerindedir. Okul sayısı ve 

çeşitlili ği bakımından da ilçe ileri bir durumdadır. Bununla birlikte, Yassıhöyük Mahallesi 

okur-yazarlık oranı ve üniversite mezunu sayısı bakımından çevre yerleşimlere oranla daha 

gelişmiş bir düzeyde bulunmaktadır. Yassıhöyük sakinlerinin büyük bir çoğunluğu eğitim 

öğretim dönemi içinde mahallenin Polatlı ilçesine yakın olmasından dolayı ilçe yerleşimine 

göç etmektedir. Yassıhöyük mahallesinde üç derslikli bir ilköğretim okulu bulunmaktadır. 5 

dönümlük bir alanda yer alan okul betonarme olarak yapılmıştır.  

 

Yassıhöyük mahallesinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yassıhöyük Mahallesi Sağlık Ocağı 

bulunmaktadır. 1988 yılında hizmete giren sağlık ocağı 400m²’lik bir alanda yer almaktadır 

ve tek katlıdır.  Ayrıca, bir adet jandarma karakolu bulunmaktadır. Yassıhöyük mahallesinin 

Eskişehir yolu ile bağlantısını sağlayan yol üzerinde, Sakarya nehrinin diğer tarafında da 

askeri alanlar bulunmaktadır. 

 

Polatlı ilçesinin genel ekonomik gelirleri arasında tarım önemli bir noktada bulunmaktadır. 

İlçe merkezinde kentsel ekonomik faaliyetlerin ve buna bağlı olarak sanayinin ve hizmetler 

sektörünün gelişimi Ankara-İstanbul demiryolunun 1892 yılında Polatlı’dan geçmesi ile 

başlamıştır. Polatlı’nın ekonomisi büyük ölçüde tarıma, giderek gerileme eğilimi gösteren 

hayvancılığa, sanayi faaliyetlerine, ticarete, memurluk ve işçiliğe dayanmaktadır. 

 

Yassıhöyük mahallesinde ise ekonomi tarım ve hayvancılığa dayalıdır; ancak son yıllarda 

burada da hayvancılık güç kaybetmiştir. Yerleşimin yakınında yer alan Sakarya Nehri’nden 

sağlanan su ile sulu tarım önem kazanmıştır. Tarımsal alanda teknolojiden faydalanan 

mahallede tarımsal ağırlığı buğday oluşturmaktadır. Buğday üretimi yılda 8.000–10.000 

dekar üzerinde ortalama 4.000 ton/yıl dur. Buğday ziraatından sonra ikinci sırada yer alan 

şeker pancarı üretimi yılda 2.000–2.500 dekarda ortalama 10.000–12.000 ton/yıl dur. Kuru 

soğan tarımı yılda 1.500–2.000 dekar ortalama 7.000–10.000 ton/yıl ve kavun karpuz ziraatı 

yılda 1.000–1.500 dekar ortalama 4.000–6.000 ton/yıldır. Ayrıca Yassıhöyük mahallesinde 
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ufak arazilerde yaş sebze (özellikle sivri biber ve sofralık domates) yetiştiricili ği de 

yapılmaktadır. 

 

Yassıhöyük’te hayvancılık olarak en başta süt inekçiliği yapılmaktadır. Bunu bağlı olarak 

sıhhi süt toplama tankı mevcuttur. Süt inekçiliğini damızlık koyun (yaklaşık 1.000 baş 

damızlık merinos koyun vardır) izlemektedir. Ayrıca köyde iki adet 5.000 başlık et 

tavukçuluk tesisi mevcuttur. 

 

Mahalle halkının bir kısmı yaz mevsiminde bölgedeki arkeolojik kazılarda ücretli olarak 

çalışmaktadır. Yaz aylarında köye Şanlıurfa ve civarından mevsimlik işçi göç etmektedir. Bu 

işçiler tarım arazilerinde sezonluk olarak çalışmaktadır. 

 

6.3. Kırsal Mimari 

6.3.1. Yassıhöyük Mahallesi 

Yassıhöyük mahallesinde yaklaşık 80 hane bulunmakta olup evlerin çoğu tek katlı, avlulu 

kerpiç yapılardan oluşmaktadır. Bunun yanı sıra, yerleşimde 1920’lerden itibaren inşa 

edilmiş çift katlı evler de (yaklaşık 10 adet) bulunmaktadır.  

Her yapı topluluğunda depo, ahır, ağıl gibi işlevleri olan bölümler bulunmaktadır. Ayrıca 

kullanılmayan veya depo olarak kullanılan konut yapısı da bulunmaktadır. Hâkim örtü tipi 

kırma çatıdır ve marsilya tipi kiremit kullanılmıştır. Yassıhöyük mahallesi 1920’lerden beri 

şimdiki bulunduğu yerdedir. Daha önce Sakarya Nehri kıyısında yer almış ancak nehrin 

sularının taşması ile şimdiki yerine taşınmıştır. 

 
Fig.6.2 Yassıhöyük. (Kaynak: Penn Müzesi, Gordion Projesi Arşivi). 
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Yassıhöyük Mahallesi yerleşiminin bazı kısımları 1. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit 

alanında kalmaktadır. Özel mülkiyette olan yapı topluluklarının yanısıra köyde bir eski bir 

yeni camii, günümüzde kullanılmayan iki eski okul, sağlık ocağı, çeşme, eski kahvehaneler, 

jandarma, muhtarlık, bakkal, müze ve kafeterya bulunmaktadır.  

University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology (Penn Museum) ve 

Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ortaklığı ile başlatılan ve 2009’da 

TÜBİTAK’ın dahil olduğu Gordion ve çevresi için Alan Koruma Yönetim Planı Projesi 

kapsamında; köylerde bulunan yapı toplulukları incelenerek belgeleme çalışmaları 

yapılmıştır. 1920’le tarihlendirilen Eski Köy Camii’nin, anılan proje kapsamında detaylı 

belgeleme çalışmaları yapılmıştır. Proje kapsamında “021 Erdoğan-Tokat Evi” envanter adı 

ile belgenen yapı grubu bahçesinde andezit sütun parçası, mermer kaide ve çeşitli boyutlarda 

duvar blokları gibi arkeolojik malzeme yer almakta olup 1950 yılında kazılmış ve üzeri 

Harman yeri olarak kullanılan “Tümülüs A” yerleşiminin de burada yer aldığı tespit 

edilmiştir.  

Yassıhöyük mahallesinde yeni yapılaşma yoğun olmamakla birlikte, özellikle ana yol 

üzerinde görülen yeni yapı örnekleri betonarme apartman tipinde olup gerek kütle oranları ve 

kat yükseklikleri gerek malzeme ve renk kullanımı açısından yerleşimin kırsal mimarisi ile 

çelişmektedir. Bunlar genellikle traktör garajı olarak kullanılan yüksek zemin kat üzeri 2 kat 

şeklinde inşa edilmiştir. 

Fig. 6.3. Yassıhöyük Köyü Yeni Yapılaşma Örnekleri (Kaynak: Gordion ve Çevresi İçin Alan Koruma Yönetim 

Planı Projesi, 2013) 

.  
6.3.2. Diğer Yerleşimler 

Alan civarındaki Tümülüslerin yayıldığı alanların bulunduğu Çekirdeksiz, Kıranharmanı, 

Sazılar ve biraz daha uzakta olan Şabanözü ve Beylikköprü mahalleleri bulunmaktadır.  

 

Çekirdeksiz Mahallesi Dua Tepe’nin eteklerinde 19.yy sonlarında Balkanlı göçmenler 

tarafından kurulmuş ve doğal güzelliği ile dikkat çekicidir. Yapı grupları, kerpiçten yapılmış 
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ve arazide organik bir biçimde yerleştirilmi ştir. Sakarya Meydan Muharebesi’ni anmak için 

yapılan anıtın köyün yakınında olması halk için gurur kaynağıdır. Kamusal alan ve yapı 

olarak bir muhtarlık, camii, çeşmeler, eski okul ve mezarlık bulunmaktadır.  

 

Kıranharmanı Mahallesi, Yassıhöyük’ün kuzeybatısında, Porsuk Çayı’nın doğu kıyısında 

düz bir arazi üzerinde yer almaktadır. Benzer şekilde 19. yy’ın sonlarında Balkanlı 

göçmenler tarafından kurulmuştur. Yapı toplulukları kerpiçten yapılmıştır ve yerleşim planı 

grid sisteminde düzenlenmiş olup diger yerleşimlerden farklı olarak planlı bir yapıya 

sahiptir. Yerel mimaride yığma sistem kullanılmıştır. Yerleşimin kuzeydoğusunda yeni 

yapılaşma görülmekle birlikte, söz konusu yapılaşma genel itibarıyla yoğun değildir. 

Mahallede bir cami, çeşme ve mezarlıklar bulunmaktadır.  

 

Sazılar Mahallesi’nde 1840’lı yıllardan önce yerleşim başlamıştır. Merkeze yakın çift katlı 

kerpiç evler bulunmakta olup bunun yanı sıra diğer yerleşimlerdeki gibi tek katlı, kerpiç yapı 

grupları yer almaktadır. Bir muhtarlık, eski bakkal, cami, çeşme, mezarlık ve türbe 

bulunmaktadır. Bu yerleşimde diğerlerinden farklı olarak daha gelişmiş mimari tekniği 

yansıtan sivil yapı örnekleri yer almaktadır. Gerek kerpiç malzeme yanında taşın da 

kullanılması gerekse mimarinin daha süslemeli hale gelmesi gibi etkenler konut mimarisini 

diğer yerleşimlerden ayırmaktadır.  

 

Şabanözü Mahallesi, Yassıhöyük’ün kuzeyinde, dağ yamaçlarında Osmanlı Dönemi’nde 

kurulan bir köydür. Çift kaplı kerpiç evlerin yanı sıra iki katlı kerpiç yapı toplulukları 

bulunmaktadır. Burada da camii, eski ve yeni okullar, eski postane, bakkallar, bir kahve, 

mezarlık ve türbe bulunmaktadır.  

 

Beylikköprü  Mahallesi ise Yassıhöyük’ün güneyinde, tren istasyonunun bulunduğu ve 

Bağdat-İstanbul demiryolunun geçtiği bir yerleşimdir. Osmanlı Dönemi’nde kurulmuştur. 

Çift katlı kerpiç evlerin yanı sıra büyük çapta depolar ve tek katlı kerpiç yapı toplulukları 

bulunmaktadır.  Mahallede bir camii, kahve, bakkal, yeni okul ve eski kooperatifler yer 

almaktadır. 
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BÖLÜM 7- ALANIN MEVCUT YÖNET İM DURUMU 

 

7.1. Yasal Statü 

Bir kültürel miras alanı için hazırlanan bir yönetim sistemi, bir dizi yönetim parametresi göz 

önünde bulundurularak oluşturulmalıdır. Yönetim sistemleri, bu parametrelerin teşkil ettiği 

çerçeve ve bağlam içerisinde ele alınmak durumundadır. Bu yönetim parametreleri, var olan 

(ulusal, bölgesel, yerel) kanuni ve politik çerçeveyi, kurumsal çerçeveyi ve alanın yönetimi 

için ayrılmış kaynakları ve alanla ilgili paydaşları ve paydaşların faydalarını kapsamaktadır. 

 

Gordion ve çevresi için geçerli olan kanuni çerçeve, alanın bir kültürel miras olarak 

statüsünü, korunmasını ve muhafaza edilmesinin kriterlerini belirlemektedir. Aynı zamanda 

alanın korunmasında ve yönetiminde ilgili kişi ve kurumlara yetki vermektedir.  

 

Türkiye’deki kültürel ve doğal varlıkların korunmasıyla ilgili temel kanun 2863 sayılı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’dur. Söz konusu kanun taşınabilir ve taşınmaz kültür 

ve tabiat varlıklarını tanımlamaktadır. Ayrıca bu varlıklarla ilgili prosedürleri, aktiviteleri, 

sorumluluk ve sorumluları belirlemektedir. 

 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke 

Kararı ile arkeolojik sit alanlarının yasal koruma sistemi ve bu alanlara ilişkin koruma ve 

kullanma koşulları belirlenmiştir. Arkeolojik alanların yasal koruma altına alınması bir 

derecelendirme sistemine göre yapılmaktadır. Bu sisteme göre koruma altına alınacak 

arkeolojik alanlar birincisi en yüksek koruma derecesi olmak üzere, birinci, ikinci ve üçüncü 

derece arkeolojik sit alanı olarak derecelere ayrılmaktadırlar. Buna göre, İç Kale Höyüğü, 

Aşağı ve Dışarı Şehirler ile Tümülüs MM başta olmak üzere 73 Tümülüsün yer aldığı 

Gordion 1. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları Ankara 1 Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 06.02.1990 tarih ve 1096 sayılı kararı ile belirlenmiştir.  

 

Söz konusu sit sınırlarının dışında kalan Polatlı İlçesi, Yassıhöyük Mahallesi ile Basri, 

Beylikköprü, Çekirdeksiz, Kıranharmanı, Ömerler, Sazılar ve Şabanözü Köyleri sınırları 

içerisinde yer alan yaklaşık 70 Tümülüs Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 

Kurulu’nun 06.02.1990 tarih- 1096 sayılı ve 10.06.2015 tarih – 2436 sayılı kararları ile 

“korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmiştir. 

 

 

 



 81

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke 

Kararı doğrultusunda; 

Birinci derece arkeolojik sit alanı içerisinde kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin 

verilmemektedir. Bu alanlar imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak 

belirlenmektedir. Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamamaktadır. Tarımsal 

faaliyetler yapılamamakta, ağaçlandırmaya gidilmemekte, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün 

alınabilmektedir. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı 

uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının bilimsel raporlarına dayalı 

olarak, ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşüyle 

yapılabilmektedir.  Bu alanlardaki gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, açık otopark, 

WC, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi üniteler Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan 

izin alınarak yapılabilmektedir. 

 

Üçüncü derece sit alanı içerisinde, koruma ve yapılaşma arasında bir denge kurulması 

şartıyla, ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayının alınması koşuluyla, 

yeni yapılara ve inşaat faaliyetine izin verilmektedir. Bu bölgelerdeki yapılaşma şart ve 

hükümlerini tanımlarken mevcut ve önerilen yoğunlukların, işlevlerin, kullanılacak inşaat 

malzemelerinin ve uygulanacak tekniklerin bunlara uyması şarttır. Bu alanlarda inşaat izni 

verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı 

gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarına ilişkin raporun, kültür varlığının bulunması halinde 

varsa kazı başkanının görüşleri ile birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip 

kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebilmektedir.  

 

Her iki kategorideki sit alanlarında da kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde 

ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) 

yapılabilmekte; taş, toprak, kum vb. alınamaz; kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocakları açılamamakta; toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme 

dökülememektedir. 

 

7.2. Güncel Fiziki Planlar 

7.2.1. 1/100.000 Ölçekli Ankara Çevre Düzeni Planı 

Polatlı, Ankara’nın verimli tarım toprakları açısından en zengin ilçesidir. Ankara-Eskişehir 

Karayolu üzerinde kurulu bulunan ilçede sanayi sektörü de gelişmiştir. 2038 yılı hedef 

alınarak hazırlanan Ankara Çevre Düzeni Planı, planlama bölgesi sınırları içerisinde; 

yaşanan hızlı nüfus artışına paralel gelişen kentleşme ve sanayileşmenin kontrollü olarak 

gelişmesini, yaşanan gelişmelerin sürdürülebilir ve ekolojik dengeye zarar vermeden 
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yaşanabilir bir çevre ile uyumlu hale getirilmesini, tarihi, kültürel ve doğal değerlerin 

koruma-kullanma dengesi gözetilerek korunmasını ve geliştirilmesini, Türkiye’nin ülke 

bütününde belirlenen kalkınma hedeflerine uygun olarak tüm sektörlerde planlı bir şekilde 

büyümeyi amaçlamaktadır.  

 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/100.000 ölçekli Ankara 

Çevre Düzeni Planı’nda 2038 yılında Polatlı’nın nüfusunun 121.858 kişiden 190.406 kişiye 

yükseleceği öngörülmüştür. Mevcut planlı alanların projeksiyon nüfusuna yeterli gelecek 

düzeyde olduğu ve imar planlarında yeterince konut alanı ayrıldığı belirlendiğinden, 

Polatlı’da gelişme konut alanları oluşturulmamıştır.  

Yassıhöyük Mahallesi’nin bulunduğu alan, planda kırsal yerleşme alanı olarak gösterilmiş ve 

planlı kırsal yerleşme alanlarında onaylı imar planlarının geçerli olduğu belirtilmiştir. Ayrıca 

kırsal yerleşme alanlarının tarımsal üretim bakımından olduğu gibi turizm bakımından da 

önemli potansiyeller barındırdığı belirtilerek, kırsal yerleşme alanlarında yer alan turizm 

potansiyellerinin, bir alt ölçek plan detayında incelendiği ve planın fiziki şemasında her bir 

turizm faaliyeti için ayrı bir gösterimde bulunulduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda Yassıhöyük 

Yerleşimi’nin yer aldığı bölgede alternatif turizm (balon turizmi) ile tarih ve kültür 

turizminin geliştirilmesi ve arkeopark alanı oluşturulması öngörülmüştür.  

 

Bu doğrultuda, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 2015 yılı doğrudan Faaliyet Destek 

Programı Kapsamında desteklenen Polatlı Kaymakamlığı (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) 

tarafından yürütülen Mersin Üniversitesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin ortak olduğu 

“Gordion Arkeolojik Parkı Alan Yönetim Fizibilite Araştırması faaliyete geçmiştir. 

 

Çevre Düzeni planı ölçeğinin oldukça büyük olması nedeniyle sit alanları plana şematik 

olarak işlenmiş olup sit alanlarında ilgili Kanun hükümlerinin geçerli olduğu plan 

hükümlerinde belirtilmiştir. Bu kapsamda yönetim alanı sınırı içerisinde yer alan sit alanları 

ve korunması gerekli kültür varlıkları için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınmış kararlar ile mevcut koruma 

amaçlı imar planları geçerli sayılmıştır.   

Bununla birlikte çevre düzeni planında yönetim alanı sınırları, tarım alanı ile ova olarak 

belirlenen alan içerisinde kalmaktadır. Çevre Düzeni Planı ile tarım alanlarının 5403 sayılı 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ve ilgili mevzuat doğrultusunda korunacağı 

hükme bağlanmıştır.  

 

Bununla birlikte yönetim alanının içerisinde bulunduğu Polatlı Ovası, 5403 sayılı Toprak 

Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun "Tarımsal Potansiyeli Yüksek Büyük Ovaların 



 83

Belirlenmesi ve Korunması" başlıklı 14. maddesi uyarınca Ankara Toprak Koruma 

Kurulunun 05.08.2016 gün ve 2016/7 sayılı kararı ile “Büyük Ova” olarak belirlenmiştir. 

İlgili kanun maddesi doğrultusunda büyük ovalarda bulunan tarım arazileri hiçbir surette 

amacı dışında kullanılmamaktadır.  

 

Bu kapsamda yönetim alanı sınırlarında, 2863 Sayılı Kanun kapsamında koruma altında olan 

sit alanları ve kültür varlıklarının korunmalarının esas olduğu, mevcut mevzuat kapsamında 

uygulama yapılabileceği; üst ölçekli plan ile bu alanlara yönelik herhangi bir yapılaşma ve 

uygulama kararı getirilmediği; bununla birlikte yönetim alanı sınırı içerisinde yer alan tarım 

alanlarının da korunmasına öncelik verildiği görülmektedir.  

 

7.2.2. Yassıhöyük 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Gordion 1/5000 Ölçekli Koruma 

Amaçlı Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Yassıhöyük Uygulama İmar Planı, Gordion 

1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 

2004 yılında, Gordion Antik Kenti’nin bulunduğu Yassıhöyük Köyü arazisi Belediye 

mücavir alan sınırları içerisine katılmıştır. Burada, 92 hektarlık bir alanın da mera vasfından 

çıkararak özel proje alanı olarak değerlendirmek üzere hazineye tescili sağlanmıştır. Aynı 

zamanda Gordion (Yassıhöyük) civarında 18 litre/saniye kapasiteli bir jeotermal kaynağı da 

Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nden ihale yoluyla Polatlı Belediyesi tarafından 

kiralanmıştır. 

Yassıhöyük 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Gordion 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı 

Nazım İmar Planı, Polatlı Belediyesi tarafından Yassıhöyük Yerleşimi ve çevresindeki sit 

alanlarını bir bütün olarak ele almak amacıyla birlikte hazırlanmıştır.  

1/5000 Ölçekli Yassıhöyük Nazım İmar Planı 3. Derece arkeolojik sit alanı dışında kalan 

alanları; 1/5000 Ölçekli Gordion Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ise 1. Derece arkeolojik 

sit alanını ve3. Derece arkeolojik sit alanını kapsamaktadır. 

1/1000 ölçekli Yassıhöyük Uygulama İmar Planı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı planlama 

alanı esas alınarak hazırlanmıştır. Gordion 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar 

Planı ise 3. Derece arkeolojik sit alanı ile birlikte 1/5000 ölçekli koruma planında çevre 

düzenleme projesi yapılacak alan olarak tanımlanan alana yönelik hazırlanmıştır. 

1/5000 ölçekli planlarda arazi parçalarının genel kullanış biçimleri, gelişme konut alanlarının 

nüfus yoğunlukları, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanları, ulaşım sistemi gösterilmiştir. 

1/1.000 ölçekli planlarda ise plan hiyerarşisine uygun biçimde yapılaşmaya ilişkin yapı 

adaları, kullanımları, bina yüksekliği, emsal, yapı yaklaşma mesafesi gibi yapılaşma ve 

uygulamaya ilişkin kararlara yer verilmiştir.  
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Planların temel amacı planlama alanı içinde var olan kültürel değerlerin korunması, alanın 

tümünün koruma, kullanma dengesini gözetilerek geliştirilmesinin sağlanması ve yapılacak 

çalışmalar sonucunda bu alanın sosyal ekonomik ve fiziki gelişiminin sağlanarak saygın bir 

yaşam bölgesi haline dönüştürülmesidir. 

  

İlgili Koruma Mevzuatı kapsamında 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde hiçbir 

yapılaşmaya ve tescilli yapılar hariç diğer yapılarda bakım ve onarıma izin verilmediğinden, 

1. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan köy yerleşiminin kuzeye taşınması için gerekli plan 

kararlarının geliştirildi ği ve yeni yerleşim alanının 3. Derece arkeolojik sit alanı ile bu alanın 

kuzeyinde oluşturulduğu tespit edilmiştir. Gelişme konut alanlarının mevcut konut alanları 

ile uyumlu olması ve alanın kırsal niteliği de göz önüne alınarak yeni yapıların 2 kat olması, 

yapı taban alanının 150 m2’yi geçmemesi öngörülmüş ve taban alanı katsayısı da 0,50 olarak 

tanımlanmıştır. Alanın kırsal niteliği doğrultusunda parsellerde yer alacak müştemilat 

yapılarına ilişkin koşullar da tanımlanmıştır. 3. Derece arkeolojik sit alanında yer alan 

mevcut yerleşim alanı ise tercihli kullanım alanları olarak tanımlanmıştır. Bu alanların konut, 

pansiyon ya da otel kullanımlarından birisinin tercih edilmesi suretiyle oluşacağı belirtilerek, 

her bir kullanım için farklı yapılaşma koşulları tanımlanmış olup, kat yükseklikleri 2 kat ile 

sınırlandırılmıştır. 

 

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylü halkın tarımsal ihtiyacını karşılayacak biçimde 

gelişme konut alanlarının kuzeyinde “Tarımsal İşletme Alanı” planlanmış olup bu alanlarda 

tarımsal amaçlı depolar, besicilik vb. yapılar yüksekliği 6,50 metreyi geçmeyecek biçimde 

yapılabilecektir.  Ayrıca yerleşim sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yerleşim 

alanı içerisinde gerekli ticari, sosyal ve kültürel alanlar ayrılmıştır. Söz konusu alanlar için 

mevcut kırsal yerleşimin özellikleri ile uyumlu olacak biçimde yapılaşma koşulları 

belirlenmiştir 

 

Yerleşimin batısında 30.24 hektar büyüklüğünde bir alan “Özel Proje Alanı” olarak 

tanımlanmıştır. Mevcut doku özellikleri ile bütünleşecek bu alanda  hem turistlerin, hem de 

yöre halkının kullanımına  imkân verecek yaya yolları, küçük meydancıklar ve oturma- 

dinlenme gruplarını ihtiva eden park ve rekreasyon alanı, termal turizm ile günübirlik 

turizme hizmet verecek konaklama tesisleri tanzim edilecektir. Söz konusu alanda, kültürel 

amaçlara ve geleneksel küçük el sanatlarının yapımı ve satışına imkân verecek atölyeler ve 

satış birimlerini barındıran kentsel-mimari düzenlemeler de yapılacaktır. Özel proje 

alanlarına ilişkin kentsel tasarım ve peyzaj projeleri Gordion Koruma Amaçlı İmar Plânının 

genel yaklaşımlarına uygun olarak Polatlı Belediyesince hazırlanacaktır. Bu alanlar bölgeye 

özgü karakter dikkate alınarak gerekli detay ve ölçeklerde kesit, görünüş, perspektif vb. üç 
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boyutlu etütler doğrultusunda projelendirilecektir. Düzenlemelerde yapı kitlesi ve genel 

cephe düzeninin, olabildiğince yalın olması gerekmektedir.  

 

1/5000 ölçekli planda, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. 

Derece Arkeolojik Sit olarak belirlenen alan içerisinde Koruma Yüksek Kurulu’nun 

Arkeolojik Sitlere ilişkin 658 sayılı ilke kararı esas alınarak plan kararları geliştirilmi ştir. 1. 

Derece Arkeolojik Sit alanı içerisinde kent merkezi ile mevcut müze arasında kalan aks 

çevre düzenleme projesi yapılacak alan olarak belirlenmiştir. Gordion Müzesi’nin 

bitişiğindeki 648 numaralı parsel Maliye Bakanlığı’nca Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 

süresiz olarak tahsis edildiğinden, bu alanda Gordion Antik Kenti’ne ait açık havadan 

etkilenmeyecek kalıntıların sergilenmesi amacıyla 1.16 ha büyüklüğünde bir Açık Hava 

Müzesi önerilmiştir. Çevre Düzenleme Projesi yapılacak alanda kalan mevcut müze alanı ve 

diğer yapılar ile ilgili kararlar ile yaya yolu, ören yeri vb. uygulamaların Çevre Düzenleme 

Projeleri ile belirleneceği hükme bağlanmıştır.  

 

Ayrıca Çekirdeksiz, Beyceğiz, Yağmurbaba, Gençali, Müslüm, Sazılar ve Beylikköprü 

Yerleşimlerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik düşük yoğunluklu kırsal yerleşim ve 

gelişim alanlarına ait 1/5000 ve/veya 1/1000 ölçekli planlar bulunmaktadır. 

   

7.3. Güncel Stratejik Planlar 

Gordion ve çevresi yönetim alanını etkileyebilecek stratejik planlar incelendiğinde öncelikle 

kültürel ve doğal kaynakların korunarak, sürdürülebilir kullanımının sağlanması; ayrıca söz 

konusu alanların sahip olduğu değerlerin daha geniş çevre ile paylaşılması amacıyla tanıtım 

çalışmalarının gerçekleştirilmesine öncelik verildiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte 

Gordion Antik Kenti’nin de içerisinde yer aldığı verimli Polatlı Ovası’nın tarımsal niteliğinin 

sürdürülmesi için gerekli eylemlerin tanımlandığı belirlenmiştir.  

 

7.3.1. Türkiye Turizm Stratejisi - 2023 

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2013, Türkiye’nin doğal, kültürel, tarihi ve 

coğrafi değerlerini koruma-kullanma dengesi içinde kullanmayı ve turizm alternatiflerini 

geliştirerek Türkiye’nin turizmden alacağı payı arttırmayı hedef almaktadır. Söz konusu 

turizm kaynaklarının noktasal ölçekte planlanması yerine gelişim aksları boyunca turizm 

koridorları, turizm bölgeleri, turizm kentleri ve eko turizm bölgeleri oluşturacak şekilde ele 

alınması, bu değerlerin tanıtımı ve kullanım kriterlerinin belirlenmesi açısından uygun bir 

yaklaşım olarak değerlendirilmiştir. Kamu kaynakları ve özel sektörü öncelikle turizm 

gelişme bölgelerine yönlendirmek amaçlanmış ve bu kapsamda “Frigya Kültür ve Termal 
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Turizm Gelişim Bölgesi”nin de yer aldığı dokuz turizm gelişim bölgesi, yedi tematik 

koridor, on turizm kenti ve beş eko turizm bölgesi önerilmiştir.  

Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planında Frigya Kültür ve Termal Turizm Gelişim 

Bölgesi’ne ilişkin olarak turizmde ihtisaslaşan marka turizm bölgelerinin tespitinin 

yapılarak, bu alanların Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 

olarak ilan edileceği; ilan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için fiziki 

planların tamamlanacağı, altyapı gelişimi için düzenlemelerin yapılacağına yer verilmiştir.  

 
7.3.2. Ankara Bölge Planı 2014-2023 

Ankara Kalkınma Ajansı’nın koordinasyonunda hazırlanan “Ankara Bölge Planı 2014-2023” 

Ankara’nın kalkınması için gerekli yol haritasını tespit eden bir strateji, koordinasyon ve 

yönlendirme belgesidir. Anılan plan incelendiğinde özellikle tarımın ekonomideki payının 

ağırlıklı olduğu ilçelerde tarımsal üretimin çeşitlendirilmesinin ve mevcut arazi ve iklim 

yapısı dikkate alınarak buralarda üretilebilecek katma değeri yüksek tarımsal ürünler 

konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülmesinin amaçlandığı tespit edilmiştir. 

Bu kapsamda Ankara’da tarımsal üretim açısından ön sıralarda yer alan Polatlı İlçesi’nin 

tarımsal niteliğinin sürdürüleceği görülmektedir.  

 

Anılan plan ile özellikle Gordion başta olmak üzere Ankara’daki antik kentlerin tanıtımına 

yönelik teşvikler verileceği, önemli bir potansiyele sahip Frig Vadisi’nin kültür ve doğa 

turizmi faaliyetlerinde etkin bir şekilde kullanılacağı, Seydiler (Afyonkarahisar) - Yazılıkaya 

(Eskişehir) - İncik (Kütahya) - Gordion (Ankara) arasındaki antik yolların belirlenip 

birleştirilmesiyle Frig Yürüyüş Yolunun oluşturulması öngörülmüştür. Bununla birlikte 

Polatlı’nın sahip olduğu çok zengin termal kaynaklarla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 

termal turizm alanında öncelikli olarak belirlediği dört bölgeden biri olan Frigya Bölgesi 

içerisinde yer aldığı ifade edilmiştir. Söz konusu planda yerleşimlerin sahip olduğu kültürel 

ve doğal kaynakların korunarak, sürdürülebilir kullanımı ve tanıtımına ilişkin çalışmaların 

tanımlandığı tespit edilmiştir.  

 

7.4. Gordion (Yassıhöyük) ve Yakın Çevresi için Geliştirilen Projeler 

7.4.1 Gordion ve Çevresi İçin Alan Koruma Yönetim Projesi (2013) 

Bu proje; Penn Design-University of Pennsylvania Museum of Archaeology and 

Anthropology (Penn Museum) ve Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 

ortaklığı ile başlatılmıştır. 2009’da bu kurumlara TÜBİTAK katılmış ve programı 

desteklemiş, kısmen sponsorluğunu üstlenmiştir. 
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Projenin genel amacı, Gordion’un olağanüstü arkeolojik ve kültürel kaynaklarını, eski ve 

yeni çevresini korumak ve tanıtmak olmuş ve bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla birçok 

alandan uzmanlardan oluşan bir ekip çalışmıştır. Bu ekipte; ODTÜ Restorasyon Bölümü 

Lisansüstü Programı’ndan Dr. Evin Erder ve Dr. Nimet Özgönül, Penn Müzesinden arkeolog 

ve etnograf, aynı zamanda Gordion Arkeoloji Projesi Yardımcı Direktörü Dr. Ayşe Gürsan-

Salzmann, Penn Müzesinden arkeobotanik uzmanı Dr. Naomi Miller, Polatlı Bölgesinde Irak 

Mühendislik’ten kartografi mühendisi Yaşar Irak, Ankara Gazi Üniversitesi Biyoloji 

Bölümü’nden Mecit Vural, ODTÜ ve Penn Design öğrencileri ve Gordion Arkeoloji Projesi 

üyeleri yer almıştır.  

Program ayrıca, yerel halkı koruma ve sergileme çalışmalarına, özellikle eğitimsel ve ortak 

çalışmalara dâhil etmeyi amaçlamıştır. En yakın katılımcılar 80 hane ile Gordion’un modern 

yerleşimi Yassıhöyük halkı olmuştur. Katılımcıların büyük kısmı, 1990’dan itibaren Gürsan-

Salzmann tarafından köy ekonomisi üzerine detaylı bir etnografik çalışmanın yürütüldüğü 

çiftçi-hayvancı bir topluluğun üyeleridir. 

Gordion ve Çevresi için Koruma Yönetimi Planlama Projesinin coğrafi kapsamı 

Yassıhöyük’ten itibaren 30 km’lik bir yarıçapı içine almaktadır. 2007-2010 yılları arasında 

proje ekibi yüzey araştırması alanı içinde kalan Tümülüsler, eski yerleşme höyükleri, köyler, 

mezarlıklar, eski ve yeni ticaret yolları, yerel halk ve çobanlar tarafından kullanılan doğal 

mağaralar, yüzyıllık cami, kerpiç ve kereste mimari, yazılı geç Roma mezar taşı gibi yörenin 

kültürel değerlerinin dokümantasyon ve haritalandırmasını gerçekleştirmiştir. Bahsedilen altı 

köyün bina ve açık alanlarının planı çıkarılmış, belgelenmiştir. Ayrıca, her köy halkının 

sosyo-ekonomik statüsünün ve Gordion’la zihinsel ve duygusal bağının belirlenmesi 

amacıyla standart anketler dağıtılmıştır.  

Projenin öncelikleri Gordion’daki Tümülüslerin ve çevrelerinin korunması ve özellikle 

bunların modern tarımsal faaliyetler, özellikle yakın arazilerde toprağı sürme ve sulama 

oluşan tahribattan korunması olmuştur. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar ile; 

• Toprak sahiplerine muhtarlıklar ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun alanlarda 

yeni toprak ya da gelir sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunulması; 

• Yassıhöyük’ün mimarisinin yüzey araştırmasının, dokümantasyonunun ve 

değerlendirmesinin yapılması;  

• Yaşayanların sosyo-ekonomik statülerinin, tarihi, sosyo-kültürel, ve ekolojik 

değerlendirmelerinin yapılması (proje alanındaki diğer köyler; Çekirdeksiz, 

Kıranharmanı, Sazılar, Şabanözü, Beylikköprü’dür);  
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• Yerel halkın bilinçlenmesinin sağlanması amacıyla eğitim programlarının 

geliştirilmesi ve yerel halkın yerleşmeyi tanıtmada rol almasını sağlayacak bilginin 

sağlanması planlanmıştır. 

Söz konusu proje kapsamında, ayrıca; ziyaretçi güzergâhının bir parçası olarak Gordion 

Müzesi ve Tümülüs MM’i İç Kale’ye (Sitadel Höyüğü) bağlayan yol üzerindeki eski köy 

okulu yerleşimde yaşayan kadınların el işlerini ve ev yapımı yiyecekleri sergileyebilecekleri 

bir mekân olarak düşünülmüştür. Bununla birlikte anılan proje kapsamında oluşturulan 

planda; turizmin yerel halka da kazanç sağlayabilmesi amacıyla kendi ürettikleri ürünlerin 

ekonomik değeri hakkında bilinçlendirilmeleri gereği ifade edilmektedir. Örneğin bir eko-

turizm projesiyle tarımdan ve ev yapımı faaliyetlerden elde edilen ürünlerin satılabileceği ve 

özellikle kadınların emeğiyle üretilen ürünlerin (el işi v.b) bir kooperatif kurularak satışa 

sunulabileceği belirtilmiştir. Ancak bu tür girişimlerin gerçekleşebilmesi için Polatlı 

Belediyesi tarafından destek sağlanması, Gordion ve çevresinin bir “bozkır parkı” olarak 

korunması ve tanıtılması önerilmektedir.  

 

Ancak, Gordion ve Çevresi İçin Alan Koruma Yönetim Projesi onaylı bir yönetim 

planından ziyede kapsamlı bir çalışmanın sonuçlarını sunan önemli bir belge niteliği taşımış 

ve iş bu Yönetim Planı hazırlığı aşamasında kullanılan ana kaynaklardan biri olmuştur. 

 

7.4.2. “Arkeolojik Yapıların Yüksek Çözünürlüklü St ereo Optik Uydu Görüntüleri ile 

3 Boyutlu Modellenmesi: Gordion Örneği” Projesi: 

Proje, Hacettepe Üniversitesi adına Mehmet DOĞRULUK tarafından yürütülmektedir. 

Gordion ve çevresinde Tümülüslerin dağıldığı yaklaşık 220 km2'lik alana nazaran görece 

küçük bir alanda (12 km2'lik test alanında) İnsansız Hava Aracı (İHA) ile alınan görüntüler 

yardımıyla Tümülüslere yönelik 3 boyutlu modeller (referans model) elde edilmektedir. Bu 

modellerin geometrik doğruluğunun testleri tamamlanmış olup ortalama 10cm'lik (oldukça 

yüksek) bir geometrik doğruluk elde edilmiştir. İHA kullanarak Gordion bölgesinin tamamı 

için Tümülüslerin 3B modellerini oluşturmak pratik olmayacağından daha geniş alanları 

modellemede alternatif olarak kullanılan yüksek çözünürlüklü stereo uydu görüntülerinin 

doğruluğu test edilmektedir. İlk sonuçlar 10 Tümülüs üzerinde denenmiş ve yaklaşık 0.30m 

geometrik doğruluk ile Tümülüsler 3B modellenmiştir. Proje henüz tamamlanmamış olup 

2021 Şubat ayında tamamlanması planlanmaktadır. 
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 Fig 7. Proje Sınırı.  

 

Çalışma alanında bulunan çeşitli boyutlardaki Tümülüslerin 3B modellerin üretimi neticesinde 

elde edilen veriler, Gordion bölgesindeki Tümülüslerin dokümantasyonu amacıyla 

kullanılabilecektir. Ayrıca sonuç ürünlerden biri olan ve yüksek geometrik doğrulukta (50cm 

≤) üretilmesi beklenen SYM, çalışma alanı içerisinde bulunan Gordion Antik Kentinde her yıl 

periyodik olarak gerçekleştirilen arkeolojik kazı araştırmalarının yürütülmesine de katkı 

sağlayacaktır. Üretilen bu SYM’nin, yetkili kurumların (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Polatlı 

Belediyesi vb.) iş birliğiyle dijital ortamda sunumu, antik dünyanın en önemli yerleşim 

yerlerinden biri olan Gordion bölgesinin ülkemizde ve dünyada tanınırlığının artmasına da 

katkı sağlanacaktır. Bu sayede Polatlı İlçesini ziyaret edemeyen yerli ve yabancı turistlerin, 

Gordion Antik Kentini ve Tümülüsleri dijital ortamda görmesi/gezinmesi sağlanabilecektir. 

Proje kapsamında elde edilecek bulgular, Tümülüslerin fiziksel yapılarının belirlenmese katkı 

sağlayacaktır. 
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BÖLÜM 8- GZFT ANAL İZİ 

 

Yönetim Planı’nın öncelikli amacı, Gordion ve çevresinin kültürel önemi ve değerlerinin 

korumasını ve uzun vadeli ve sürdürülebilir gelişmesi ve kullanımını güvence altına alan; 

sürdürülebilir bir alan yönetim sisteminin çerçevesinin oluşturulmasını sağlamaktır.  

 

Gordion ve çevresinin güncel durumuna ilişkin güçlü ve zayıf yanları, sahip olduğu 

olanaklar ve karşı karşıya olduğu tehlikeleri konu alan bir analiz çalışması yapmak, yönetim 

planı çalışmasında ihtiyaç duyulan bilgilerin değerlendirilmesi açısından son derece 

önemlidir. Gordion ve çevresinin geleceğine ilişkin alınacak kararların “gerçekçi” bir şekilde 

alınabilmesi için alanın sorunları ile olanaklarının kapsamlı bir şekilde tespit edilmesi, 

fırsatlar ile tehditlerin de her yönüyle belirlenmesi gerekmektedir. Bu sebeple bir sonraki 

bölümde yukarıda bahsedilen tanımlar çerçevesinde alanın genel değerlendirilmesi 

yapılmıştır. 

 

8.1. Alanın Güçlü Yanları  

Arkeoloji- Ara ştırma- Belgeleme 

• Alanın tarihsel olarak önemi 

• Alanın akademik olarak uluslararası ölçekte bilinirliği 

• 1950’den bu yana devam eden bilimsel ve sistemli kazı - araştırma çalışmaları 

• Alan ve çevresinde yürütülen jeofizik çalışmaları 

• Alan ve çevresinde yürütülen floristik araştırmalar 

• Alan ve çevresi için “Dijital Gordion” ve “Gordion Dijital Haritalandırma 

Çalışmaları” olması 

• Alan ve çevresinde yer alan Tümülüslerin üç boyutlu modellemesine ilişkin proje 

çalışması 

• Alanda tespit edilen eserlerin envanter ve tescil çalışmasının yapılmış olması 

• Gordion Arkeoloji Projesi himayesinde bir web sitesinin bulunması 

Koruma ve Güvenlik 

• Yönetim alanı sınırı içinde yer alan höyük ve Tümülüslerin yasal koruma statülerinin 

bulunması 

• Alanın özgünlük ve bütünlüğünün büyük ölçüde korunmuş olması 

• Alanda uzun yıllardan beri devam eden bilimsel kazı faaliyetleri nedeniyle yakın 

koruma ve izleme önlemlerinin alınmış olması 

• Alan ve çevresinin yapılaşma ve gelişim baskılarından uzak olması 

• Alan ve çevresinin peyzaj siluetinin korunmuş olması 
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Sunum, Tanıtım ve Turizm 

• Alanda temel seviyede ve iyi kalitede bir sunum altyapısının olması 

• Alan ve civarındaki yerleşim ve Tümülüslerden ele geçirilen taşınır buluntuların 

sergilendiği Gordion Müzesi’nin bulunması 

• Alanın bağlı olduğu Ankara’da ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren 

havaalanı bulunması 

• Alanın bağlı olduğu Polatlı İlçesi’nin, ulaşımın kara ve demir yolları ile sağlandığı 

gelişmiş bir yol ağına sahip olması 

• Gordion ve çevresinin modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında da önemli 

tarihi olaylara tanıklık etmiş bir konumda bulunması 

• Gordion’un Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya İlleri arasında kalan 

bölgede yer alan Frig Yolu güzergahında bulunması 

• Alanın tanıtımına yönelik uluslararası ve ulusal düzeyde kültürel ve sportif 

faaliyetlerin düzenleniyor olması 

Sosyo-Ekonomik Kalkınma 

• Yassıhöyük ve civarındaki kırsal yerleşimlerde çoğunlukla tarıma dayalı ekonominin 

olması 

• Yerel halkın kazılarda sigortalı görev alıyor olması 

• Yerel halkın alanın korunması ve turizm faaliyetlerini desteklemesi 

• Polatlı ilçe merkezi ve Ankara ilinde çeşitli ekonomik aktivite imkanlarının bulunması 

Arazi Kullanımı ve Mekansal Planlama 

• Yapılı çevrede yayılma talebi doğuracak bir nüfus artışının olmaması 

Eğitim 

• Gordion Arkeoloji Projesi ve Anadolu Medeniyetleti Müzesi tarafından yürütülen 

Kültürel Miras Eğitim Programı (CheP) olması 

• Yerel halkın Gordion’u sahiplenmesi 

• Yerel halkın alanda devam eden arkeolojik çalışmalara katılıyor olması 

• Birçok sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturdukları Gordion 

platformunun alanı sahiplenmesi ve eğitim çalışmalarını sürdürmesi 

 

8.2. Alanın Zayıf Yanları 

Arkeoloji- Ara ştırma- Belgeleme 

• Bilimsel yayınların yerelde bir arşivinin bulunmaması 

• Web sitesinin düzenli periyotlarla güncellenmemesi 

Koruma ve Güvenlik 
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• Güvenlik görevlilerinin sayıca yetersizliği 

• İç Kale -Sitadel Höyükte kamera sistemi ve ışıklandırmanın bulunmaması 

• Tümülüslerin etrafında uygulanan tarımsal faaliyetlerin tahribata sebep olması 

• Afet Yönetimi ve Acil Eylem Planının bulunmaması 

Sunum, Tanıtım ve Turizm 

• Tümülüs MM ve Gordion Müzesi tarafından İç Kale’ye doğru ziyaretçileri 

yönlendirecek bir düzenleme bulunmaması 

• İç Kale’ye (Sitadel Höyüğü) denetimli giriş sisteminin bulunmaması ve ziyaretçi 

kayıtlarının düzenli tutulamaması 

• İç Kale’de (Sitadel Höyüğü) ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak ünitelerin 

bulunmaması 

• Gordion ve çevresini oluşturan tüm alanın ziyaretçiler tarafından bütüncül 

algılanmalarına imkân sağlayan bir düzenlemenin yapılmaması 

• Polatlı İlçe merkezinden alana toplu ulaşım imkânlarının kısıtlı olması 

Sosyo-Ekonomik Kalkınma 

• Artan göç nedeniyle yerel nüfusun demografik yapısında değişim yaşanması, yerel 

nüfusun alandan uzaklaşması 

• Alanda turizm kaynaklı hizmet sektöründe istihdam edilebilecek kalifiye iş gücünün 
bulunmaması 

• Kazılarda yalnızca mevsimlik ve kısa süreli görev alınıyor olması 

Arazi Kullanımı ve Mekânsal Planlama 

• Özel mülkiyette yer alan Höyük ve Tümülüsler için kamulaştırma programının 

bulunmaması 

• Alan ve çevresindeki kırsal yerleşimde yer alan sivil mimari örneklerinin envanter ve 

acil müdahale programlarının olmaması 

Eğitim 

• Yerel halkın alana ilişkin temel bilgisinin yetersiz olması 

• Höyükte yürütülen arkeolojik kazılardan elde edilen deneyimin yereldeki uzmanlara 

aktarılmaması 

•  

8.3. Alana İlişkin Fırsatlar 

Arkeoloji- Ara ştırma- Belgeleme 

• Ulusal ve uluslararası kapsamda akademi ve sivil toplum çevrelerinin alana ilgilerinin 

olması 

• Arkeolojik kazı, bilimsel araştırma ve restorasyon çalışmalarının devam ediyor olması 

• Kazı ekibinin yerel halka yakın diyalog içerisinde çalışıyor olması 
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• Alanın gerek ulusal gerekse uluslararası sponsorlar tarafından benimsenmesi 

• Alanın eğitim amaçlı kullanım potansiyelinin bulunması  

Koruma ve Güvenlik 

• Alanın Dünya Miras Listesi adaylığının koruma ve izleme konusunda iş birliklerini 

artırma imkânı bulunması 

Sunum, Tanıtım ve Turizm 

• Kitle turizminden ziyade kültürel turizme ilgi artışının olması 

• Alanın çevresinde yer alan diğer turistik destinasyonlarla birlikte değerlendirilme 

imkânı  

• Alanın eko turizm potansiyelinin olması 

• Dünya Miras Listesi adaylığının alanın bilinirliğini ve dolayısıyla turist sayısını 

artırma imkânı 

• Alanın öneminin bilinir olması sayesinde tanıtım ve eksikliklerinin giderilmesine 

yönelik mali kaynak desteği için sponsor bulma potansiyeli 

Sosyo-Ekonomik Kalkınma 

• Alandaki turizm faaliyetlerinin yerel halka alternatif gelir kaynağı yaratabilecek 
olması 

• Sürdürülebilir kalkınma için yerelde kapasitenin yüksek olması 

Arazi Kullanımı ve Mekânsal Planlama 

• Alanın daha çok tarımsal arazi olması ve yerleşimin az olması nedeniyle alanın 

peyzajının günümüze kadar korunabilmiş olması 

• Çevresinde höyüğü tehdit edici bir yerleşim alanının bulunmaması 

• Üst ölçekli planlarda alanın çevresinin tarımsal alan ve Büyük Ova olarak belirlenmesi 

nedeniyle yoğun yapılaşma riskinin olmaması 

Eğitim 

• Alanın yakınında yer alan Ankara ve Eskişehir’de ilgili bölümlerde eğitim veren 

üniversitelerin bulunması 

• İl genelindeki ilköğretim okullarında alan ve çevresine eğitici  turların düzenleniyor 

olması 

8.4. Alana İlişkin Tehditler 

Koruma ve Güvenlik 

• Alanda yer alan kerpiç yapıların çevresel koşullara (kış aylarında yoğun kar yağışı, 

şiddetli rüzgâr vb.) karşı dirençsiz olması 

• Alanın içerisinde bulunduğu bölgenin erozyon riski taşıması 

• Tümülüslerin etrafında uygulanan tarımsal faaliyetlerin tahribata sebep olması 

• MM Tümülüsünün önünden geçen ağır tonajlı araçların yarattığı titreşim 
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• Bölgedeki kimi tümülüslerin üzerinden tarla yollarının geçmesi 

• Alanda gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerin yer altı suyuna etkisi (Önceden suya 

doygun koşullarda korunması sağlanmış organik malzemelerin kaybı ) 

Sunum, Tanıtım ve Turizm 

• Dünya Miras Listesi’ne dâhil edilmesinin ardından ziyaretçi sayısındaki muhtemel 

artışın yönetimine ilişkin bir ziyaretçi yönetim planının bulunmaması 

• Muhtemel ziyaretçi artışının çevresel kirliliği artırma olasılığı 

• Sosyo-Ekonomik Kalkınma 

• Sürdürülebilir kalkınmaya dönük bilincin yerelde gelişmemiş olması 

• Yerel halkın alana olan ilgisinin çoğunlukla ekonomik gelir kaynaklı olması 
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BÖLÜM 9- V İZYON, HEDEF VE POL İTİKALAR 

 

9.1. Yönetim Planı Paydaşları 

Herhangi bir yönetim planı için ilgili paydaşların belirlenmesi ve bu paydaşların yönetim ve 

koruma süreçlerine dahil edilmesi büyük önem taşımaktadır. Paydaşlar genel olarak yönetim 

planından etkilenecek ya da etkileyebilecek kişi ve kurumlardır ve bu kişi ve kurumlar planın 

başarısı üzerinde etkiye ya da kanuni sorumluluğa sahiptirler. Kapsayıcı alan yönetimi, 

alanın öneminin bütüncül bir biçimde anlaşılması ve dahil olan tüm paydaşlar arasında 

sahiplenme duygusu ve toplu sorumluluk oluşması için bir zemin yaratmaktadır. 

 

Yönetim planı sürecinde karar verici yetkiye sahip paydaşlar ulusal, bölgesel, il ve yerel 

düzeyde olmak üzere aşağıda listelenmektedir. 

 
Ulusal Paydaşlar: 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü 

Tarım ve Orman Bakanlığı  

Ulaştırma Bakanlığı  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Millî Eğitim Bakanlığı 

 

Bölgesel Paydaşlar: 

Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

Ankara Rolöve ve Anıtlar Müdürlüğü 

Ankara Kalkınma Ajansı 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 5. Bölge Müdürlüğü-Ankara  

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 3. Bölge Müdürlüğü-Eskişehir 

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü 

 

İl Paydaşları: 

Ankara Valiliği 

(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 

(İl Milli E ğitim Müdürlüğü) 

(İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) 

(İl Tarım ve Orman Müdürlüğü) 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü 

 

Yerel Paydaşlar: 

Polatlı Kaymakamlığı  

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü  

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Polatlı Belediye Başkanlığı 

Polatlı Müzesi 

Yassıhöyük Mahallesi Muhtarlığı 

Basri Köyü Muhtarlığı 

Beylikköprü Köyü Muhtarlığı 

Çekirdeksiz Köyü Muhtarlığı  

Kıranharmanı Köyü Muhtarlığı  

Ömerler Köyü Muhtarlığı  

Sazılar Köyü Muhtarlığı  

Şabanözü Köyü Muhtarlığı 

 

Araştırma Grupları ve Alanda Çalışan Kişiler: 

Gordion Kazı Ekibi -Pennsylvania Üniversitesi 

Hacettepe Üniversitesi 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

 

Sivil Toplum Örgütleri/Dernekler: 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi 

Polatlı Ticaret Odası 

Polatlı Ziraat Odası  

Polatlı Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği  

Dünya Mirası Gezginler Derneği 

 

9. 2. Vizyon 

Yönetim planlarında alanın kültürel sürekliliğini muhafaza ederek korunmasını sağlayan 

stratejik bir vizyon belirlenmesi gerekmektedir. Bu sayede yöneticiler ve yerel halkın uzun 

vadeli ve sürdürebilir koruma konusunda ortak bir bakış açısı yakalaması amaçlanmaktadır. 

Bu bölümde, alanın önem ve değerleri ile önceki bölümlerde tanımlanan mevcut durumunun 

açıklaması ve değerlendirilmesine dayanarak bir vizyon tanımlanmıştır. Bu vizyon, mevcut 
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ve gelecek nesiller için Gordion ve çevresini koruma, muhafaza etme, iyileştirme ve 

yorumlama temel ihtiyacına dayanmaktadır.  Bu doğrultuda, geliştirilen vizyon cümlesi 

aşağıda yer almaktadır: 

 

“ İçinde bulunduğu peyzaj ile birlikte somut ve somut olmayan kültürel mirasının en geniş 

katılımla ve kapsamlı bir şekilde korunup değerlendirilerek gelecek kuşaklara aktarıldığı; 

çok disiplinli ve çağdaş bilimsel yöntemler ile araştırılan, Frig Uygarlığı’nın istisnai 

özelliklerinin toplumun tüm kesimlerine ulaşabilmesi için gerekli altyapının oluşturulduğu, 

yerel halkın kalkınmasına destek sağlayan çalışmalara imkân tanıyan bir miras alanı: 

Gordion” 

 

9.3. Hedefler 

Gordion ve çevresi için belirlenen vizyonla uyumlu olan ve alanın mevcut durumu ile ilgili 

bölümlerde belirtilen yönetim sorunlarını ele almak için hazırlanan bu Yönetim Planı’nın 

öncelikli hedefi Gordion ve çevresinin fiziksel, doğal, kültürel, tarihi, sosyal ve ekonomik 

sürdürülebilirliğini sağlamak için öneriler geliştirmek ve eylemler sunmaktadır. 

Sürdürebilirlik ve erişilebilirlik temel ilkeleri çerçevesinde belirlenen ana hedefler şunlardır:  

 

Hedef 1: Alan ve çevresindeki peyzaj ile yerleşim dokusunu birlikte değerlendirerek 

yönetmek 

Hedef 2: Gordion ve çevresinde korunması gereken kültürel değerleri saptamak, 

Hedef 3: Gordion ve çevresinde yer alan kültürel ve doğal varlıkların sürdürülebilir 

korunması ve tanıtılması için projeler geliştirmek;  

Hedef 4: Gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin yer altında ve yer üstündeki kültürel 

malzemeye en az zarar verecek şekilde yürütülmesini sağlamak; 

Hedef 5: Alanın ve çevresinin mevcut diğer değerlerini, ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını 

belirlemek; 

Hedef 6: Alanla ilgili bilgilere daha kolay erişilmesini sağlamak 

Hedef 7: Eğitsel ve tanıtıcı faaliyetler ile alan ve çevresinin kültürel değerlerinin tüm 

topluma ulaştırarak toplumsal ilgiyi artırıp, bilinç oluşturmak; 

Hedef 8: Yerel halkı alan ve çevresinin korunması ve tanıtılmasına ortak olmaları için 

destekleyici çalışmalarda hazırlamak; 

Hedef 9: Gordion'u ziyaret eden ve bölgede / çevresinde yaşayan veya çalışan herkes için 

ulaşılabilir olan ve alanın üstün evrensel değerinin anlaşılarak korunmasına ve 

geliştirilmesine katkıda bulunacak öncelikli bir eylem programı belirlemek. 
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9.4. Politikalar 

İş bu Eylem Planının amacına uygun olarak, alana ilişkin şu ana kadar yürütülen tüm proje 

ve planlar dikkate alınarak, tüm paydaşlarla yapılan görüşmeler sonucunda aşağıda yer alan 

politikalar belirlenmiştir.  

 

Arkeoloji, Ara ştırma ve Belgeleme:  

Politika 1:  Gordion ve çevresinin bir bütün olarak araştırılması ve belgelenmesi 

 

Koruma ve Güvenlik: 

Politika 2: Sitadel’de güvenlik önlemlerinin artırılması 

Politika 3:  Sitadel ve çevresindeki kalıntıların konservasyonlarının uygun tekniklerle 

yapılması   

Politika 4: Tümülüsler ve etrafında Tarımsal Faaliyetlerin Engellenmesi 

Politika 5:  Tümülüslerin korunması amacıyla ulaşım akslarının planlanması  

Politika 6:  Alan ve çevresindeki risk faktörlerinin (yangın, sel, erozyon v.b) bertaraf 

edilmesi  

 

Sunum, Tanıtım, Turizm:  

Politika 7:  Ziyaretçi ulaşım altyapısının güçlendirilmesi 

Politika 8: Gordion ve çevresinin alıgılanabilirliğinin ve ziyaretçilerin eğitsel 

deneyimlerinin arttırılması. 

Politika 9:  Alana uygun kültürel ve sportif faaliyet olanaklarının yaratılması 

Politika 10: Konaklamaya yönelik peyzaja ve kırsal yerleşime uyumlu olanaklar 

geliştirilmesi 

Politika 11: Gordion’un daha geniş çevrelere tanıtımının sağlanması 

 

Sosyo-Ekonomik Kalkınma: 

Politika 12: Gordion’da gerçekleşen faaliyetlerden ve turizmden yerel halka ekonomik 
fayda sağlanması. 

 

Arazi Kullanımı ve Mekânsal Planlama:  

Politika 13: Doğal çevrenin ve siluetin korunması 

Politika 14: Kırsal mimarinin ve çevresinin korunması 
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Eğitim:  

Politika 15: Yerel öğrencilere Gordion ve çevresinin önemine ilişkin eğitim ve etkinliklerin 

düzenlenmesi 

Politika 16: Yerel öğrencilere yönelik uluslararası eğitim olanakları sunulması   

Politika 17: Yerel halkın alanı sahiplenmesi amacıyla düzenli eğitimler verilmesi 
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BÖLÜM 10- YÖNET İM PLANININ UYGULANMASI  

 

10.1. Eylem Planı:  

Bir önceki bölümde tanımlanan yönetim planı politikaları aşağıdaki tabloda (Tablo 3) 

belirtilen eylemler yolu ile gerçekleştirilecektir 

 

Aşağıdaki Eylem Planı her bir eylem için sorumlu ve destekleyici kurumları, zaman aralığını 

tanımlar. Eylem Planı için öngörülen zaman takviminin detayları aşağıdaki gibidir: 

 
· Sürekli  

· Düzenli aralıklarla  

· Acil (0-12 ay) 

· Kısa vade (2-3 yıl) 

· Orta vade (5 yıla kadar) 

· Uzun vade (10 yıla kadar) 
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ARKEOLOJ İ, ARAŞTIRMA, BELGELEME 

 
Politika  Eylem  Sorumlu 

Kurum 
Destekleyen Kurum 

 
Kaynak Vade 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Politika 1: Gordion ve 
çevresinin bir bütün 
olarak araştırılması ve 
belgelenmesi  
 

 

 
Eylem 1.1. Bölgedeki Tümülüs ve Höyüklere ilişkin aynen 
korunacak alanlar ile öncelikli kazı ve araştırma gerektiren 
alanların belirlenmesi ve buna göre araştırma-kazı 
planlamalarının yapılması  
 

   
GAP, AAMM 

 
KTB-KVMGM 

 
KTB-KVMGM 

Kısa-Orta-Uzun 

 
Eylem 1.2. Gordion ve çevresinde jeofizik araştırma 
çalışmalarının devam etmesi ve sonuçlarının KTB-KVMGM 
ile paylaşılması  
 

     
 GAP 

 
KTB-KVMGM, 
AAMM 

 
GAP 

 
Orta Vade 

 
Eylem 1.3. Sitadel Höyük’te yürütülen kazılara ilişkin 5 
yıllık bir planlama yapılarak KTB-KVMGM ile 
paylaşılması  
 

 
GAP 

    
 

 
GAP 

 
Acil 

 
Eylem 1.4 Müzelerimizde bulunan Gordion kökenli tüm 
eserlerin MUES veri tabanına kaydının yapılması  

 
AAMM, GM, 
İAM  

KTB-KVMGM KTB  
Orta Vade 

 
Eylem 1.5. Hacettepe Üniversitesi adına Mehmet 
DOĞRULUK tarafından yürütülen Projenin desteklenerek 
tamamlanması  

Sayın Mehmet 
DOĞRULUK, 
Hacettepe 
Üniversitesi, 
Başkent OSB 
TMBYO, Harita ve 
Kadastro Programı 

 

KTB/KVMGM,  
GAP, 
Polatlı Bel. 

Polatlı Bel. 
Ankara 
Kalkınma 
Ajansı, 
TÜBİTAK 

Orta Vade  

 
Eylem 1.6. Antik Dönem ve Günümüzdeki flora ve faunaya 
ili şkin karşılaştırmalı bir çalışmanın gerçekleştirilmesi  
 

GAP  Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı 

GAP Orta Vade 

 

TABLO  3- EYLEM PLANI  
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KORUMA VE GÜVENL İK 

 
Politika  Eylem  Sorumlu Kurum Destekleyen Kurum 

 
Kaynak Vade 

 

 
Politika 2-Sitadel’de 
güvenlik önlemlerinin 
artırılması  

 
Eylem 2.1-Sitadel Höyüğü için güvenlik görevlisi tahsis 
edilmesi  
 

  DÖSİMM GAP, 
KTB/KVMGM 

DÖSİM   
Acil 

 
Eylem 2.2. Sitadel Höyüğü’nde uygun yerlere kızılötesi 
güvenlik kameralarının yerleştirilmesi  
 

Ankara Rölöve ve 
Anıtlar Md.  

GAP,  
GM,  
KTB/KVMGM, 

Polatlı Bel., 
KTB/KVMGM, 

 
Kısa Vade 

 
 
 
 
Politika 3- Sitadel ve 
çevresindeki 
kalıntıların 
konservasyonlarının 
uygun tekniklerle 
yapılması   

 
Eylem 3.1. Erken Frig Dönemi anıtsal binalarının bakım, 
onarım ve restorasyonlarının tamamlanması  
 

  
GAP 

 
AAMM 

 
GAP 

 
Orta-Uzun 

 
Eylem 3.2. Teras Binalarının konservasyonunun 
tamamlanması 
  

 
GAP 

 
AAMM 

 
GAP 

 
Kısa Vade 

 
Eylem 3.3. Çakıl Mozaik Döşemesinin konservasyonunun 
tamamlanması  
 

 
GAP 

 
AAMM 

 
GAP 

 
Kısa Vade 

 
Eylem 3.4. Güney Kapının üst elemanlarının orijinal 
pozisyonunda restore edilmesi  
 

 
GAP 

 
AAMM 

 
GAP 

 
Orta Vade 

 
Politika 4-Tümülüsler 
ve etrafında Tarımsal 
Faaliyetlerin 
Engellenmesi  
 

 
Eylem 4.1. Tarımsal faaliyetlerin ivedilikle durdurulması 
amacıyla yerel halkın bilgilendirilmesi   

 
Polatlı Bel. 

 
GM, GAP 

 
Polatlı Bel.  

 
Acil 

Eylem 4.2 Yoğun tarımsal faaliyetlerin yapıldığı Tümülüs 
ve höyükler için uygun yerlere uyarıcı tabela konulması  

 
Polatlı Bel.  

 
AAMM, GM,  
GAP 

 
Polatlı Bel. 

 
Kısa  
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Politika 4-devam 
 
 

 
Eylem 4.3 Kamulaştırılması tamamlanan tümülüslerin 
etrafının çit ile çevrilmesi  
 

Polatlı Bel. 
AAMM,  
GM 

GAP Polatlı Bel. Kısa  

 
Eylem 4.4. Tümülüs ve Höyüklerde büyükbaş hayvan ve 
tarım makinelerinin geçmesini engelleyen ancak küçükbaş 
hayvanın geçmesine olanak veren bariyerlerin tasarımı ve 
uygulamasına yönelik çevre düzenleme projelerinin 
hazırlanması  
 

 
Polatlı Bel.  

  
Polatlı Bel.  

 
Kısa 

 
Eylem 4.5. Tümülüslerin yer aldığı özel mülkiyette kayıtlı 
taşınmazlarda, Tümülüslerin tahrip olmaması için uygun 
drenaj kanallarının oluşturulmasına yönelik çalışmaların 
yapılması  
 

Ankara İl Tarım 
Müdürlüğü/ Polatlı 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü 

Polatlı Belediyesi Ankara İl 
Tarım 
Müdürlüğü/ 
Polatlı İlçe 
Tarım 
Müdürlüğü 

 
Kısa 

 
 
 
Politika 5- 
Tümülüslerin 
korunması amacıyla 
ulaşım akslarının 
planlanması  
 
 

 
Eylem 5.1. T6 Tümülüsü’nün korunması için kadastral 
yolun iptal edilmesi  
 

 
Polatlı Bel.  

  
Polatlı Bel. 

 
Kısa  

 
Eylem 5.2. Bölgedeki kimi Tümülüslerin üzerinden geçen 
tarla yollarının değiştirilmesi 
 

 
Polatlı Bel.  

  
Polatlı Bel.  

 
Kısa-Orta  

 
Eylem 5.3. MM Tümülüsünün önünden geçen ağır tonajlı 
araçların yarattığı titreşimin giderilmesi amacıyla bölgeye 
ili şkin birincil, ikincil ve tarla yollarının belirleneceği yeni 
bir ulaşım master planı hazırlanması  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Polatlı Bel.  

 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü,  
Ankara Valiliği,  
Ankara BBB. 

 
 
Polatlı Bel.  

 
 
Orta 
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Politika 6- Alan ve 
çevresindeki risk 
faktörlerinin bertaraf 
edilmesi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eylem 6.1. Erozyondan etkilenen Tümülüslerde kerpiç 
drenaj sistemi uygulanması ve yerel bitkilerin (kekik, pelin 
otu vs.) Tümülüslerin üzerinde büyümesine olanak 
sağlanması 
 

 
GAP, AAMM 

Polatlı Bel. 
Ankara Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü 

  
Orta 

 
Eylem 6.2. “Sakarya Nehri Havza Yönetimi” çalışmasının 
yapılması, Sakarya Irmağında aşırı sulamanın kontrol 
altına alınması  

Tarım ve Orman 
Bakanlığı / Su 
Yönetimi Genel 
Müd. 

 
Polatlı Bel. 

Tarım ve 
Orman 
Bakanlığı / Su 
Yönetimi Genel 
Müd. 

 
 
Orta-Uzun  

 
Eylem 6.3. Sakarya Nehri hareketlerinin izlenmesi  

DSİ 3. Bölge Müd.  DSİ 3. Bölge 
Müd.. 

Düzenli-Her yıl 

 
Eylem 6.4. Yangın riskine karşı Sitadel Höyüğü ve 
etrafındaki kuru otların temizlenmesi  
 

GM 
GAP 

 
Polatlı Bel. 

GAP 
Polatlı Bel. 

 
Sürekli  

 
Eylem 6.5. Yangın riskine karşı, Sitadel Höyüğü içinde 
belirlenmiş uygun yerlere alana uygun söndürücü malzeme 
(C12 kuru kimyevi toz) yerleştirilmesi  
 

 
Polatlı Bel.  
GM  

 
GAP 

 
Polatlı Bel.  

 
Kısa  

 
Eylem 6.6 Yangın riskine karşı Gordion Müzesi’ne yeterli 
sayıda yangın söndürme aletlerinin bulundurulması ve 
güvenlik görevlilerinin acil yangın müdahaleleri 
konusunda bilgilendirilmeleri  
 

AAMM,  
GM 

KTB/KVMGM, 
DÖSİMM 

DÖSİMM, 
Ankara Valiliği 

Kısa 

 
Eylem 6.7. Tümülüsler ve çevresiyle alanın genelinde 
olası yangın riskine karşı acil eylem planı hazırlanması  
 

Polatlı Bel.  
 

 

 Polatlı Bel. Kısa  

 
Eylem 6.8. Kazılan alanların özellikle mevsimsel 
(yağmur-kar-ısı değişiklikleri vs.) erozyon gibi olumsuz 
etkilerden korunması amacıyla uygun koruma 
müdahalelerini içeren planlamanın yapılması 
 

 
       GAP 

  
GAP 

Kısa-Orta-Uzun 
Vade 
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Politika 6-devam 

 
Eylem 6.9. T1 Tümülüsü’nde acil kurtarma kazısı 
yapılması    
 

AAMM,  
GM 

     KTB Kısa Vade 

 
Eylem 6.10. MM Tümülüsü mezar odası çevresinin 
yapısal istikrarını izleme çalışmalarının devam ettirilmesi  
 

GAP AAMM GAP Sürekli  

 
Eylem 6.11 MM Tümülüsü’nde Elektronik veri kayıt 
cihazları yıl boyunca ısı ve nem oranlarını izleme 
çalışmalarının sürdürülmesi 
 
 

GAP  AAMM GAP Sürekli  
 
 
 
 
 

 
SUNUM, TANITIM VE TUR İZM  

 
Politika  Eylem  Sorumlu 

Kurum 
Destekleyen Kurum 

 
Kaynak Vade 

 

 

 

 

Politika 7- 
Ziyaretçi ulaşım 
altyapısının 
güçlendirilmesi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eylem 7.1-Sitadel Höyüğü ziyareti için uygun bir yere otopark 
alanı yapılması  
 

  Polatlı Bel. AAMM, 
GM,  
GAP 

Polatlı Bel. Orta Vade 

 
Eylem 7.2- Sitadel Höyüğü üzerindeki patika yolunun 
iyileştirilmesi  
 

     GAP Ankara Valiliği, Polatlı 
Belediyesi 

GAP Orta Vade 

 
Eylem 7.3. MM Tümülüsü’nden Sitadel Höyüğü’ne varan 
ziyaretçi yolunun tanımlanması, yaya yolunun oluşturularak, 
çevre düzenlemesinin yapılması ve yönlendirici tabelaların 
yerleştirilmesi  
 

KTB/KVMGM 
AAMM,  
GM 

    GAP KTB/KVMGM Orta Vade 

Eylem 7.4 Tümülüslerin koruma alanları dikkate alınarak. Frig 
Yolu kapsamında Gordion’a ulaşacak olan bisiklet yolunun 
tanımlanması ve altyapı çalışmalarının tamamlanması  
 

Polatlı Bel.  FRİGKÜM/Ankara 
BBB 

Ankara BBB Orta Vade 
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Politika 7-devam  
 

 

 
Eylem 7.5 Frig Yolu kapsamında güzergâh üzerine Gordion’a 
yönlendirici tabelaların konması ve işaretlemelerin yapılması   
 

Polatlı Bel.  
ABB 

FRIGKÜM Polatlı Bel. 
ABB  

Orta Vade 

 
Eylem 7.6 Alana gelen ziyaretçilerin araçlarını park ettikten 
sonra; bölgeyi mümkün olduğunca yaya veya bisikletle 
dolaşmasını teşvik etmek üzere güzergâh düzenlemeleri, bisiklet 
yolları vb düzenlemeler yapılması.  
 
Bu kapsamda; Yassıhöyük, Kıranharmanı ve Sazılar 
yerleşimlerinde trafik düzenlemesine yönelik tek yön 
uygulaması, toplu taşıma noktaları, park yerleri, trafiği 
yavaşlatıcı düzenlemeler, büyük araçların köy yerleşimlerine 
girişlerinin kısıtlanması, bisiklet ve yaya yollarının ayrılması 
gibi ulaşıma yönelik kentsel tasarım projelerinin geliştirilmesi  
 

Polatlı Bel.  
ABB  

 Polatlı Bel. 
ABB  

Orta Vade 

 
Eylem 7.6. Ziyaretçilerin yoğun olduğu aylarda Polatlı YHT 
Garı’ndan alana ücretsiz servis hizmeti sunulması ve bu 
hizmetin tanıtılması  
 

Polatlı Bel.   
 

Polatlı Bel.  Kısa/Sürekli 

 
 
Politika 8- Gordion 
ve çevresinin 
algılanabilirliğinin 
ve ziyaretçilerin 
eğitsel 
deneyimlerinin 
arttırılması.  
 

 

 

 

 
Eylem 8.1 Gordion Müzesi’nde ve MM Tümülüsü’nde 
“audioguide” sayılarının arttırılması  
 

KTB-KVMGM  KTB-KVMGM 
DÖSİMM 

Orta Vade 

 
Eylem 8.2. Tümülüslerin ve bölgenin peyzajının bir bütün 
olarak algılanabilmesi amacı ile uygun bir yere çevre ile uyumlu 
gözetleme kulesi ve seyir terası yapılması  
 

Polatlı Bel.  GAP Polatlı Bel.  Orta Vade 

 
Eylem 8.3. Gordion ve çevresinin Sakarya Meydan Muharebesi 
ve savaşın yaşandığı cepheler açısından önemi ve mekânsal 
bağlantısının ziyaretçiye sunulması.  
 

Polatlı Bel. 
POTA 

AAMM,  
GM,  
GAP 

Polatlı Bel.  Orta Vade 
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Politika 8- devam 
 

 

 

 
Eylem 8.4. Gordion Müzesi’nin sunum olanaklarının 
arttırılması, dijital teknolojilerden de faydalanarak Frig 
Yaşamının ziyaretçiye sunulması  
 

KTB/KVMGM 
GAP 
 

AAMM,  
GM 

Ankara Kalkınma 
Ajansı 

KTB/KVMGM 
Ankara 
Kalkınma 
Ajansı 

Orta Vade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Politika 9- Alana 
uygun kültürel ve 
sportif faaliyet 
olanaklarının 
yaratılması  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eylem 9.1. Tümülüslerin koruma alanları dikkate alınarak, 
Tümülüsler arasında ziyaretçilere yönelik yürüyüş parkurlarının 
oluşturulması  
 

Polatlı Beld.  GAP, AAMM, GM  Polatlı Beld.  Orta Vade 

 
Eylem 9.2 Tümülüs ve Höyükler arasında belirlenecek 
güzergâhlarda doğa sporu organizasyonlarının geliştirilmesi 
(“Kral Yolu” temalı oryantiring, bisiklet yarışları, vb)  

Ankara İl Kültür 
ve Turizm 
Müdürlüğü 
Ankara İl 
Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü 
Polatlı 
Kaymakamlığı 
Polatlı Bel. 

Ankara Kalkınma 
Ajansı 

Polatlı Bel. 
Ankara 
Kalkınma 
Ajansı 

Orta Vade 

 
Eylem 9.3 POTA tarafından bölgede balon gezisi için fizibilite 
ve izin çalışmalarının tamamlanması  
 

Polatlı Bel.   Polatlı Beld.  Kısa Vade 

 
Eylem 9.4. Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği ile birlikte 
“Gordion fotoğraf” yarışması etkinlikleri düzenlenmesi  

Polatlı Bel.  Ankara il Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü 

Ankara 
Fotoğraf 
Sanatçıları 
Derneği 
Polatlı Bel. 

Kısa Vade 

 
Eylem 9.5. Uluslararası Kral Midas Tiyatro Günleri etkinliğinin 
devam ettirilmesi  
  

Polatlı Bel.  KTB – Devlet 
Tiyatroları Genel 
Müdürlüğü 
Ankara İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü 

Polatlı Bel. Her yıl 

Eylem 9.6 Gordion Yarı Maratonu etkinliğinin devam 
ettirilmesi  

Polatlı Bel.  Ankara İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü 
Ankara İl Gençlik ve 
Spor Müdürlüğü 

Polatlı Bel. Her yıl 
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Politika 9-devam 

 
Eylem 9.7. “Gordion Festivali” düzenlenerek festivalin sürekli 
ve sürdürülebilir olması, her yıl düzenlenen geleneksel bir 
organizasyon hale gelmesi  
 

Polatlı Bel. Ankara İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü 

 

Polatlı Bel. Her yıl 

 
Politika 10- 
Konaklamaya 
yönelik peyzaja ve 
kırsal yerleşime 
uyumlu olanaklar 
geliştirilmesi 
 

 
 
Eylem 10.1.  Konaklamak isteyenler için uygun kamp alanların 
belirlenmesi  

 
Polatlı Bel.  

Ankara İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü 

Polatlı bel. Orta Vade 

 

 
 
 
 
Politika 11-
Gordion’un daha 
geniş çevrelere 
tanıtımının 
sağlanması  

 
Eylem 11.1. Çevre turizm destinasyonlarına Gordion’u tanıtıcı 
ve yönlendirici bilgilendirme levhalarının konulması  

Polatlı Bel.  
Ankara BBB. 

Ankara İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü 
AAMM  
GM  
GAP 

Polatlı Bel.  
Ankara BBB. 

Orta Vade 

 
 
Eylem 11.2. Sosyal medya kanallarında yayınlanmak üzere  
kısa tanıtıcı videolar hazırlanması 
 

Ankara İl Kültür 
ve Turizm 
Müdürlüğü 
Polatlı Bel. 

KTB/KVMGM 
AAMM  
GM  
GAP 
Ankara Kalkınma 
Ajansı, 
Tanıtma Genel 
Müdürlüğü 

Polatlı Bel. 
Ankara 
Kalkınma 
Ajansı 

Kısa Vade 

 
Eylem 11.3. Yassıhöyük’te ODTÜ tarafından yapılan ve bugün 
kullanılmayan kütüphane binasının tanıtım ofisine 
dönüştürülmesi 
 

Polatlı Bel. AAMM  
GM  
GAP 

Polatlı Bel. Orta Vade 

 
Eylem 11.4. Gordion’un tanıtılması ve UNESCO Adaylığı 
sürecinin daha geniş kitlelerle paylaşılması için sosyal medya 
hesabı açılarak, aktif olarak takip edilmesi  
 
 
 
 

Polatlı Bel./ 
Polatlı 
Kaymakamlığı 
 

Alan Başkanlığı Polatlı Bel./ 
Polatlı 
Kaymakamlığı 
 

Kısa Vade 



 109

 
SOSYO-EKONOMİK KALKINMA  

 
Politika  Eylem  Sorumlu 

Kurum 
Destekleyen Kurum 

 
Kaynak Vade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politika 12- 
Gordion’da 
gerçekleşen 
faaliyetlerden ve 
turizmden yerel halka 
ekonomik fayda 
sağlanması  
 

 

 
Eylem12.1. Turizmin alana sağlayacağı ekonomik 
kazançtan yerel halkın da faydalanabilmesi amacıyla kendi 
üretimlerinin ekonomik değeri hakkında yerel halkın 
bilinçlendirilme çalışmalarının yapılması 
 

   
Polatlı Bel. 

 
Ankara İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü 
Polatlı İlçe Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü 

 
Polatlı Bel. 

 
Orta Vade 

 
Eylem12. 2 Yerel halk için tarımsal üretimin satışının 
yapılacağı satış ünitelerine uygun yer seçilmesi 
 

Polatlı Bel  Polatlı Bel. Orta Vade 

 
Eylem12.3. GM ve MM Tümülüsü’nü Sitadel Höyüğü’ne 
bağlayan yol üzerindeki eski köy okulun köydeki kadınların 
el işlerini ve ev yapımı yiyeceklerini sergileyebilecekleri bir 
alan olarak planlanması  
 

     
 
Polatlı Bel.  

 
 
 

 
Polatlı Bel. 
 

 
 
Orta Vade 

 
Eylem12.4- Yerleşim alanı içinde satılan ürünlerin 
satışlarını yönetmek üzere Köy Kooperatifinin kurulması 
 

 
Polatlı Bel.  

 
Ankara Kalkınma 

Ajansı  

 
Polatlı Bel. 

 
Orta Vade 

 
Eylem12.5. El sanatları ürünlerinin üretimine yönelik eğitici 
kursların düzenlenmesi 
 

Polatlı İlçe Halk 
Eğitim Merkezi  

    
Polatlı Bel. 

Polatlı Bel. 
Polatlı İlçe 
Halk Eğitim 
Merkezi 

 
OrtaVade 

Eylem12.6. Frig kültürünü anlatan ve antik üretim 
teknolojileri ile üretilmiş hediyelik eşya ürünlerinin 
geliştirilmesine yönelik, hem yöre halkının gelip 
çalışabileceği, hem de ziyaretçilerin izleyebileceği tematik 
üretim atölyelerinin kurulması (ahşap, metal, vb).  
 

Polatlı Bel.  AAMM  
GM 
Ankara Kalkınma 
Ajansı 

Polatlı Bel. 
Ankara 
Kalkınma 
Ajansı 

Orta vade 

Eylem12.7. Gençlere, kadınlara, aile üyelerine yönelik 
kendi ilgi alanlarına göre girişimcilik kursları ve KOSGEB 
eğitim programları uygulanması  

Polatlı Bel.  KOSGEB Polatlı Bel. 
KOSGEB 

Orta Vade 
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ARAZ İ KULLANIMI VE MEKÂNSAL PLANLAMA  

 
Politika  Eylem  Sorumlu 

Kurum 
Destekleyen Kurum 

 
Kaynak Vade 

 
 
 
 
 
 
Politika 13-. Doğal 
çevrenin ve siluetin 
korunması  
 

 
Eylem 13.1 Arkeolojik alanda bozkır parkının veya gezi 
güzergahının planlanmasında alanın sunumu ve peyzajla 
uyumunun dikkate alınması 
 

 
Polatlı Bel.  

  
Polatlı Bel.  

 
Orta Vade 

 
Eylem 13.2. Bozkır peyzajının ekolojik unsurlarla birlikte 
bütüncül korunmasının sağlanması 
 

 
Polatlı Bel. 

Polatlı Çevre ve 
Şehircilik Müdürlüğü 
GAP 

 
Polatlı Bel.  

 
Sürekli  

 
Eylem 13.3. Ö 
zel mülkiyette bulunan Tümülüs ve höyüklerde kamulaştırma 
programının oluşturulması  
 

GAP, 
KTB/KVMGM 

Polatlı Bel. GAP, 
KTB/KVMGM 

Uzun Vade 

 
Eylem 13.4.Atıklar nedeniyle Porsuk ve Sakarya Irmağı 
üzerinde oluşacak kirliliğin önlenmesine yönelik öneriler 
geliştirilmesi  
 

Polatlı Bel. 
Ankara BBB 

Ankara İl Çevre ve 
Şehircilik Müdürlüğü 
 

Polatlı Bel. Uzun Vade 

 

 
Politika 14-. Kırsal 
mimarinin ve 
çevresinin  
korunması  
 
 
 
 
 

 
Eylem 14.1. Bölgedeki kırsal yerleşimlere ilişkin önemli 
geleneksel sivil mimarlık örneklerinin (tescil edilerek) koruma 
altına alınması; tahribat altındaki örneklere yönelik acil 
restorasyon projelerinin hazırlanması 
 

Ankara 
KVKBKM 

KTB/KVMGM 
Ankara İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü 

KTB/KVMGM 
 

Orta Vade 

 
Eylem 14.2 Bölgedeki geleneksel mimarlık örneklerinin 
korunması amacıyla kullanıcılara basit-bakım onarım rehberi 
hazırlanması; örnek pilot uygulamalar ile kullanıcıların 
özendirilmesi 
 

ABB (KUDEB) KTB/KVMGM 
Ankara KVKBKM 
Ankara Kalkınma 
Ajansı 
 

ABB 
Polatlı Bel. 
Ankara 
Kalkınma 
Ajansı 

Orta 
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Politika 14-devam 

 
Eylem 14.3 Geleneksel köy dokusu ile uyumsuz yeni 
yapılaşma problemlerinin giderilmesine yönelik köylerin kendi 
yerleşim dokusu ve mimari özelliklerinden yola çıkılarak 
hazırlanmış “tasarım rehberleri” hazırlanması 
 

ABB (KUDEB) KTB/KVMGM 
Ankara KVKBKM 
Ankara Kalkınma 
Ajansı 

ABB 
Polatlı Bel. 
Ankara 
Kalkınma 
Ajansı 

Orta 

 
Eylem 14.4 Atık yönetimi konusunda altyapı çalışmalarını 
tamamlanması, alternatif projelerin geliştirilmesi 
 
 

Polatlı Bel. Ankara İl Çevre ve 
Şehircilik Müdürlüğü 
 

Polatlı Bel.  

 
Eylem 14.5 Otopark, bisiklet yolu, kamping alanı, trekking 
yolu gibi turizm altyapısına ilişkin düzenlemeleri içeren Çevre 
Düzenleme Projesi’nin hazırlanması ve bu doğrultuda 
Yassıhöyük Koruma Amaçlı İmar Planı’nda değişiklik 
yapılması 
 

Polatlı Bel.   Polatlı Bel.  Kısa 

 
Eylem 14.6 Yassıhöyük Koruma Amaçlı İmar Planı’nın revize 
edilmesi  
 

Polatlı Bel.   Polatlı Bel.  Orta  

 
EĞİTİM 

 
Politika  Eylem  Sorumlu 

Kurum 
Destekleyen Kurum 

 
Kaynak Vade 

 
Politika 15-. Yerel 
öğrencilere Gordion 
ve çevresinin 
önemine ilişkin 
eğitim ve 
etkinliklerin 
düzenlenmesi  
 

 
Eylem 15.1. Bölgedeki okullarda “Gordion Okul Kulüpleri”nin 
kurulması ve bu kulüplerin alana ilişkin düzenlenecek 
organizasyonlarda görev alması 
 

Polatlı İlçe Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü  

GAP,  
GM,  
AAMM,  
POTA 

POTA  
Kısa/Sürekli  

 
Eylem 15 .2. İlköğretim düzeyindeki okullarda oyuna dayalı 
eğitici etkinliklerin müfredatın ilgili kısımlarında uygulanması 
(eşleştirme kartları, yapbozlar, boyama kitapları, maketler vb) 
 

Polatlı İlçe Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü 

GAP,  
GM,  
AAMM,  
POTA 

Polatlı İlçe 
Milli E ğitim 
Müdürlüğü, 
POTA 

 
Kısa/Sürekli  



 112

 

 

 

 

 

 
Politika 15-devam 

 
Eylem 15.3 AAMM ve GAP tarafından gerçekleştirilen eğitim 
faaliyetlerinin devam ettirilmesi  

 
GAP, AAMM 

    
 

 
GAP 

 
Sürekli  

 
Eylem 15. 4 Yöre gençlerinin Gordion’a ilişkin proje 
etkinliklerinin organizasyonlarına yerel paydaş olarak 
katkılarının sağlanması; yerel tarih gruplarının kurulması, 
 

 
Polatlı Bel., 
GAP, AAMM, 
GM  

 
POTA 

 
POTA 

 
Kısa Vade 

 
Eylem 15.5. Kültürel Miras Eğitim Programı kapsamında 
(CheP) yerel öğrencilerin Gordion ve çevresinde turist 
rehberliği yapabilmesi için eğitim programları düzenlenmesi  

 
 
GAP 

Polatlı Bel. 
Ankara İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü 
Polatlı İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü  

Ankara İl 
Kültür ve 
Turizm 
Müdürlüğü 
Polatlı İlçe 
Milli E ğitim 
Müdürlüğü 

 
Kısa-Orta Vade 

 
Eylem 15.6 Kültürel Miras Eğitim Programının (CheP) 
bölgesel lise, ortaokul müfredatına dahil edilmesi  
 

GAP 
Polatlı İlçe Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü 

Millî Eğitim Bakanlığı 
 

POTA Kısa-Orta Vade 

 

Politika 16- Yerel 
öğrencilere yönelik 
uluslararası eğitim 
olanakları 
sunulması   
 

 
Eylem 16.1 Bölgedeki başarılı gençlerin teşviki için 
uluslararası kültürel değişim programları ve iş birliklerinin 
(Avrupa Birliği Gençlik Değişim Programları, vb.) 
geliştirilmesi; 

 
Polatlı İlçe Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü 

 
Millî Eğitim Bakanlığı 

 
 

 
Sürekli 

 

Politika 17- Yerel 
halkın alanı 
sahiplenmesi 
amacıyla düzenli 
eğitimler verilmesi  

 
Eylem 17.1 Yılda iki kez Gordion Günleri başlığı ile muhtarlar 
ile birlikte yerel halka alanın önemini anlatan tanıtıcı 
belgeseller, broşürler, kitapçıklar eşliğinde seminerler 
düzenlenmesi  
 
 
 
 
 
 
 

 
Polatlı Bel. 

GAP, GM, AAMM, 
KVMGM  

Polatlı Bel.  Sürekli  
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10.2. İzleme Göstergeleri  

Gordion ve çevresi Yönetim Planı’nın uygulanması sürecinde planda tanımlanan görevli 

paydaş ve katkıda bulunacak paydaşlar arasında eşgüdümün sağlanması ve belirlenen 

eylemlerin uygulamasının izlenmesi Alan Başkanı koordinasyonu ile gerçekleştirilecektir. 

Planın, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’nun onayından sonra yürürlüğe girmesi ile eylem 

planında tanımlı proje çalışmaları başlatılacaktır. 

 

Yönetim Planı kapsamındaki projelerin performansları yıllık olarak değerlendirilmektedir. 

Eylem planında tanımlı eylemlerin mevcut durumlarının tespit edilmesi ile yapılacak 

performans değerlendirmesinin ardından Alan Başkanı tarafından hazırlanacak raporlar 

Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’nca incelenmekte, yönetim planında gerekli güncellemeler 

yapılmakta ve bir yıl sonraki çalışma programı onaylanmaktadır. Planın vizyonu ile temel 

amaç ve politikaları ise bu planın geçerli olduğu son yıl olan 2026’da katılımcı süreçler 

yoluyla yeniden değerlendirilecek ve gözden geçirilerek güncellenen yönetim planı 

değerlendirilmek üzere yeniden Danışma Kurulu ile Eşgüdüm ve Denetleme Kuruluna 

sunulacaktır. 

 

İzleme göstergeleri ise, bir eylem planının gerçekçi ve uygulanabilir olup olmadığını gözden 

geçirmek için en önemli araçtır. Gordion ve çevresi Yönetim Planı’nın uygulanma durumunu 

ve performansını değerlendirmek için de izleme göstergeleri belirlenmiş olup bu göstergeler 

aracılığıyla eylemlerin ne kadarının gerçekleştirildi ğini ve hedeflerin ne kadarına ulaşıldığını 

ölçmek mümkün olabilecektir. Her uygulama yılı sonunda yapılacak bu izleme ile ulusal 

yasal ve idari çerçeve ile uyumlu, uygulanabilir ve gerçekçi bir eylem planına ulaşılmış 

olacaktır.  

 

Aşağıda yer alan tabloda Yönetim Planı kapsamında belirlenen hedefler doğrultusunda 

yapılacak çalışmaların düzenli izlenmelerine ilişkin gerçekleştirilecek faaliyetler 

sıralanmıştır.
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TABLO 4- İZLEME GÖSTERGELER İ (5 YILLIK) 

 
 
 
ARKEOLOJ İ, 
ARAŞTIRMA, 
BELGELEME 

2021 2022 2023 2024 2025 

Sitadel Höyük kazı 
çalışmalarına ilişkin 5 
yıllık bir planlama 
yapılması 

Hacettepe Üniversitesi 
tarafından yürütülen 
Projenin desteklenerek 
tamamlanması  
 

Gordion ve çevresindeki 
tüm Tümülüs ve 
höyüklerin envanter 
bilgileri ile TUES veri 
tabanına kaydının 
yapılması 

Müzelerimizde bulunan 
Gordion kökenli tüm 
eserlerin MUES veri 
tabanına kaydının 
yapılması 

 

 
 
 
 
 
KORUMA ve 
GÜVENL İK 

2021 2022 2023 2024 2025 

Sitadel Höyüğü için 
güvenlik görevlisi tahsis 
edilmesi  
 

Sitadel Höyüğü'nde uygun 
yerlere kızılötesi güvenlik 
kameralarının 
yerleştirilmesi 

Teras Binalarının 
konservasyonunun 
tamamlanması 

Tümülüs ve Höyüklerde 
çevre düzenleme 
projelerinin hazırlanması 

Erken Frig Dönemi 
anıtsal binalarının 
bakım, onarım ve 
restorasyonlarının 
tamamlanması 

Tarımsal faaliyetlerin 
ivedilikle durdurulması 
amacıyla yerel halkın 
bilgilendirilmesi   

 Çakıl Mozaik 
Döşemesinin 
konservasyonunun 
tamamlanması 

Erozyondan etkilenen 
Tümülüslerde kerpiç 
drenaj sistemi 
uygulanması ve yerel 
bitkilerin Tümülüslerin 
üzerinde büyümesine 
olanak sağlanması 

Güney Kapının üst 
elemanlarının orijinal 
pozisyonunda restore 
edilmesi 

Yangın riskine karşı, 
Sitadel Höyüğü içinde 
belirlenmiş 
uygun yerlere alana uygun 
söndürücü malzeme 
yerleştirilmesi 

Yoğun tarımsal 
faaliyetlerin yapıldığı 
Tümülüs ve Höyükler için 
uygun yerlere uyarıcı 
tabela konulması 

Bölgedeki kimi 
Tümülüslerin üzerinden 
geçen tarla yollarının 
değiştirilmesi 

 MM Tümülüsü’nün 
önünden geçen bölgeye 
ili şkin yeni bir ulaşım 
master planı 
hazırlanması 
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Yangın riskine karşı 
Gordion Müzesi’ne yeterli 
sayıda yangın söndürme 
aletlerinin bulundurulması 
ve güvenlik görevlilerinin 
acil yangın müdahaleleri 
konusunda 
bilgilendirilmeleri  
 

Öncelikli olarak çit ile 
çevrilmesi gereken 
Tümülüslerin belirlenerek 
uygulamaya geçilmesi   

T6 Tümülüsü’nün 
korunması için kadastral 
yolun iptal edilmesi 

 “Sakarya Nehri Havza 
Yönetimi” çalışmasının 
yapılması 

Tümülüsler ve çevresiyle 
alanın genelinde olası 
yangın riskine karşı acil 
eylem planı hazırlanması 

T1 Tümülüsü’nde acil 
kurtarma kazısı yapılması    

   

SUNUM, TANITIM VE 
TURİZM  

2021 2022 2023 2024 2025 

Bölgedeki balon gezisi 
için fizibilite ve izin 
çalışmalarının 
tamamlanması 

Sitadel Höyüğü ziyareti 
için uygun bir yere 
otopark alanı yapılması 

Gordion Müzesi’nde ve 
MM Tümülüsü’nde 
audioguide sayılarının 
arttırılması 

Frig Yolu kapsamında 
Gordion’a ulaşacak olan 
bisiklet yolunun 
tanımlanması ve altyapı 
çalışmalarının 
tamamlanması  
 

Yassıhöyük, 
Kıranharmanı ve Sazılar 
yerleşimlerde kentsel 
tasarım projelerinin 
geliştirilmesi 

 “Gordion” fotoğraf 
yarışması etkinlikleri 
düzenlenmesi 

Sitadel Höyüğü 
üzerindeki patika yolunun 
iyileştirilmesi 

Tümülüslerin ve bölgenin 
peyzajının bir bütün 
olarak algılanabilmesi 
amacı ile uygun bir yere 
çevre ile uyumlu 
gözetleme kulesi ve seyir 
terası yapılması 

Frig Yolu kapsamında 
güzergâh üzerine 
Gordion’a yönlendirici 
tabelaların konması ve 
işaretlemelerin yapılması   

Gordion Müzesi’nin 
sunum olanaklarının 
arttırılması, dijital 
teknolojilerden de 
faydalanarak Frig 
yaşamının ziyaretçiye 
sunulması 

Sosyal medya 
kanallarında yayınlanmak 
üzere  
kısa tanıtıcı videolar 

MM Tümülüsü’nden 
Sitadel Höyüğü’ne varan 
ziyaretçi yolunun 
tanımlanması, yaya 

Gordion ve çevresinin 
Sakarya Meydan 
Muharebesi ve savaşın 

Tümülüsler arasında 
ziyaretçilere yönelik 
trekking parkurlarının 

Gece konaklaması için 
köy pansiyonculuğun 
teşvik edilmesi  
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hazırlanması 
 

yolunun oluşturularak, 
çevre düzenlemesinin 
yapılması ve yönlendirici 
tabelaların yerleştirilmesi  
 

yaşandığı cepheler 
açısından önemi ve 
mekânsal bağlantısının 
ziyaretçiye sunulması 

oluşturulması  

Ziyaretçilerin yoğun 
olduğu aylarda Polatlı 
YHT Garı’ndan alana 
ücretsiz servis hizmeti 
sunulması ve bu hizmetin 
tanıtılması 

Yassıhöyük’te ODTÜ 
tarafından yapılan ve 
bugün kullanılmayan 
kütüphane binasının 
tanıtım ofisine 
dönüştürülmesi 
 

Çevre turizm 
destinasyonlarına 
Gordion’u tanıtıcı ve 
yönlendirici bilgilendirme 
levhalarının konulması 

Tümülüs ve Höyükler 
arasında belirlenecek 
güzergâhlarda doğa sporu 
organizasyonlarının 
geliştirilmesi 

“Gordion Festivali” 
düzenlenerek festivalin 
sürekli ve sürdürülebilir 
olması, her yıl 
düzenlenen geleneksel 
bir organizasyon hale 
gelmesi 

   Çadırda konaklamak 
isteyenler için uygun 
alanların belirlenmesi 

 

SOSYO-EKONOMİK 
KALKINMA  

2021 2022 2023 2024 2025 

  Turizmin alana 
sağlayacağı ekonomik 
kazançtan yerel halkın da 
faydalanabilmesi 
amacıyla yerel halkın 
bilinçlendirilme 
çalışmalarının yapılması 

Yerel halk için tarımsal 
üretimin satışının 
yapılacağı satış ünitelerine 
uygun yer seçilmesi 

Yerleşim alanı içinde 
Köy Kooperatifinin 
kurulması 
 

  El sanatları ürünlerinin 
üretimine yönelik eğitici 
kursların düzenlenmesi 

Gordion Müzesi ve MM 
Tümülüsü’nü Sitadel 
Höyüğü’ne bağlayan yol 
üzerindeki eski köy 
okulun köydeki kadınların 
el işlerini ve ev yapımı 
yiyeceklerini 

Frig kültürünü anlatan ve 
antik üretim teknolojileri 
ile üretilmiş hediyelik 
eşya ürünlerinin 
geliştirilmesine yönelik, 
hem yöre halkının gelip 
çalışabileceği, hem de 
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sergileyebilecekleri bir 
alan olarak planlanması 

ziyaretçilerin 
izleyebileceği tematik 
üretim atölyelerinin 
kurulması 

  Gençlere, kadınlara, aile 
üyelerine yönelik kendi 
ilgi alanlarına göre 
girişimcilik kursları ve 
KOSGEB eğitim 
programları uygulanması 

  

ARAZ İ KULLANIMI 
VE MEKANSAL 

PLANLAMA 
 

2021 2022 2023 2024 2025 

 Bölgedeki kırsal 
yerleşimlere ilişkin 
önemli geleneksel sivil 
mimarlık örneklerinin 
(tescil edilerek) koruma 
altına alınması; tahribat 
altındaki örneklere 
yönelik acil restorasyon 
projelerinin hazırlanması 

Bölgedeki geleneksel 
mimarlık örneklerinin 
korunması amacıyla 
kullanıcılara basit-bakım 
onarım rehberi 
hazırlanması 

Arkeolojik alanda bozkır 
parkının veya gezi 
güzergahının 
planlanmasında alanın 
sunumu ve peyzajla 
uyumunun dikkate 
alınması 

Özel mülkiyette bulunan 
Tümülüs ve Höyüklerde 
kamulaştırma 
programının 
oluşturulması 

  Çevre kırsal yerleşimlerin 
kendi dokusu ve mimari 
özelliklerinden yola 
çıkılarak hazırlanmış 
“tasarım rehberleri” 
hazırlanması 

 Atıklar nedeniyle Porsuk 
ve Sakarya Irmağı 
üzerinde oluşacak 
kirlili ğin önlenmesine 
yönelik öneriler 
geliştirilmesi 

     Yassıhöyük Koruma 
Amaçlı İmar Planı’nın 
revize edilmesi 
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EĞİTİM  2021 2022 2023 2024 2025 

Yöre gençlerinin 
Gordion’a ilişkin proje 
etkinliklerinin 
organizasyonlarına yerel 
paydaş olarak katkılarının 
sağlanması; Yerel tarih 
gruplarının kurulması 

 Kültürel Miras Eğitim 
Programı kapsamında 
(CheP) yerel öğrencilerin 
Gordion ve çevresinde 
turist rehberliği 
yapabilmesi için eğitim 
programları düzenlenmesi 

 Kültürel Miras Eğitim 
Programının (CheP) 
bölgesel lise, ortaokul 
müfredatına dahil 
edilmesi  
 

Bölgedeki okullarda 
“Gordion Okul 
Kulüpleri”nin kurulması 
ve bu kulüplerin alana 
ili şkin düzenlenecek 
organizasyonlarda görev 
alması 
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TABLO 5- SÜREKL İ/ DÜZENL İ İZLEME GÖSTERGELER İ 

ARKEOLOJ İ, 
ARAŞTIRMA, 
BELGELEME 
 

Tümülüs ve Höyüklere ilişkin 
aynen korunacak alanlar ile 
öncelikli kazı ve araştırma 
gerektiren alanların 
belirlenmesi ve buna göre 
araştırma-kazı planlamalarının 
yapılması 

Gordion ve çevresinde 
jeofizik araştırma 
çalışmalarının devam etmesi 

   

KORUMA VE 
GÜVENL İK  

Sakarya Nehri hareketlerinin 
izlenmesi 

Yangın riskine karşı Sitadel 
Höyüğü ve etrafındaki kuru 
otların temizlenmesi 

Kazılan alanların özellikle 
mevsimsel (yağmur-kar-ısı 
değişiklikleri vs.) erozyon 
gibi olumsuz etkilerden 
korunması amacıyla uygun 
koruma müdahalelerini içeren 
planlamanın yapılması 

MM Tümülüsü mezar odası 
çevresinin yapısal istikrarını 
izleme çalışmalarının devam 
ettirilmesi  
 

MM Tümülüsünde 
elektronik veri kayıt 
cihazları yıl boyunca 
ısı ve nem oranlarını 
izleme çalışmalarının 
sürdürülmesi 

SUNUM, TANITIM 
VE TURİZM  

Ziyaretçilerin yoğun olduğu 
aylarda Polatlı YHT 
Garı’ndan alana ücretsiz 
servis hizmeti sunulması ve bu 
hizmetin tanıtılması  

Uluslararası Kral Midas 
Tiyatro Günleri etkinliğinin 
devam ettirilmesi  
 

Gordion Yarı Maratonu 
etkinliğinin devam ettirilmesi 

  

ARAZ İ KULLANIMI 
VE MEKANSAL 
PLANLAMA  
 

Bozkır peyzajının ekolojik 
unsurlarla birlikte bütüncül 
korunmasının sağlanması 

    

EĞİTİM  AAMM ve GAP tarafından 
gerçekleştirilen eğitim 
faaliyetlerinin devam 
ettirilmesi 

Bölgedeki başarılı gençlerin 
teşviki için uluslararası 
kültürel değişim programları 
ve iş birliklerinin (Avrupa 
Birli ği Gençlik Değişim 
Programları, vb.) 
geliştirilmesi 

Bölgedeki başarılı gençlerin 
teşviki için uluslararası 
kültürel değişim programları 
ve iş birliklerinin (Avrupa 
Birli ği Gençlik Değişim 
Programları, vb.) 
geliştirilmesi 

İlköğretim düzeyindeki 
okullarda oyuna dayalı eğitici 
etkinliklerin müfredatın ilgili 
kısımlarında uygulanması 
(eşleştirme kartları, 
yapbozlar, boyama kitapları, 
maketler vb) 
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