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NİĞDE İLİ DAĞLIK ALAN ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI: 2019-2020 
YILLARI

Abdullah HACAR*

H. Simge EGECİ

GİRİŞ

2017 yılında başlanan Niğde İli dağlık alan yüzey araştırmasının temel amaçları1 özetle, 
bölgenin tarihöncesi dönemlerdeki kültürel gelişimlerini/dönüşümlerini ve bu dönemlerin 
özellikle kültürel, sosyo-ekonomik ve siyasal yapılarını çözümlemeyi sağlayacak verilere 
ulaşmaktır. Çalışma alanı Niğde İli, Çamardı, Ulukışla ve Bor ilçelerini kapsamaktadır. 2019 
yılı çalışmaları 26 Ağustos-20 Eylül 2019 tarihlerinde, Nevşehir Hacıbektaş Müzesi Mü-
dürlüğü’nden Sanat Tarihçi Ömer Faruk KANTEMİR temsilciliğinde, 2020 yılı çalışmaları 
17-26 Ağustos 2020 tarihlerinde Niğde Müzesi Müdürlüğü’nden Arkeolog Yakup ÜNLÜER 
temsilciliğinde gerçekleştirilmiştir. Üçüncü ve dördüncü sezon çalışmaları yürütülen 2019-
2020 çalışmaları, Niğde İli, Bor İlçesi’nin batı ve güney kesimlerinde ve Ulukışla İlçesi’nin 
kuzey ve batı kısımlarında yürütülmüştür (Harita: 1). Aşağıda, proje amaçları doğrultusunda 
oldukça önemli verilerin elde edildiği bu arazi çalışmalarından elde edilen veriler ve bu veri-
lerden hareketle yaptığımız değerlendirmeler yer almaktadır. 

2019 YILI ÇALIŞMALARI 

Ulukışla İlçesi

Tatarın Mezarı (NU19-1): Ulukışla İlçesi’nin yaklaşık 5.8 km. güneybatısında yer 

* Doç. Dr. Abdullah HACAR, Hitit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Ulukavak 19040 
Çorum/TÜRKİYE. e-posta: abdullahhacar@hotmail.com.

 MA. H. Simge EGECİ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Buca İzmir/TÜRKİ-
YE. e-posta: simgegeci@yahoo.com

 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni, Hitit Üniversitesi Bap Bi-
rimi’nin (FEF19001.21.001 ve FEF 19001.19.005 nolu) proje desteği ile gerçekleştirilen 2019-2020 yılları yü-
zey araştırmaları, yazarlar dışında aşağıdaki ekip üyelerinin katkıları ile sürdürülmüştür: Dr. Emrullah KALKAN 
(Arkeolog), Emine KALKAN (Arkeolog), Faruk TEMİZ (Arkeoloji Öğrencisi), Taner ERARSLAN (Arkeoloji 
Öğrencisi), Şeyma Nur BIÇAKÇI (Arkeoloji Öğrencisi), Mehmet TÜRK (Arkeolog), Alper DEVECİ (Arkeoloji 
Öğrencisi)

 2019-2020 yılları çalışmalarımızda emeği geçen tüm ekip üyelerine, Bakanlık Temsilcilerimiz Ömer Faruk 
Kantemir ve Yakup Ünlüler’e, Hitit Üniversitesi Bap Birimi’ne, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne en içten teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca 2019 yılı çalışmaları sırasında Mer-
sin-Yumuktepe kazısı başkanı Prof. Dr. Isabella CANEVA ve ekip üyeleri yüzey araştırmamızı ziyaret etmiştir. 
Prof. Dr. CANEVA ile yüzey araştırmamızda elde edilen buluntular üzerine fikir alış verişinde bulunulmuştur. 
Verdiği önemli bilgiler için Prof. Dr. Isabella CANEVA’ya da teşekkürlerimizi sunarız.

1 Niğde İli Dağlık Alan Arkeolojik Yüzey Araştırması projesinin temel amaçlarına ve uygulanan yönteme ilişkin 
daha detaylı bilgi için bkz. Hacar 2019. Ayrıca yüzey araştırmamızın önceki sezonlarında elde edilen bulgular 
ve bu bulgulara ilişkin yapılan değerlendirilmeler için bkz. Hacar ve Egeci 2020; Hacar 2020; Hacar vd. 2019.
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almaktadır (Harita: 1). Bu alan günümüzde yaz aylarında kuruyan bir çayın kenarında doğal bir 
tepe üzerinde konumlanmaktadır. Bu doğal tepenin üzerinde yaklaşık 100x110m ebatlarında 
yer yer 3-4m yüksekliğinde höyükleşme meydana gelmiştir. Alan genelinde yapılan taramalar-
da daha çok Geç Helenistik ve Roma dönemlerine ait seramik ve az sayıda herhangi bir profil 
vermeyen ancak üretim tekniği ve yüzey işlemlerinden İlk Tunç Çağı’na tarihlenebilecek çanak 
çömlek parçaları tespit edilmiştir. Tatarın Mezarı arkeolojik alanının güney eteklerinde ise Orta 
Paleolitik Dönem’e tarihlenebilecek tekil iki yüzeyli bir el baltası parçası tespit edilmiştir. 

Kaptaj Höyük (NU19-2): Ulukışla İlçe merkezinin yaklaşık 6.5 km. güneybatısında yer 
almaktadır. Kaptaj Höyük yaklaşık 150 m. çapında yer yer 3-4 m. yüksekliğindedir. Alanda 
yapılan taramalarda daha çok İlk Tunç Çağı II ve III evrelerine ait çanak çömlek parçaları tes-
pit edilmiştir. Bunun dışında MÖ 2. bin ve 1 binyıl çanak çömlek parçaları da elde edilmiştir. 
İlk Tunç Çağı çanak çömlekleri arasında kırmızı, kahverengi ve koyu açkılı ve taşçık katkılı 
malların yanı sıra Anadolu metalik mal türü kaplara ait parçalar tanımlanmıştır. Ayrıca alanın 
kuzeydoğusunda bir savunma duvarına ait olabilecek yaklaşık 1m. genişliğinde bir duvar 
kalıntısı tespit edilmiştir. Höyüğün tepesinde ise, höyüğü kısmen tahrip etmiş, bir su deposu 
(Kaptaj?) inşa edilmiştir. 

Beytepe Höyüğü (NU19-3): Beytepe Höyüğü daha önce James Mellaart tarafından 
1950’li yıllarda araştırılmıştır (Mellaart 1954; 1963) (Harita: 1). Ulukışla ilçe merkezinin 
yaklaşık 3.4 km. batısında yer almaktadır. Alan oldukça önemli bir konumda, Ereğli-Aziziye 
üzerinden Ulukışla’ya açılan vadi kenarında yer almaktadır. Bu konumundan dolayı prehis-
torik ve protohistorik dönemlerde önemli bir rol oynamış olmalıdır. Höyük tepesi 150x120 
ölçülerinde 7-9 m. yüksekliğindedir (Resim: 1). Ancak buluntular tepe çevresinde de devam 
etmektedir. Bu nedenle alanda aşağı yerleşmenin de olması yüksek bir olasılıktır. Alan ge-
nelinde yapılan yüzey taramalarında daha çok İlk Tunç Çağı buluntuları tespit edilmiştir. 
Elde edilen çanak çömlekler arasında Kaptaj Höyük paralelinde kırmızı, kahverengi ve koyu 
açkİli, taşçık katkılı kırmızı mal ve Anadolu metalik mallar yoğunluktadır (Çizim: 1). İlk 
Tunç Çağı dışında 2. bine tarihlenebilecek parçalar da tanımlanıştır. 

Hacıbekirli 1-Karayer (NU19-4 ve 5): Ulukışla İlçesi, Hacıbekirli Köyü’nün yaklaşık 2.2 
km. batısında, Hacıbekirli Köyü yönünden gelen Mollaların Deresi olarak adlandırılan akar-
su ile Yeniyıldız Köyü yönünden gelen akarsuların birleştiği, köşe noktada, oldukça strate-
jik bir konumda yer almaktadır (Harita: 1). Hacıbekirli 1-Karayer buluntuları oldukça geniş 
bir alana yaklaşık 15 hektarlık alana yayılmıştır (Resim: 2). Bu geniş alanda höyükleşmenin 
güneydoğu ve doğu yönlerinde iki noktada oluştuğu gözlemlenmiştir. Alanda yapılan tarama-
larda çoğunlukla Neolitik ve Erken Kalkolitik dönemlere tarihlenebilecek çanak-çömlek, yont-
ma taş ve sürtme taş buluntularına ulaşılmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde ilk analizler 
yontma taş alet endüstrisinin obsidiyene (yaklaşık %80-90 oranında) dayandığını göstermekte-
dir. Elde edilen aletler arasında baskı tekniği ile şekillendirilmiş mızrak uçları, ok uçları, dilgiler 
ve kazıyıcılar bulunmaktadır. Bunlar arasında tüm veya tüme yakın 4 ok ucu Niğde Müzesi 
Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Tanımlı aletler dışında kullanım aşınma izi taşıyan ve düzeltili 
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dilgilerin de olduğu görülmektedir (Resim: 3). Bunların dışında çakmaktaşından bir yüzü vur-
ma diğer yüzü baskı tekniği ile şekillendirilmiş 1 mızrak ucu elde edilmiştir. Tüme yakın bu 
buluntu da Niğde Müzesi Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir (Resim: 4).

Hacıbekirli 1-Karayer yerleşmesinden elde edilen çanak çömleklerin büyük çoğunluğu 
Neolitik ve Erken Kalkolitiğe tarihlenmektedir. Mal grupları arasında koyu yüzlü, krem ve 
kırmızı açkılı mallar öne çıkmaktadır. Elde edilen iki çizi bezemeli örnek koyu yüzlü açkılı 
mal grubuna aittir. Genel olarak Geç Neolitik-Erken Kalkolitik özelliği taşıyan bu parçalar 
Hacıbekirli Karayer’in Neolitik ’den başlayarak Erken Kalkolitik döneme tarihlenen taba-
kalara da sahip olduğunu göstermektedir. Alandan elde edilen sürtme taş endüstrisine ait 
buluntular arasında, el baltası, öğütme taşı (üst ve alt) havan, havan eli, kapı mil yuvası ve 
açkı taşı olabilecek oval parçalar bulunmaktadır. Hacıbekirli 1-Karayer, Neolitik ve Erken 
Kalkolitik’te Kilikya ve Orta Anadolu ilişkilerinin anlaşılmasına ve Orta Anadolu’da yerleşik 
yaşama geçiş ile ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunabilecek bir yerleşmedir.

Gavur Kale (NU19-6): Ulukışla İlçesi’ne bağlı Beyağıl Köyü’nün yaklaşık 1.5 km. do-
ğusunda yer almaktadır (Harita: 1, Resim: 5). Bu alan, Orta Toros dağlık alanı içlerinde 
doğu-batı yönünde uzanan Kilikya ve Orta Anadolu’nun iletişiminde oldukça önemli rol oy-
namış Ulukışla Vadisine/doğal geçidine hakim bir kayalık yükselti üzerinde ve yamaçlarında 
konumlanmaktadır. Yapılan yüzey taramalarında Osmanlı dönemine ait buluntular dışında 
Orta Kalkolitik döneme tarihlenen çanak çömlek ve obsidiyen alet ve yonga parçaları tespit 
edilmiştir. Erken dönem buluntular, kayalık yükseltinin doğu ve güney yamaçlarında yo-
ğunlaşmaktadır. Kayalığın tepe kısmında ise günümüzde kısmen korunmuş Osmanlı kale 
yapısı yer almaktadır. Bu nedenle tepe kısmında Orta Kalkolitik yerleşmeye ait bulgular elde 
edilmemiştir. Ancak ana kayanın açığa çıkan alanlarında 2018 yılında birçok Orta Kalkolitik 
alanda tespit ettiğimiz gibi ana kayaya açılmış oyuklar tanımlanmıştır (Resim: 6). Yarı gö-
çer topluluklara ait bu kalıntılar Orta Kalkolitiğe geçiş dönemine tarihlendirilmelidir. Gavur 
Kale önceki yıllarda tespit ettiğimiz çoğu Orta Kalkolitik alan gibi, dönemin tipik özellikle-
rini yansıtacak şekilde, çevresine hakim bir konumda yer almaktadır. 

Balkaya 1-2 (NU19-7) (NU19-8): Balkaya, Ulukışla İlçesi, Eski Porsuk Köyü’nün yakla-
şık 1 km. doğusunda Ulukışla Vadisi’ne hakim bir başka alandır. Yapılan yüzey taramalarında 
bu kayalık yükseltinin tepe ve yamaçlarında değişik dönemlere ait kalıntılar tespit edilmiştir. 
Balkaya 1 (NU19-7) olarak adlandırılan alan, daha çok Orta ve Geç Kalkolitiğe tarihlenen 
buluntuların elde edildiği, kayalık yükseltinin tepe ve kuzey yamaçlarını kapsamaktadır. Bu-
luntular arasında Orta Kalkolitiğin siyah ve koyu açkılı mal gruplarına ait çanak çömlek 
parçaları ile yontma taş alet ve yonga parçaları ile sürtme taş parçaları yer almaktadır.

Balkaya 2 (NU19-8)  olarak adlandırılan kayalık yükseltinin güney yamaçlarında ise İlk 
Tunç Çağı buluntularına ulaşılmıştır (Harita: 1). Bu dönemin karakteristik çanak çömleği 
olan Anadolu metalik mal kaplarına ait parçaların dışında kırmızı, kahverengi ve koyu açkılı 
ve taşçık katkılı kırmızı mal grubuna ait örnekler tespit edilmiştir. Ayrıca Balkaya 2’de ma-
den zenginleştirmede kullanılmış olabilecek taş aletler tanımlanmıştır. Bu nedenle Balkaya 
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2, çalışma alanımızda Prof. Dr. Aslıhan YENER tarafından kazı çalışmaları gerçekleştirilmiş 
Göltepe yerleşmesi tipinde üretici (maden) bir yerleşme olabilir.

Gölet Mevkii (NU19-9): Gölet Mevkii, Ulukışla İlçesi Eski Porsuk Köyü’nün 1.8 km. Bal-
kaya’nın 800 m. doğusunda, yaz aylarında kuruyan iki derenin birleştiği bir teras üzerinde yer 
almaktadır. Yakın bir zamanda, bu derelerin biri üzerinde alana ismini veren Gölet inşa edil-
miştir. Alan genelinde yapılan taramalarda Demir Çağı’na tarihlenen çanak çömlekler tespit 
edilmiştir. Ayrıca sürtme taş havan ve öğütme taşlarının yoğunluğu dikkati çekmektedir. 

Hacıbekirli 2 (NU19-10): Ulukışla İlçesi, Hacıbekirli köy merkezinin hemen doğusun-
da, Gökyer Deresi ile Dikmen Deresi’nin birleştiği alandaki kayalık bir teras üzerinde yer 
almaktadır. Arkeolojik buluntular günümüzde tarla olarak kullanılan yaklaşık 220x100 m. 
ebatlarında bir alandan elde edilmiştir. Alan üzerinde yapılan taramalarda obsidiyen ve çak-
maktaşı yontma taş alet-yonga parçaları, sürtme taş alet parçaları ile Orta Kalkolitik, Geç 
Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı’na tarihlenen çanak çömlek parçaları tespit edilmiştir. Ayrıca az 
sayıda Roma ve Bizans Dönemi seramik örnekleri de tanımlanmıştır. 

Kepeztepe Doğusu (NU19-11): Ulukışla İlçesi, Hacıbekirli Köyü’nün yaklaşık 1.1 km. 
güneyinde 1/25000lik paftada Kepeztepe olarak adlandırılan alanın yaklaşık 1.2 km doğu-
sunda yer almaktadır. Bu tepelik alan Hacıbekirli (kuzey yönünde) ve Yeniyıldız (güney yö-
nünde) köylerinin yer aldığı vadilere hakim bir konumdadır. Alan genelinde yapılan tarama-
larda, Geç Dönem (olasılıkla Bizans) mimari kalıntıları ve az sayıda seramik parçaları tespit 
edilmiştir. Bunun dışında tepelik alanın tarihöncesi kullanımına işaret eden daha çok güney 
yamaçlarında dağınık olarak obsidiyen ve çakmaktaşı yontma taş alet/yonga parçaları tespit 
edilmiştir. Elde edilen bir çaytaşı kıyıcı aletin Alt veya Orta Paleolitik Dönem’e  tarihlenmesi 
gerekmektedir. 

1/25000lik paftada Kepeztepe olarak adlandırılan alan da ekibimizce incelenmiştir. Yak-
laşık 1600m yüksekliğindeki bu tepe hem Ulukışla vadisine hem de Çayhan üzerinden gele-
rek Yeni Yıldız’a açılan vadiye hakim bir konumda yer almaktadır. Alan genelinde yapılan 
taramalarda Bizans dönemine ait az sayıda çanak çömlek tanımlanmıştır. Bunun yanında 
savunma duvarına ait olabilecek kalıntılar ve alanın doğu ucunda bazı mekânlara ait duvar 
kalıntıları tanımlanmıştır.

Şahintepe (NU19-12): Ulukışla İlçesi Hacıbekirli Köyü’nün yaklaşık 3.3 km. kuzey 
doğusunda yer almaktadır. Bu alan Ulukışla’dan Hacıbekirli’ye uzanan Gökyer Deresi’nin 
şekillendirdiği vadi üzerinde konumlanmaktadır. Alan genelinde yapılan taramalarda tepe 
üzerinde, doğu ve güney yamaçlarında İlk Tunç Çağı çanak çömlek parçaları ve obsidiyen 
yontma taş buluntular tespit edilmiştir. İlk Tunç Çağı çanak çömleği genel özellikleri ile 
bölgedeki diğer çağdaş yerleşmelerin buluntuları ile benzerlik taşımaktadır. Ancak diğer yer-
leşmelerde yoğun olarak elde edilen metalik mal bu yerleşmede tespit edilememiştir. 

Kızılcavık Mevkii (NU19-13): Ulukışla İlçesi, Şeyh Ömer Köyü’nün yaklaşık 3.8 km. 
güney doğusunda yaz aylarında kuruyan bir derenin güney kenarında yer almaktadır. Alan 
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genelinde yapılan taramalarda oldukça yoğun çakmaktaşı alet ve yongalar tespit edilmiştir. 
Obsidiyen yontma taş alet ve yonga sayısı ise oldukça düşüktür. Elde edilen yontma taş bu-
luntuların büyük çoğunluğu Orta Paleolitik döneme tarihlendirilmektedir. 

Şeyhömerli Höyüktepe (NU19-14): Ulukışla İlçesi, Şeyhömerli Köyü’nün 3.5 km. doğu-
sunda,  Kızılcavık Mevkii’nin 1 km. kuzeyinde yer almakta, 1/25000’lik paftada Höyüktepe 
olarak geçen tepenin kuzey ve batı yamaçlarını kapsamaktadır. Bu alan, Orta Torosların Bor 
ovasına doğru inen, eğimin oldukça azaldığı kuzey eteklerinde yer almaktadır. Alan genelin-
de yapılan taramalarda oldukça fazla çakmaktaşı yontma taş alet/yonga tespit edilmiştir. Bu-
luntular 1/25000’lik haritada Höyüktepe olarak adlandırılan alandan başlayarak Şeyhömerli 
Köyü’ne doğru uzanan yamaçlarda yaklaşık 7 hektarlık alanı kapsamaktadır. Yontmataş bu-
luntuların büyük çoğunluğu tipolojik açıdan bir önceki alan ile benzerlik göstermekte ve Orta 
Paleolitiğe tarihlendirilmektedir. 

İsagediği Sırtı (NU19-15): Ulukışla İlçesi Şeyhömerli Köyü’nün 1.5 km. güneydoğusunda, 
bir önceki alan olan Şeyhömerli Höyüktepe yakınlarında yine Orta Torosların Bor ovası-
na doğru inen, eğimin oldukça azaldığı kuzey eteklerinde yer almaktadır. Buluntu açısın-
dan da Şeyhömerli Höyüktepe ile benzerdir. Bu alanda da daha çok Orta Paleolitik döneme 
tarihlenen çakmaktaşı yoğunluklu yontma taş parçaları tespit edilmiştir. Alan yakınlarında 
terk edilmiş metruk, olasılıkla ağıl olarak kullanılmış yapılar da bulunmaktadır. 

Kantepesi (NU19-16): Ulukışla İlçesi, Tepeköy’ün yaklaşık 1,2 km. güneybatısında, Orta 
Torosların Bor ovasına bakan kuzey yamaçlarında yer almaktadır. Yakınından günümüzde 
yaz aylarında kuruyan bir dere geçmektedir. Alan genelinde yapılan incelemelerde az sayıda 
Tunç Çağı çanak çömleği yanında daha çok geç dönem (Bizans, Selçuklu ve Osmanlı) sera-
mikler tespit edilmiştir. 

Karaağaç Höyük (NU19-17): Ulukışla İlçesi, Tepeköy’ün yaklaşık 2.6 km. kuzeyinde, 
Ulukışla Vadisinin Bor Ovasına açılan kuzey kısmında yer almaktadır. Vadiyi şekillendiren 
akarsu höyüğün yanından geçerek Bor ovasına ulaşmaktadır. Yapılan yüzey taramalarında bu 
alanda İlk Tunç Çağı’na tarihlenen çanak çömlek parçaları ve yontma taş alet/yonga parçaları 
tespit edilmiştir.  Çanak çömleğin büyük çoğunluğu kırmızı, kahverengi ve koyu açkılı mal-
lardan oluşmaktadır. Bunun dışında Geç Tunç Çağı, Demir Çağı ve Roma Dönemi seramik 
parçaları da tanımlanmıştır. 

Ulukışla Höyük (NU19-18): Ulukışla ilçe merkezinin yaklaşık 2km doğusunda Ulukışla 
Vadisinde, bu vadiyi şekillendiren akarsuyun kuzey kenarında yer almaktadır. Aynı zamanda 
doğal bir geçit olan bu vadi Ereğli-Aziziye’den başlayarak Adana-Pozantı’ya ulaşmaktadır. 
Pozantı’da ise Orta Anadolu’yu Kilikya’ya bağlayan ana geçitlerden biri olan Ecemiş Kori-
doruna bağlanmaktadır. Ulukışla Höyüğü bu konumu ile tarihöncesi dönemlerde önemli bir 
yerleşme olmalıdır. Yapılan incelemelerde höyük konisinin yaklaşık 60 m. çapında olduğu 
ancak buluntuların höyük konisi etrafında yaklaşık 220 m x 180 m’lik bir alana yayıldığı an-
laşılmıştır. Yüzey taramalarında genel olarak İlk Tunç Çağı ve Demir Çağı çanak çömlekleri 
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ile az sayıda yontma taş alet/yonga parçaları tespit edilmiştir. İlk Tunç Çağı ve Demir Çağı 
çanak çömlekleri bölgenin karakteristik mal gruplarını yansıtmaktadır. Alanda ayrıca az sa-
yıda Roma dönemi seramik parçaları tanımlanmıştır. 

Sansartepe (NU19-19): Ulukışla İlçesi’nin yaklaşık 4.5 km. kuzeyinde yer almaktadır. 
Bu alan Ulukışla ve Eminlik vadilerinin arasında deniz seviyesinden yaklaşık1800-1900 m. 
yüksekliğe sahip bir kayalık yükselti üzerini kapsamaktadır. Alan üzerinden hem Ulukışla 
hem de Eminlik vadileri rahatlıkla izlenebilmektedir. Alan genelinde yapılan yüzey tarama-
larında buluntuların yaklaşık 13 hektarlık bir alana yayıldığı anlaşılmıştır. Bu haliyle dağlık 
alanda oldukça büyük bir yerleşme niteliği taşımaktadır. Elde edilen buluntular arasında İlk 
Tunç Çağı, Orta Tunç Çağı ve Son Tunç Çağı çanak çömleği ile çakmaktaşı ve obsidiyen 
yontma taş alet/yonga parçaları yer almaktadır. Çanak çömlek buluntularının büyük bir kısmı 
Orta Tunç Çağı’na tarihlenmektedir. Bu alan yüzey araştırmamızda saptadığımız, Orta Tunç 
Çağı’na tarihlenen buluntulara sahip az sayıdaki buluntu alanlarından biridir. Alan genelinde 
yer yer yapı temelleri de izlenebilmektedir. Kesin olmamakla birlikte yerleşmenin etrafında 
yer yer izlenen kalın temel kalıntıları, yerleşmeye ait bir savunma duvarına ait olabilir. San-
sartepe gerek vadileri/geçitleri gören konumu gerekse de büyüklüğü nedeniyle dönemi için 
önemli bir yerleşme olmalıdır. 

Yel Değirmeni Tümülüsü (NU19-20) ve Porsuk Yayla Yolu Buluntu Alanı (NU19-21): Her 
iki alan Ulukışla İlçesi, Porsuk Köyü’nün yaklaşık 1.2 km. doğusunda ‘Alan Bahçeler Mev-
kii’nde yer almaktadır. Yel Değirmeni Tümülüsü ve Porsuk Yayla Yolu buluntu alanı Ulukışla 
vadisinin güney yönünde vadiye hakim bir tepelik alanı ve çevresini kapsamaktadır. Tümülüs 
üzerinde ve çevresinde yapılan incelemelerde olasılıkla Orta Paleolitik Dönem’e tarihlenen 
az sayıda yontma taş buluntu tespit edilmiştir. Porsuk Yayla Yolu Buluntu Alanı (NU19-21) 
tümülüsün yaklaşık 400m güneyindeki yamaçları kapsamaktadır. Alan genelinde yapılan yü-
zey taramalarında Orta Paleolitik çakmaktaşı yontma taş alet ve yonga parçaları tespit edil-
miştir. Ayrıca Yel Değirmeni Tümülüsü ve Porsuk Yayla Yolu buluntu alanlarının içerisinde 
yer aldığı Alan Bahçeler Mevkii’nde Yel değirmeni 1 ve 2 olarak adlandırılan alanlarda Geç 
Dönem (Roma) kalıntıları tespit edilmiştir. Buluntular arasında yarı işlenmiş mimari parça-
lar, seramik örnekleri ve biri kaçak kazı sırasında açığa çıkarılarak tahrip edilmiş sanduka 
mezarlar yer almaktadır. 

Kocabağ Höyük (NU19-22)

Kocabağ Yerleşimi, Ulukışla İlçesi, Beyağıl Köyü’nün yaklaşık 3.5 km. güneydoğusunda, 
Ulukışla Höyük ile benzer konumda, Orta Anadolu’yu Kilikya’ya bağlayan ana geçitlerden 
biri olan Ulukışla Vadisi’nde yer almaktadır (Harita: 1, Resim: 7). Alan, güneydoğusunda yer 
aldığı Ulukışla Höyüğü’nden yaklaşık 5.8 km. kuzeybatısında yer aldığı Porsuk Höyük’ten 1.5 
km. uzaklıkta yer almaktadır. Kocabağ Höyük 150x60 ebatlarında 5-8 m. yüksekliğinde orta 
ölçekte bir höyüktür. Alan genelinde yapılan taramalarda ağırlıklı olarak İlk Tunç Çağı çanak 
çömleği ve yontma taş alet ve yonga parçaları elde edilmiştir. İlk Tunç Çağı çanak çömlekleri 
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kırmızı, kahverengi ve koyu açkılı mal, metalik mal ve taşçık katkılı kırmızı maldan oluşmak-
tadır (Çizim: 2). İlk Tunç Çağı buluntuları dışında alanda Helenistik ve Roma dönemlerine ait 
az sayıda seramik parçaları da tanımlanmıştır. Kocabağ Höyüğü’nün yaklaşık 500 m güneyinde 
Peynirlik Mevkii olarak adlandırılan, Ulukışla Vadisi’nin güneyindeki Kayalığın dar vadilerin-
de ise olasılıkla Orta Çağ’da kayaya oyularak inşa edilmiş yapılar tespit edilmiştir. Kocabağ 
Höyüğü’nün yaklaşık 200m kuzeydoğusunda yer alan Porsuk Köyü mezarlığında yapılan ince-
lemelerde ise biri Eski Yunanca yazıtlı çok sayıda büyük ebatlarda dikili taşlar tanımlanmıştır.

Eski İlhan Yerleşim Alanı (Keliğintepe) (NU19-23): Ulukışla İlçesi, İlhan Köyü’nün yak-
laşık 2.7 km. güneybatısında Ulukışla Vadisi ile Eminlik Vadisi’ni birbirine bağlayan ara yol 
üzerinde yer almaktadır. Eski İlhan Keliğintepe’de (NU19-23) yapılan incelemelerde kaçak 
kazılar sonucunda büyük bir kısmı açığa çıkarılmış ve kısmen tahrip edilmiş oldukça iyi 
malzeme ve işçiliğe sahip bir yapının bazı bölümleri tespit edilmiştir. Alan genelinde yapılan 
incelemelerde Roma Dönemi seramik parçalarının yoğun olduğu görülmüştür. Bunun yanı 
sıra az sayıda bölgenin karakteristik İlk Tunç Çağı çanak çömleği ile az sayıda obsidiyen alet 
ve yonga parçası tespit edilmiştir. 

Ovacık Kaletepe Höyüğü (NU19-24): Ulukışla İlçesi, Ovacık Köyü’nün yaklaşık 1.2 km. 
güneybatısında Eminlik Vadisi içerisinde alçak bir tepe üzerinde yer almaktadır (Harita: 1, 
Resim: 8). Aynı zamanda doğal bir geçit olan Eminlik Vadisi’nin bu kısmı zamanla biri-
ken alüvyonlar nedeniyle geniş tarım alanlarına sahiptir. Kültür varlığı olarak tescilli Ovacık 
Kaletepe Höyüğü’nün konisi yaklaşık 120 m. çapında 12 m. yüksekliktedir. Ancak yapılan 
yüzey taramalarında buluntuların 400 m. çapındaki bir alana yayıldığı anlaşılmıştır. Alanda 
yoğun olarak Demir Çağı ve Roma Dönemi çanak çömleği, az sayıda Geç Tunç Çağı çanak 
çömleği tespit edilmiştir. 

Hüsniye Çayır Mevkii (NU19-25): Eminlik Vadisi’nde yer alan bir başka yerleşme Ça-
yır Mevkii yerleşmesidir. Bu alan günümüzde Ulukışla İlçesi, Hüsniye Köyü’nün yaklaşık 
1.7 km. güneydoğusunda doğal bir tepenin üzerini kapsamaktadır. Yapılan incelemelerde 
buluntuların yaklaşık 300 m. çapında bir alana yayıldığı anlaşılmıştır. Yüzey taramalarında 
Orta Tunç Çağı, Geç Tunç Çağı ve Demir Çağlarına tarihlenen çanak çömlek parçaları tespit 
edilmiştir. Gerek geçitlerde konumlanması gerekse de geniş tarım arazilerine sahip olması 
nedeniyle, bir önceki alan gibi, dönemi için önemli bir yerleşme olmalıdır. 

Handere Karaağaçlar Düzü Mevkii 1 (NU19-26): Ulukışla İlçesi, Handere Köyü’nün 
yaklaşık 1.1 km. kuzeybatısında, Eminlik Vadisi’nin güney sınırında bir dere kenarında yer 
almaktadır. Buluntular yaklaşık 6 hektarlık bir alana yayılmıştır. Yapılan yüzey taramasında 
Geç Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı’na tarihlenen çanak çömlek parçaları ile yontma taş alet 
ve yonga parçaları tespit edilmiştir. Çanak çömlek örnekleri arasında kırmızı, kahverengi 
ve koyu açkılı ve taşçık katkılı kırmızı mal yoğunluktadır. Bu erken örneklerin yanı sıra az 
sayıda Geç Dönem (Roma) çanak çömlek örnekleri de tanımlanmıştır.
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Çiftepınar Doğusu (NU19-27): Ulukışla İlçesi, Karacaören Köyü’nün 2.4 km. kuzeybatı-
sında, Bor İlçesi, Bereket Köyü’nün 3.6 km. güneyinde, Eminlik Vadisinin Bor Ovasına doğu 
açıldığı kuzey kısmında yer almaktadır (Harita: 1, Resim: 9). Alanın batı yönünden bir dere 
geçmektedir. Hafif eğimli buluntu alanı yaklaşık 4.7 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Günü-
müzde bu alan bahçe olarak kullanılmaktadır. Alan genelinde yapılan taramalarda bölge için 
karakteristik Orta Kalkolitik döneme tarihlenen siyah açkılı çanak çömlek parçaları ile daha 
az sayıda olmakla beraber İlk Tunç Çağı kırmızı, kahverengi ve koyu açkılı ve taşçık katkılı 
kırmızı mal gruplarına ait örnekler tespit edilmiştir (Çizim: 3). Çanak çömlek buluntuları 
dışında oldukça yoğun miktarda obsidiyen ve çakmaktaşı yontma taş alet ve yonga parçaları 
elde edilmiştir. Çiftepınarlar Doğusu alanın (NU19-27) yaklaşık 900m güneyinde ise tekil bir 
yontma taş buluntu tespit edilmiştir.

Tapur Mevkii (NU19-28): Ulukışla İlçesi, Eski Porsuk Köyü’nün yaklaşık 2.5 km. güne-
yinde Ulukışla Vadisinin güneyindeki Zeyvegediği isimli yükseltinin üzerinde yer almakta-
dır. Buluntu alanı Ulukışla Vadisi’ne hakim oldukça stratejik bir konumdadır. Tapur Mevkii 
buluntu alanının batısında aynı kayalık formasyonun üzerinde değişik ölçülerde Tümülüsler 
yer almaktadır. Günümüzde Zeyvegediği’nin güney kısımlarında bir taş ocağı işletilmektedir. 
Taş ocağının faaliyetleri söz konusu buluntu alanları için tehlike arz etmektedir. Tapur Mev-
kii’nde yapılan yüzey taramalarında değişik zamanlarda tahrip edildiği anlaşılan mimari yapı 
kalıntıları ile Kalkolitik, İlk Tunç Çağı ve Geç Tunç Çağı’na tarihlendirilen çanak çömlekler, 
yontma taş alet/yonga parçaları ve sürtme taş alet parçaları tespit edilmiştir. Bu erken dönem-
ler dışında Helenistik ve Roma Dönemi seramik parçaları da tanımlanmıştır. 

Zeyvegediği silsilesinin en doğu ucunda günümüzde halen arkeolojik kazıları sürdürü-
len Porsuk Höyük yer almaktadır. Bu alanların erken dönemlerden başlayarak özellikle Geç 
Tunç Çağı’nda birbirleri ile ilişkili olmaları yüksek bir olasılıktır.

Handere Karaağaçlar Düzü 2 (NU19-29): Ulukışla İlçesi, Handere Köyü’nün yaklaşık 
1.3 km. kuzeybatısında Eminlik Vadisi’nin güney sınırında Handere Karaağaçlar Düzü 1 ala-
nının 400 m. güneyinde yer almaktadır. Bu alan ile Handere Karaağaçlar Düzü 1 arasından 
bir çay geçmektedir. Alan genelinde yapılan taramalarda dağınık olarak az miktarda obsidi-
yen alet/yonga parçası tespit edilmiştir. 

İlhan-Taşpınar Höyüğü (NU19-30) ve Nekropol Alanı   (NU19-31): Kültür varlığı olarak 
tescilli İlhan-Taşpınar Höyüğü, Ulukışla İlçesi, İlhan Köyü’nün yaklaşık 3.5 km. kuzeyinde 
Ulukışla Vadisi ile Eminlik Vadisi arasındaki dağlık alanda, bu iki vadiyi birine bağlayan 
tali bir yolun kenarındaki kayalık yükselti üzerinde yer almaktadır. Kayalık sırt yaklaşık 
145x60 m. ebatlarındadır. Alanın topoğrafyası bölgede Orta Kalkolitik dönemde oldukça 
tercih edilen yerleşim tipi ile uyum göstermektedir. Bu benzerlik yapılan genel taramalarda 
tespit edilen Orta Kalkolitiğin karakteristik buluntuları ile de doğrulanmıştır. Dönemin siyah 
açkılı mal grubuna ait çanak çömleklerin yanı sıra dağlık alandaki hemen hemen her Orta 
Kalkolitik alanda tespit ettiğimiz ana kayaya açılmış oyuklar bu alanda da tespit edilmiştir. 
Bu oyuklar büyük olasılıkla Güvercin kayası yerleşmesindeki örnekler gibi Orta Kalkolitiğin 
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ön evresine tarihlenmektedir. Bu erken buluntular dışında alanda Demir Çağı ve Roma Dö-
nemi seramikleri de tanımlanmıştır. 

İlhanköy Nekropol Alanı (NU19-31) kaya üzeri yerleşmenin doğu-güneydoğusunda yer 
almaktadır. Alan yaklaşık 9 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Alanda değişik dönemlerde 
açılan kaçak kazılar sonucunda bazıları ortaya çıkarılmış, iri blok taşlarla oluşturulmuş san-
duka mezarlar tespit edilmiştir. Bazı mezarların çevresinde Demir Çağı seramik parçaları 
tanımlanmıştır. 

Çağlayan Çeşme 1 (NU19-32) ve Çağlayan Çeşme 2 (NU19-33): Ulukışla İlçesi 
İlhanköyü’nün 1.4 km kuzeydoğusunda Ulukışla Vadisi ile Eminlik Vadisi arasındaki dağlık 
alanda, bu iki vadiyi birine bağlayan tali bir yolun kenarında yer almaktadır (Harita: 1, Re-
sim: 10). Her iki alan, birbirinden bir dereyle ayrılmış karşılıklı iki sırtın üzerini kapsamakta-
dır. Çağlayan Çeşme 1 ve 2 alanlarında, yüzey taramalarında çok fazla rastlanılmayan renk-
lerde, beyaz-krem renginde çakmaktaşı alet ve yonga parçaları dağınık olarak ele geçmiştir. 
Zayıf buluntular Neolitik/Kalkolitik döneme tarihlenen bir kamp alanına işaret etmektedir.

Darboğaz Kılıçkayası Mevkii (NU19-34): Ulukışla İlçesi, Darboğaz Köyü’nün yaklaşık 
2.2 km. güneyinde, Darboğaz Vadisi’nin batı kısmındaki bir sırt üzerinde yer almaktadır. 
Alan genelinde yapılan taramalarda sınırlı miktarda Kalkolitik döneme tarihlenmesi gere-
ken çanak çömlek parçası elde edilmiştir. Ayrıca ana kayanın açığa çıkan alanlarında kayaya 
açılmış oyuklar, maden zenginleştirmede kullanılmış olabilecek taş aletler ve cüruf parçaları 
tespit edilmiştir. Bu alanın batı kısmında ise olasılıkla Geç Roma-Erken Bizans Dönemine 
ait bazıları yol açma çalışmaları sırasında kısmen tahrip edilmiş mezarlar görülmüştür. Bun-
lardan birinde tüme yakın bir testi tespit edilmiş ve Envanterlik Eser olarak Niğde Müzesi 
Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir (Envanter Listesi No: 5). Alan yakınlarındaki Delikkaya Te-
pe’nin batı yamaçlarında ise tekil yontma taş parça tespit edilmiştir. 

Kisecik Mevkii (NU19-35): Ulukışla İlçesi, Porsuk Köyü’nün yaklaşık 1.3 km. kuzey 
batısında, Ulukışla Vadisi içerisinde doğal kayalık yükselti üzerinde yer almaktadır. Alan 
günümüzde kazıları devam eden Porsuk Höyüğü’nün doğu yönünde karşısındaki tepenin 
üzerini kapsamaktadır. Alan genelinde yapılan yüzey taramalarında, yaklaşık 15 hektarlık 
alana yayılmış daha çok Roma Dönemi buluntular (seramik ve cam parçaları) tespit edilmiş-
tir. Ancak Roma dönemi yoğunluklu buluntu alanının hemen hemen merkezine denk gelen 
kısımda yoğun olarak Erken-Orta Kalkolitik çanak çömlek parçaları ile obsidiyen ve çak-
maktaşı yontma taş alet ve yonga parçaları tanımlanmıştır. 

Müminindere (NU19-36): Müminindere, bir önceki alan olan Kisecik Mevkii’nin (NU19-
35) yaklaşık 500 m. güneydoğusunda yer almaktadır. Alanda dağınık olarak çakmaktaşı ve 
obsidiyen yontmataş alet-yonga parçaları tespit edilmiştir. Bir önceki alan ile ilişkili olması 
yüksek bir olasılıktır.

Zorlaktepe (NU19-37): Zorlaktepe, Ulukışla İlçesi, Kolsuz Köyü’nün yaklaşık 3 km. ku-
zeydoğusunda Orta Torosların Bor Ovasına doğru inen kuzey eteklerinde yer almaktadır. 
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Alan genelinde yapılan incelemelerde az sayıda herhangi bir profil vermeyen, üretim tekniği 
ve yüzey işlemlerinden yola çıkarak olasılıkla Kalkolitik veya İlk Tunç Çağı’na tarihlenebi-
lecek çanak çömlek parçaları tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra söz konusu alan yoğun olarak 
geç dönem mimari kalıntılar ile seramik parçaları vermektedir. 

Gürüztepe Doğusu (NU19-38): Ulukışla İlçesi, Kolsuz Köyü’nün 4 km. kuzeybatısın-
da Orta Torosların Bor Ovasına doğru inen kuzey eteklerinde doğal bir tepe üzerinde yer 
almaktadır. Alan genelinde yapılan incelemelerde tepe üzerinde ve yamaçlarında az sayıda 
Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı’na tarihlenen çanak çömleklerin yanında Geç Dönem (Bizans?) 
seramikler tespit edilmiştir. 

Ayek Çeşmesi Mevkii (NU19-39): Bir önceki alan olan Gürüztepe Doğusu buluntu alanı-
nın yaklaşık 750 m. kuzeyinde yer almaktadır. Yapılan yüzey taramasında biri baskı tekniği 
ile şekillendirilmiş bir alet parçası ile birlikte çok sayıda obsidiyen ve az sayıda çakmaktaşı 
yontma taş alet ve yonga parçası tespit edilmiştir. Ayrıca az sayıda el yapımı çanak çömlek 
parçası elde edilmiştir. Özellikle yontma taş buluntular Ayek Çeşmesi buluntu alanının Neo-
litik döneme tarihlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. 

BOR İLÇESİ

Hökenez Tepe 2 (NB 19-1): Bor İlçesi, Postallı Köyü’nün yaklaşık 1.5 km. kuzeyinde 
Postallı Vadisi’ne hakim sarp bir kayalık yükselti üzerinde yer almaktadır (Harita: 1, Resim: 
11). Buluntu alanı yaklaşık 95mx50m. ölçülerinde 0,7-1 m. yüksekliğindedir. Alanın 200 m. 
batısında 2018 yılında tespiti yapılarak Hökenez Tepe (NB 18-35) olarak adlandırılmış bir 
başka buluntu alanı yer almaktadır. Hökenez Tepe 2’nin yüzey taramalarında Orta Kalkolitik 
çanak çömleği ve obsidiyen ağırlıklı yontma taş alet/yonga tespit edilmiştir. Ayrıca alanın 
etrafında kısmen yüzeyden izlenebilen iri taşlarla örülmüş bir çevre duvarının kalıntıları bu-
lunmaktadır. Olasılıkla bu alan ile Hökenez Tepe 1 (NB 18-35) birbirleri ile ilişkili çağdaş 
veya birbirinin ardılı iki buluntu alanıdır. Hökenez Tepe 2 buluntu alanının batı yönündeki 
bir başka sırt üzerinde mezarlara ait olabilecek yuvarlak planlı yığma taş yapı kalıntıları ile 
birlikte az sayıda Geç Dönem (Roma ?) seramiği tespit edilmiştir. 

Kaynarca Tümülüsü (NB19-2): 1980’li yıllarda kaçak kazı sonucunda tahrip edilen Kay-
narca Tümülüsü (NB19-2) Bor İlçesi, Eski Kaynarca Köyü’nün yaklaşık 2 km. kuzeyba-
tısında yer almaktadır. Tümülüsün yaklaşık 200 m. güneyinde 2018 yılında tespit edilen 
Kaynarca Höyük (NB18-5) yer almaktadır. 2019 yılında tümülüs ve atık toprağında yapılan 
yüzey taramasında biri baskı düzeltili örnek olmak üzere çok sayıda obsidiyen alet ve yonga 
parçası tespit edilmiştir. Bu durum MÖ 8. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen tümülüsün, ola-
sılıkla Neolitik bir yerleşmenin üzerine inşa edildiğini veya tümülüsün inşası için Neolitik bir 
yerleşmeden toprak çekildiğini göstermektedir. 

Kavuklu Köyü Buluntu Alanı (NB19-3): Alan, Bor İlçesi, Kavuklu Köyü merkezinin üze-
rinde bulunduğu doğal tepe ile kuzeybatısındaki doğal tepenin üzerini kapsamaktadır. Ya-
pılan yüzey taramaları sonucunda Kavuklu Köyü Buluntu Alanında az sayıda obsidiyen ve 
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çakmaktaşı alet ve yonga parçaları ile Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı’na tarihlenen çanak çöm-
lekler tespit edilmiştir. Bunun dışında Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait seramik 
örnekleri de tanımlanmıştır. Günümüzde höyükleşmenin devam etmesi yüzey taramalarının 
detaylı olarak yapılmasına engel olmuştur.

Pınarbaşı-Bor Höyüğü (NB19-4): Prof. Dr. Uğur Silistreli tarafından 1980’li yıllarda kısa 
süreli kazı çalışmaları gerçekleştirilen Pınarbaşı-Bor Höyüğü, Bor içe merkezinin yaklaşık 
4.6 km. kuzeybatısında, Bor Ovası’nın kuzey sınırında Melendiz Dağı’nın güneyinde yer 
almaktadır. Höyük günümüzde yaklaşık 200 m. çapında yaklaşık 12-15m yüksekliğindedir. 
Elde edilen ilk bilgilere göre Pınarbaşı-Bor Höyüğü, Neolitik, Erken Kalkolitik, Orta Kal-
kolitik ve Demir Çağı tabakalarına sahiptir. Neolitik ve Erken Kalkolitik çanak çömlekle-
ri arasında Köşk Höyük III-II ve Tepecik Çiftlik 3-2 yerleşimleri ile benzer kırmızı açkılı 
mallar öne çıkmaktadır (Bıçakçı vd. 2012; Öztan 2002; 2012). Orta Kalkolitik buluntuları 
ise Güvercinkayası 1-2, Köşk Höyük I ve daha önceki çalışmalarımızda dağlık alanlarda 
tespit ettiğimiz çağdaş diğer yerleşimlerde yoğun olarak ele geçen siyah açkılı mallardan 
oluşmaktadır (Gülçur 2004; 2012; Hacar 2019). Yontma taş alet endüstrisinde ağırlıklı olarak 
obsidiyen hammaddesi kullanılmıştır. Vurma veya baskı tekniği ile şekillendirilmiş mızrak 
ve ok ucu parçalarının yanı sıra dilgi, kazıyıcı ve yonga parçaları da tanımlanmıştır. Bu alan 
aşağıda belirtildiği üzere 2020 yılında tekrar incelenmiştir.

2020 YILI ÇALIŞMALARI 

ULUKIŞLA İLÇESİ

2020 yılı çalışmaları Covid-19 pandemisi nedeniyle kısa süreli yapılabilmiştir. Çalış-
malara yukarıda detaylı bilgileri verilen 2019 yılında ekibimizce tespit edilmiş Hacıbekirli 
1-Karayer (NU19-4 ve 5) buluntu alanının tekrar incelenmesi ile başlanmıştır. Bu alan dışın-
da Ulukışla İlçesi’ndeki çalışmalara Yeniyıldız Vadisi’nin kuzeybatı kısmının taranması ile 
devam edilmiştir. 

Çat Boğazı Mevkii (NU20-1): Bu alan Hacıbekirli Köyü, Çat Mahallesi’nin yaklaşık 
650 m. güneydoğusunda, 1/25000’lik paftada Kepez Tepe olarak adlandırılan yükseltinin 
güneyinde yer almaktadır. Alanın güneyinde Yeniyıldız Vadisi ve bu vadiyi sulayan Karaba-
ğın Deresi ve kolları geçmektedir. Buluntuların elde edildiği Çat Boğazı Mevkii (NU20-1) 
buluntu alanı bu akarsu kollarına ve Yeniyıldız vadisine kuzeyden bakan doğal bir terası 
kapsamaktadır. Alan genelinde yapılan yüzey taramalarında olasılıkla Alt-Orta Paleolitik 
Dönem’e tarihlendirilebilecek çakmaktaşı yontmataş alet/yonga parçaları tespit edilmiştir. 
Bunun dışında yapılan taramalarda geç dönem (Bizans?) mimari kalıntıları ve seramik ör-
nekleri tanımlanmıştır. 

Çat Boğazı Mevkii (NU20-1), 2019 yılında ekibimizce tespit edilen Kepeztepe Doğusu 
(NU19-11) olarak adlandırılan alanın yaklaşık 1km. kuzey doğusunda yer almaktadır. Bu 
alanda da, 2019 yılı taramalarında, tepenin tarihöncesi kullanımına işaret eden, (daha çok 
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güney yamaçlarında) dağınık obsidiyen ve çakmaktaşı yontma taş alet/yonga parçaları tespit 
edilmiş idi. Elde edilen bir çaytaşı kıyıcı alet ise Alt veya Orta Paleoltik Döneme tarihlen-
dirilmişti. Hem buluntular hem de Çat Boğazı Mevkii’nin (NU20-1) Kepeztepe’nin güney 
eteklerinde yer alması, bu iki alanın ilişkili olduğunu düşündürmektedir. 

Bağarası Mevkii’nde (NU20-2): Çat Boğazı Mevkii’nin (NU20-1), yaklaşık 1.2 km. 
güneyinde aynı vadide yer almaktadır. Alan genelinde yapılan incelemelerde alanın kuzey 
kısmında Geç Helenistik-Geç Roma dönemlerine ait bir yerleşmenin olduğu anlaşılmıştır. 
Yerleşmede yer yer mimari kalıntılar izlenebilmektedir. Elde edilen seramik örnekleri Geç 
Helenistik dönemden başlayarak Geç Roma dönemi sonuna kadarki zaman dilimine tarihlen-
mektedir. Alan çevresinde yaptığımız taramalarda yerleşmenin güney ve güneydoğu yönle-
rinde, bazı mezarları tahrip edilmiş bir Nekropol alanının olduğu tespit edilmiştir. 

BOR İLÇESİ

Bor İlçesi2ndeki çalışmalara, 1980’li yıllarda Uğur Silistreli tarafından kazılan Pınar-
başı-Bor (NB19-4) yerleşmesinin yüzey taramaları ile başlanmıştır (Silistreli 1984; 1985, 
1989). Daha sonra Bor ovasının içlerinde arazi çalışmalarına devam edilmiştir.

Kıvrımak Höyük (NB20-1): Bor İlçesi, Çukurkuyu Köyü’nün yaklaşık 2,5 km. doğusunda 
Bor Ovası içlerinde yer almaktadır. Alan yaklaşık 100m çapında, ova seviyesinden yaklaşık 
1-1,5m yüksekliğinde bir höyüktür. Yerleşmenin doğu ve güney yönlerinden menderesler ya-
parak akan bir çay geçmektedir. Alan genelinde yapılan incelemelerde, Pınarbaşı-Bor, Köşk 
Höyük, Bekçitepe ve Tepecik-Çiftlik höyükleri ile benzer olarak, Geç Neolitikten Kalkoliti-
ğin ortalarına kadar uzanan, bir stratigrafiye sahip olduğu anlaşılmıştır. Geç Neolitik-Erken 
Kalkolitik çanak çömlekleri kırmızı açkılı veya kırmızı-koyu, kırmızımsı kahverengi boya 
bezemeli mal gruplarından oluşmaktadır. Orta Kalkolitik buluntuları ise Güvercinkayası 1-2 
ve Köşk Höyük I yerleşmeleri ile uyumlu olan siyah açkılı mallardan oluşmaktadır (Gülçur 
2004; 2012; Öztan 2002, 2012). Sınırlı sayıda elde edilen yontma taş alet ve yonga parçaları 
çakmaktaşı ve obsidiyenden üretilmiştir. Ayrıca alan genelinde sürtme taş endüstrisine ait 
öğütme taşı parçaları tespit edilmiştir.

Çıplaktepe (NB20-2): Bor İlçesi, Kayı Köyü’nün yaklaşık 1,5 km. batısında yer almakta-
dır. Bir önceki alan Kıvrımak (NB20-1) ile benzer şekilde, ova seviyesinden yaklaşık 1-1,5m. 
yüksekliğinde 92m. çapındadır. Yaptığımız yüzey taramalarından elde edilen buluntular Kıv-
rımak ve Pınarbaşı-Bor paralelinde sonuçlar vermektedir. Alan genelinde yapılan inceleme-
lerde Orta Kalkolitiğin siyah açkılı mal gruplarının yanı sıra Geç Neolitik ve Erken Kalkoli-
tiğin kırmızı açkİli, çizi ve boya bezemeli çanak çömlek parçaları tanımlanmıştır. 

Kızılpınar (NB20-3): Bor İlçesi, Postallı Köyü’nün yaklaşık 4,5km. kuzeyinde yer al-
maktadır. Buluntu alanı kuzey, doğu ve batı yönlerinden sarp bir kayalık yükseltinin üzerini 
kapsamaktadır. Kayalık yükseltinin tabanında günümüzde de akan bir pınar bulunmaktadır. 
Alan yüzeyinden taş temelli mimari kalıntıların planları rahatlıkla görülebilmektedir. Yapılan 
yüzey taramalarında çoğunlukla geç dönem (Bizans) seramikleri ile Demir Çağı ve Kal-
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kolitik (?) olabilecek örnekler tespit edilmiştir. Geç dönem kalıntıları yaklaşık 150x200m. 
ebatlarında bir alanı kapsamaktadır.

Leğenpınar Mevkii (NB20-4): Bor İlçesi, Kılavuz Köyü’nün yaklaşık 2.4km. 
güneydoğusunda yer almaktadır. Leğenpınar Mevkii’nin (NB20-4) tepe üzerinde yapılan ta-
ramalarında dağınık çakmaktaşı buluntuları tespit edilmiştir. Yontma taş alet/yonga parçaları 
oldukça kaliteli ve bölgede az sayıda bulunan beyaz çakmak taşından üretilmiştir. Ayrıca alanda 
az sayıda geç dönem seramikleri de tanımlanmıştır. Kayalık yükseltinin nispeten sarp etekle-
rinde ise bir kısmı doğal veya beşeri nedenlerle tahrip olmuş kaya mezarları tanımlanmıştır. 

2019-2020 ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRMELER

2017 yılından başlayarak 2020 yılına kadarki tespitlerimizle birlikte bölgenin Neolitik’ten 
başlayarak İlk Tunç Çağı sonuna kadarki kültürel gelişimleri yavaş yavaş anlaşılmaya baş-
lanmaktadır. Neolitik ve Erken Kalkolitik ile ilgili olarak Bor Ovası içlerinde veya kenarında 
yer alan Pınarbaşı-Bor (NB19-4), Kıvrımak Höyük (NB20-1) ve Çıplaktepe (NB20-2) buluntu 
alanları, arkeolojik kazıları yapılmış Köşk Höyük ve Tepecik-Çiftlik buluntuları ile birlikte 
değerlendirildiğinde oldukça önemli bilgiler vermektedir. Orta Anadolu ile Kilikya arasın-
daki ilişkileri anlamamızı sağlayacak kilit önemdeki bir bölge olan Orta Torosların kuzeyi 
dağlık alanda ise Neolitik ve Erken Kalkolitiğe ilişkin bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. Yüzey 
araştırmalarımız sırasında bu bölgede Neolitik ve Erken Kalkolitiğe tarihlendirilebilecek bir 
dizi sezonluk yerleşme/kamp alanı {Kıraç 2 (NB18-38), Kurtkalesi (NB18-39), Ayek Çeşme 
(NU19-39), Çağlayan çeşme 1-2 (NU19-32 ve 33)} tespit edilmiştir. Bu alanlar başta Neolitik 
ve Erken Kalkolitik topluluklarının yaşam tarzları ve bölgedeki hareketlilikleri olmak üzere 
önemli bilgiler verecektir. Ancak daha da detaylı bilgileri hiç kuşkusuz, 2019 yılında tespit 
ettiğimiz, kalıcı-uzun süreli bir yerleşime işaret eden buluntulara sahip Hacıbekirli 1-Karayer 
(NU19-4 ve 5) yerleşmesi verecektir. Bu yerleşmenin buluntularına yönelik devam eden analiz 
çalışmalarının tamamlanması, dönemin yaşam tarzını anlamamız dışında, halen tartışmalı olan, 
Orta Anadolu ve Kilikya arasındaki ilişkilerin anlaşılmasına katkı sağlayabilecektir. 

Yüzey araştırmamızda elde ettiğimiz önemli bulgulardan bir diğeri Orta Kalkolitik döne-
me ilişkindir. Daha önceki yüzey araştırması raporlarımızda; Kapadokya Orta Kalkolitiğinde 
üç farklı yerleşim tipinin olduğu belirtilmiş idi (Hacar ve Egeci 2020; Hacar vd. 2019). Buna 
göre; Orta Kalkolitiğin sosyo-politik yapısını çözümlememize katkı sağlayacak sınıflamada-
ki ilk tipteki yerleşimler genellikle ekilebilecek geniş tarım alanlara sahip ovalarda veya ova 
kenarlarında yer almaktadır. Melendiz Ovası’nda yer alan Tepecik-Çiftlik (Bıçakçı vd. 2012), 
Bor Ovası’na güneydoğu yönünden hâkim kayalık bir yükselti üzerinde konumlanmış Köşk 
Höyük (Öztan, 2002) ve 2018 yılı çalışmalarımızda araştırma fırsatı bulduğumuz Bekçitepe, 
Kaynarca Höyük ve Galhane (Badak) Höyük birinci tipteki yerleşmelerdendir. Bu yerleş-
meler kazı veya yüzey buluntularından anlaşılacağı üzere daha erken yerleşmelere de sa-
hiptir. 2019-2020 çalışmalarında inceleme fırsatı bulduğumuz Bor Ovasının Orta Kalkolitik 
buluntularına sahip yerleşimleri önceki yıllarda yaptığımız bu sınıflamayı doğrular nitelikte 
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veriler sunmuştur. Gerek Pınarbaşı-Bor (NB19-4) gerekse de Kıvrımak Höyük (NB20-1) ve 
Çıplaktepe’de (NB20-2) yapılan taramalar, söz konusu alanların Köşk Höyük, Bekçitepe ve 
Tepecik-Çiftlik höyükleri ile benzer bir stratigrafiye sahip olduklarını göstermiştir (Gülçur 
2004; 2012; Öztan 2002, 2012; Hacar 2019).

Orta Kalkolitiğin ikinci tip yerleşimlerini genellikle vadi kenarlarında, bulunduğu vadiye 
hâkim, doğal olarak korunaklı sırt/kaya üzerlerinde veya yamaçlarda görmekteyiz. Bunlar, bi-
rinci tip Orta Kalkolitik alanların aksine daha erken buluntulara sahip değildir. İlk yerleşim 
kalıntıları, Orta Kalkolitiğin ön evresi (yaklaşık MÖ 5400-5200) ile başlamakta ve çoğu zaman 
gelişkin evrenin (MÖ 5200-4800) standart buluntuları ile devam etmektedir. Orta Toroslar’ın 
kuzeyindeki dağlık alanda yürüttüğümüz yüzey araştırmalarında 2018 yılında tespit ettiğimiz 
Aşırlık Tepe, Dikmen Höyüğü ve Hökenez Tepe ile 2019 yılı çalışmalarında tespit ettiğimiz 
Gavur Kale (NU19-6), Hacıbekirli 2 (NU19-10), Çiftepınar Doğusu (NU19-27), İlhan-Taşpı-
nar Höyüğü (NU19-30), Hökenez Tepe 2 (NB 19-1) yerleşimleri ikinci tipteki alanlardandır. 
Orta Kalkolitiğin üçüncü tip yerleşimleri sezonluk yerleşim veya kamp alanı niteliği taşımak-
tadır. 2018 yılı arazi çalışmalarında tespit ettiğimiz Karahavuz Kuzeyi (NB18-30) ve 2019 
yılında tespit ettiğimiz Balkaya 1 (NU19-7), Kisecik Mevkii (NU19-35) (?), bu tipteki yerleşim 
alanlarındandır. Orta Kalkolitik Dönem yerleşim sistemlerinin anlaşılmasında üçüncü tip ola-
rak sınıflandırdığımız geçici konaklama alanlarının tespiti önem taşımaktadır. Çünkü bilindiği 
gibi dönemin geçim ekonomisinde hayvancılık ve buna bağlı olarak elde edilen süt ürünleri 
önemli bir yer tutmaktadır (Gülçur 2012; Meiggs vd., 2018). Geçici konaklama alanları çoban 
ekonomisine sahip grupların yaşam tarzlarının olmazsa olmazı niteliğindedir. 

2019-2020 çalışmalarının önceki yıllardaki verileri destekleyen diğer bulguları İlk Tunç 
Çağı’na aittir. Söz konusu çalışmalarda dağlık alan içlerinde, vadi sistemi boyunca, vadi iç-
lerinde veya vadiye hakim kayalıklar üzerinde İlk Tunç Çağı’na tarihlenen oldukça fazla sa-
yıda buluntu alanı tespit edilmiştir. Bu buluntu alanlarından bazıları şunlardır: Kaptaj Höyük 
(NU19-2), Beytepe Höyüğü (NU19-3), Balkaya 2 (NU19-8), Hacıbekirli 2 (NU19-10), Şa-
hintepe (NU19-12), Karaağaç Höyük (NU19-17), Ulukışla Höyük (NU19-18), Sansartepe 
(NU19-19), Kocabağ Höyük (NU19-22), Handere Karaağaçlar Düzü Mekvki 1 (NU19-26), 
Çiftepınar Doğusu (NU19-27), Tapur Mevkii (NU19-28), Zorlaktepe (NU19-37), Kavuklu 
Köyü Buluntu Alanı (NB19-3). İlk Tunç Çağı’nda yeni sosyo-politik oluşumlar ve özellikle 
yeni teknolojik gelişmeler farklı ekonomilere sahip farklı modellerde yerleşmelerin ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Da Dağlık alan buluntu alanlarının da bu nedenlerden dolayı eko-
nomilerinin ve bununla bağlantılı olarak toplumsal yapılarının farklılaştığı anlaşılmaktadır. 
1980-90’lı yıllarda Aslıhan Yener tarafından kazı çalışmaları gerçekleştirilmiş Göltepe’nin 
ve 2019 yılında tespit ettiğimiz Balkaya 2 (NU19-8) ve Sansartepe’nin (NU19-19) kanıt-
landığı gibi bu bölgede temel ekonomileri madenciliğe dayanan yerleşmeler mevcuttur. Bu-
nun dışında 2019 yılında incelediğimiz Beytepe Höyük (NU19-3), Ulukışla Höyük (NU19-
18), Kocabağ Höyük (NU19-22) ve 2018 yılında incelediğimiz Gümük Höyük ve Üçkapılı 
Höyük gibi vadi içlerinde veya yayla kenarlarında konumlanan yerleşmelerin ise hayvancılık 
ve sınırlı olarak tarımsal ekonomiye sahip olmaları yüksek bir olasılıktır. Ayrıca Orta Anado-
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lu’yu Kilikya’ya bağlayan her biri aynı zamanda birer geçit olan vadi içlerinde konumlanan 
yerleşmeler, İlk Tunç Çağı’nda yoğunlaşan ve organize halde yapılan bölgeler arası/uzun 
mesafeli ticarete, başta metal olmak üzere değişik ürünlerle, katılmış olmalıdır. 
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Harita 1: Niğde İli Dağlık Alan Yüzey Araştırması Buluntu Alanları.

Resim 1: Beytepe Höyüğü genel görünüm.
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Resim 2: Hacıbekirli 1-Karayer Yerleşmesi genel görünüm.

Resim 3: Hacıbekirli 1-Karayer’den elde edilen mızrak ucu (ön ve arka yüz).
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Resim 4: Hacıbekirli 1 Karayer’den sürtmetaş ö̈rnekler.

Resim 5: Gavurkale genel görünüm.
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Resim 6: Gavurkale’de Anakayaya Açılmış Oyuklar.

Resim 7: Ulukışla Vadisi İçerisinde Yer Alan Kocabağ Yerleşimi.
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Resim 8: Ovacık-Kaletepe Höyüğü Genel Görünüm.

Resim 9: Çiftepınar Doğusu Yerleşimi Genel Görünüm.
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Resim 10: Çağlayan Çeşme 1 ve 2 Genel Görünüm.

Resim 11: Hökenez 2 Yerleşimi Genel Görünüm.



28

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çizim 1: Beytepe İlk Tunç Çağı Çanak Çömleği
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Çizim 2: Kocabağ Yerleşim İlk Tunç Çağı Çanak Çömleği
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Çizim 3: Çiftepınar Doğusu Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı Çanak Çömleği
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ANAMAS DAĞLARI VE TERRİTORYUMU EPİGRAFİK YÜZEY 
ARAŞTIRMASI: 2020 YILI ÇALIŞMALARI

Abdurrahman UZUNASLAN

Erdal KAYA

Muzaffer ÖZÇİRİŞ

Pisidia, Pamphylia ve Lykaonia bölgelerinin kesiştiği noktada yer alan Anamas Dağ-
ları ve territoryumunda gerçekleştirilen yüzey araştırması çalışmaları, 11.09.2020 tarihin-
de Yenişarbademli İlçesi’nde başlatılmıştır.1 Çalışmanın ilk gününde Yenişarbademli ilçe 
kaymakamı, belediye başkanı ve Jandarma karakol komutanı ziyaret edilerek, ilçe merkezi 
başta olmak üzere merkez mahalle ve köylerde yürütülecek olan çalışmaların amacı, kapsamı 
ve araştırma sonunda elde edilecek bilimsel çıktılara ilişkin detaylı bilgiler aktarılmıştır.

Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından ilçeye bağlı olan ve bölgenin doğal güzellikleri-
nin başında gelen Pınargözü Mağarası ve çevresinde yüzey taraması yapılmıştır (Resim: 1). 
Daha sonra ilçe yerleşimi ve yerleşkesini tanımak adına mahalle ve sokaklarda fotoğraflama 
çalışmaları başlatılmış ancak yoğun yağmur yağışı sebebi ile çalışmalara ara verilmiştir.

Senitli Yaylası

Senitli olarak adlandırılan bölgede yaşamış yörüklere ait mezarlık alanda taramalar yapıl-
mıştır (Resim: 2). Doğu-batı uzantılı olarak yapılan mezarların ana hatları yerel gri taşlarla 
çevrelenerek mezarların yok olması engellenmiştir. Mezarların çoğunun her iki başucunda 
kimisinde ahşap kimilerinde ise dikdörtgen taşlardan yapılmış mezar taşları yer almaktadır. 
Mezarlık alanı kuzeybatıda Anlıoluk, batıda ise Körmenlik Yaylası’nı görebilen bir konumda 
yer almaktadır.                                                                                                           

* Prof. Dr. Abdurrahman UZUNASLAN, Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ 
Tarihi A.B.D., 27310 Gaziantep/TÜRKİYE, abdurrahmanuzunaslan@gmail.com.

 Arş. Gör. Erdal KAYA, Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi A.B.D., 
27310 Gaziantep/TÜRKİYE, erdalkaya224@hotmail.com

 MA. Muzaffer ÖZÇİRİŞ, Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi A.B.D., 27310 Gazi-
antep/TÜRKİYE, muzafferozciris@yahoo.com

1 2020 yılı çalışmaları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
20.08.2020 tarih ve 94949537-161.01[161.01.20]-E.607468 sayılı izinleri doğrultusunda, başkanlığımdaki bir 
ekip tarafından 11.09.2020-22.09.2020 tarihleri arasında, Yenişarbademli Pınargözü Mağarası ve çevresi, Pınar-
başı Mahallesi ve mezarlığı, Senitli Yaylası, Gölkonak Mezarlığı, Tekke Mezarlığı, Malanda Ören Yeri ve Yeni-
şarbademli Kalesi ile Beyşehir/Gölyaka Köyü, Kuduz Deresi/Yanık Değirmen Mevkii ve Kurucuova Köyü’nde 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya Bakanlık temsilcisi olarak Isparta Müzesi’nden Sn. Süleyman TUĞCU, ekip 
üyesi olarak Prof. Dr. Şefika Gülin BEYHAN, Doç. Dr. Adnan ESKİKURT, Doç. Dr. Fikret ÖZCAN, Öğr. Gör. 
Hakan ALPASLAN, Arş. Gör. Deniz Berk TOKBUDAK ve Arş. Gör. Hasan YENİDOĞAN katılmıştır. Özverili 
çalışmalarından dolayı ekip üyelerine, araştırmaya desteklerinden dolayı Türk Tarih Kurumu ve Suna ve İnan 
Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’ne sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
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Koordinatlar: 352627 Doğu / 4177287 Kuzey

Senitalanı Yaylası olarak adlandırılan yayla yerleşimi içerisinde Mahmut GÜNGÖR’ e 
ait yayla alanının içerisinde, duvar örgüleri kısmen de olsa görülebilen bir şapel ya da kilise 
olabileceği düşünülen bir yapı tespit edilmiştir. Bu kilise/şapele ait kuzey duvar kalıntısının 
sağlam yerinden ölçülen duvar kalınlığı 70 cm.’dir. Yerel gri taştan yapılan kilisenin sağlam 
olan duvarının iç kısmından anlaşıldığı üzere yapının iç kısmı sıvalıdır. Muhtemelen sağlam 
olarak korunagelmiş olan yapıdan alınan taşlarla bugünkü yayla yerleşkesindeki ev ve ağıl 
benzeri yapılar inşa edilmiştir. Yapılan ölçümlerde yapının 13.70m uzunluğunda ve 4.70 m 
genişliğinde olduğu görülmüştür. Apsis kısmı ve kuzey duvarı net olarak görülen yapının bir 
şapel olduğu kuvvetle muhtemeldir (Resim: 3). Konum olarak Anamas Dağlarının kuzeyinde 
yer alan bu modern yayla yerleşim alanı içerisindeki yapı kalıntılarından, bu alanın Geç An-
tik dönemde bir kırsal yerleşim alanı olarak iskân edildiği söylenebilir.

Mahmut GÜNGÖR’ e ait bu yayla yerleşkesinin kuş uçumu yaklaşık olarak 100m güne-
yinde bulunan küçük tepelik alan üzerinde yine apsis kısmı net bir şekilde görülen bir başka 
yapı tespit edilmiştir. Yarı işlenmiş bloklardan inşa edilen yapı doğu-batı uzantılıdır. Ana 
hatlarını oluşturan duvar kalıntıları rahatlıkla görülen yapıyı, kendi içinde mekânlara ayıran 
farklı duvarlar da görülmektedir. Sebebi bilinmemekle birlikte kendi içine çökerek yıkılan 
yapının taşları tepenin yamacından aşağı akmıştır. Yapı etrafında yapılan yüzey taramaların-
da görülen yoğun çatı kiremidi parçaları, yapının üst örtüsü hakkında ipuçları vermektedir. 
Ortalama duvar kalınlığı 85 cm olan yapı, 12.50x5.00m ölçülerine sahiptir.

 Koordinatları: 351879 Doğu / 4178359 Kuzey

Senitli Yaylası alanı içerisinde birbirine yakın mesafede inşa edilen şapel/kiliselerden 
anlaşıldığı üzere, bölge büyük ihtimalle Geç Antik Dönem’de bir kutsal alan olarak kul-
lanılmıştır. Bununla birlikte iki şapel/kilisenin yakın mesafede inşa edilmiş olması, burada 
yaşayan nüfus hakkında az da olsa bazı bilgiler vermektedir. 

Tekke Mezarlığı

Araştırmanın dördüncü gününde çalışmalara, köy muhtarının refakatinde Yenişarbadem-
li ilçesinin Gölkonak Köyü’nde bulunan Tekke Mezarlığı’nda devam edilmiştir. Mezarlıkta 
bulunan yedi mezardan en büyüğünün baş kısmına gri renkte, kireç taşından yapılmış M. S. 
3. yüzyıla tarihlendirilen bir mezar steli yerleştirilmiştir (Resim: 4-5). Üst tarafında 4, alt 
kısmında ise 3 satırlık Grekçe yazıtın tespit edildiği stelin orta kısmında, kartal olduğu dü-
şünülen figürler silinmiştir. Uzunluğu 105 cm, genişliği 54 cm, taşın kalınlığı ise 21 cm’dir. 
Yazıttaki harflerin derinliği 0.65 mm, yükseklikleri 1,5-3 cm arasındadır. Yazıttaki ifadeler-
den stelin, annelerini onurlandıran çocukları tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Modern 
mezar taşı olarak kullanılmış olan stelin epigrafik çalışmaları yerinde yapılarak fotoğraflama 
ve kopyalama işlemleri gerçekleştirilmiştir.
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Koordinatlar:  361478 Doğu / 4174625 Kuzey

Köy muhtarı ve tekkenin bitişiğinde bulunan evin sahibinin ifadelerine göre stel tekkeye, 
Beyşehir Gölü civarından taşınmıştır. Tekke mezarlığı ile aynı sokakta bulunan 48 numaralı 
Kerpiç ev ve diğer taş ve kerpiç evlerin tüm cephelerindeki dış duvarlarda yoğun miktarda 
düzgün kesilmiş yapı taşları tespit edilmiştir. 48 numaralı kerpiç evin sahibinin ifadesine 
göre, 1960’lı yıllarda köydeki kerpiç ve taş evlerin birçoğunun inşasında kullanılan düz-
gün kesilmiş yapı taşları ve mimari öğeler kağnılar vasıtasıyla Beyşehir İlçesi Kurucuova 
Köyü’ne yakın bir mevkiden getirilmiştir. 

Beyşehir/Gölyaka Köyü

Araştırmanın beşinci gününde çalışmalara, Konya’nın Beyşehir İlçesi’ne bağlı Gölyaka 
Köyü’nde devam edilmiştir. Köy muhtarının aktardığı bilgilerden hareketle, Gölyaka Cad-
desi üzerinde bulunan 38 numaralı binanın bahçesinde bazı mezar stelleri ve yapı elemanla-
rı tespit edilmiştir. Köy sakinlerinin ifadelerine göre, eskiden ortaokul olarak kullanılan ve 
şimdi boş olan binanın bahçesine Beyşehir Gölü kıyısından birçok yazıtlı ve yazıtsız mezar 
steli ve yapı elemanı taşınmıştır. Ancak bugün söz konusu taşların birçoğu burada değildir. 

2Koordinatlar: 0362866 Doğu / 04175958 Kuzey

Bahçede bulunan yapı elemanları ve mezar stelleri şunlardır:  Beyaz mermerden yapıl-
mış, her tarafı kırık, üst kısmında süslü girland ve palmet kalıntıları ile bir satırlık Grekçe 
yazıt bulunan bir yapı elemanı tespit edilmiştir (Resim: 6).

Ölçüler: Taş yüksekliği 44 cm, genişliği 46 cm, kalınlığı ise 18,5 cm’dir. Yazıtın olduğu 
yüzeyin uzunluğu 39 cm, kalınlık ise 6cm’dir. Yazıtın harf yükseklikleri 2-3,5 cm arasında, 
harf derinlikleri ise ortalama 1,70 mm olarak ölçülmüştür.

Beyaz mermerden yapılmış, üzerinde biri kadın, ikisi erkek figürü bulunan mezar steli. 
Stelin alt ve kısımlarında ikişer satırlık Grekçe yazıt bulunmaktadır (Resim: 7). 

Ölçüler: Taş yüksekliği 89 cm, genişlik 44 cm, kalınlık ise 28 cm’dir. Figür uzunlukları 
yaklaşık 44 cm olup, yazıtın harf yükseklikleri 2 cm’dir. 

Mimari bir blok üzerinde, beyaz mermerden mezar steli. Stel üzerinde 3 insan figürü bu-
lunmaktadır. Bu figürler silindiği için, kabartmalara ilişkin herhangi bir yorumda bulunmak 
mümkün değildir (Resim: 8). 

Ölçüler: Stel yüksekliği 87 cm, genişlik 52 cm, figürlerin uzunluğu 26 cm, kabartma 
alanının genişliği ise 32,5 cm’dir.

2 Buluntulardan bazıları 1968 yılında A. S. Hall tarafından yayımlanmıştır. Bkz. A. S. Hall, “Notes and Inscripti-
ons from Eastern Pisidia”, AS 18, 1968: 58-92.
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Yenişarbademli/Gölkonak/Moma (1970’li yıllarda Çatalhoma) Köyü Mezarlığı 

Mezarlığın kuzeydoğu ucunda bu bulunan bir mezarın başında mimari bir blok tespit edil-
miştir. Kireç taşından imal edilen yapı taşını, Helenistik döneme tarihlendirmek mümkündür. 
Yapı taşının yüksekliği 70 cm, genişliği 44 cm, kalınlığı ise 22 cm’dir.

Koordinatlar: 0361694 Doğu / 04174753 Kuzey 

Yenişarbademli/Allat Boğazı Taş Ocağı

Doğal kayanın eteğinde seyrek olarak taban altlıkları ve seramik parçaları görülmüştür. 
Doğal kaya üzerinde bulunan oyuklar, buranın taş ocağı olabileceğini düşündürmektedir. 

Yenişarbademli/Pınarbaşı Mezarlığı

Pınarbaşı Mahallesinde bulunan mezarlığın giriş kapısının sağ köşesinde, yerel kireç ta-
şından üretilen bir altar tespit edilmiştir (Resim: 9). Söz konusu altarın görülebilen 3 tarafında 
figürler bulunmaktadır. Ön yüzde sol omzunda aslan postu, sağ omzunda ise lobut (budaklı 
sopa) ve göğüs kafesinin altında girland bulunan Herakles figürü bulunmaktadır. Herakles’in 
sol omuzunun üst kısmında ise kerykeion tutan ve Hermes olabileceği düşünülen figür gö-
rülebilmektedir.  Altarın sol yüzünde buğday başakları ve meyve betimlemeleri oldukça tah-
rip edilmiştir. Bunlardan sağ altta bulunan buğday başakları demet halinde stilize edilmiştir. 
Altarın sağ yüzünün üst kısmında üzüm salkımı, alt kısmında ise tanımlanamayan bir figür 
bulunmaktadır. Söz konusu figürler, betonla kaplandığı için tam olarak görülememiştir. Altar, 
mezarlığın kapısını sağlamlaştırmak için köşeye üzerine beton dökülerek sabitlenmiştir.

Ölçüler: Ön yüz: yükseklik 85 cm, genişlik 65 cm, kalınlık 38 cm. Yan kısım: yükseklik 
85 cm, genişlik 36 cm’dir.

Mezarlığın orta kısmında, uzunluğu 45 cm, genişliği ise 53 cm olan 1 adet üzerinde 2 
ahşap mazgal deliği bulunan giriş kapısı zemin bloğu kayıt altına alınmıştır.

Koordinatlar: 360095 Doğu / 4177914 Kuzey

Yenişarbademli/Pınarbaşı Mahallesi Harman Yeri (Makıf)

Alanın doğusunda üzeri demir parmaklıklarla örtülmüş, uzun zamandır kullanılmayan ve 
tamamı devşirme mimari blok ve yapı taşlarından yapılmış bir kuyu tespit edilmiştir (Resim: 
10). Kuyunun dört köşesinden harman yerine bakan tarafın iç kısmının sol üst köşesindeki 
gri renkli kireç taşının üst kısmında 4, alt kısmında ise 3 satırlık Grekçe yazıt bulunmaktadır 
(Resim: 11). Yazıtlı taşın üst kısmındaki harfler alt kısımda bulunan harflere göre daha belir-
gin olup, tamamı okunabilmektedir. 

Ölçüler: 46x12, harf derinliği: 2mm-2.60 mm arasında, harf yüksekliği: 2-3 cm arasında

Koordinatlar: 360279 Doğu / 4177715 Kuzey 
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Yenişarbademli Kale (Jandarma Karakolu üstü)

Yenişarbademli Jandarma Karakolu karşısında bulunan ve köylülerin “Dolama Yolu” de-
dikleri hâkim tepede, ana kaya üzerinde dikdörtgen formda inşa edilen ve yaklaşık 5 metre 
kalınlığında duvarlara sahip oldukça büyük bir kale yapısı tespit edilmiştir. Kale, Toros Dağ-
ları’nın kuzey uzantısı olan Anamas Dağları’nın eteğinde yer alan Yenişarbademli ovasının, 
Beyşehir Gölü’nün Isparta sınırına bakan kıyılarının, Isparta-Aksu ve Şarkikarağaç yönünden 
gelen kıyı yolunun ve Prostanna, Tymbriada ve Tityassos gibi komşu kentleri birbirine bağla-
yan yolların kavşak noktası üzerinde yer almaktadır. Bu durum kalenin, söz konusu yolların 
güvenliğinin sağlanmasında oldukça stratejik bir rol üstlenmiş olduğunu düşündürmektedir 
(Resim: 12). Kalenin girişi, Yenişarbademli’ye bakan ve güneydoğu yönünde konumlanan 
yamaçta bulunmaktadır. Kaleyi çevreleyen duvarlar, yerel gri düzensiz kireçtaşları kullanıla-
rak örülmüştür. Bu tip inşa tekniği ve mimari tipoloji, Batı ve Kuzey Pisidia’da yoğun olarak 
görülmektedir. Antiokheia Sağır Kalesi ve Burdur/Bucak/Belören’de bulunan Keraia kentini 
çevreleyen surlar bu duruma verilebilecek en güzel örneklerdir. 

Kalenin Beyşehir Gölü’ne bakan doğu yamacında, Yenişarbademli’ye bakan güney ya-
macında ve kuzey yamaçlarında gözetleme burçlarına ait kalıntılar tespit edilmiştir. Duvarlar 
ve burçlar düzensiz kırma yerel taşlardan inşa edildiği için, duvar yapısının genişliğinin ve 
uzunluğunun net bir şekilde tanımlanması mümkün değildir. Buna karşın, yapı elemanları-
nın düzensiz olmasına rağmen ana kaya üzerine oturtulan temel kaide formunu görebilmek 
mümkündür. Ayrıca yapının kuzeybatı yönünde başka bir gözetleme burcunun varlığı da tes-
pit edilmiştir. 

Kalenin muhtemel bir yerleşim görmediği ve güvenlik maksatlı bir garnizon olabileceği 
tahmin edilmektedir.  Zira kale üzerinde ve civarında yoğun seramik ve tuğla parçaları gö-
rülmemiş, kalenin içinde bulunan ana kaya işlenmemiş vaziyette olup, kalenin güney duvarı 
da bir teras üzerinde örülmüştür. Kalede az miktarda metal cüruf tespit edilmiştir. Bu durum, 
burada demir işçiliğinin yapıldığı küçük işliklerin varlığına işaret etmektedir. Bu işliklerin 
de sivil yerleşim olmaması nedeniyle, sadece askeri silah üretim maksadıyla işletildikleri 
kuvvetle muhtemeldir. 

Kalenin kesin inşa tarihine ilişkin bir tahminde bulunmak zor olsa da Helenistik dönem 
öncesinde inşa edilmiş olabileceği ve Geç Antik Dönem boyunca da-siyasal atmosfere göre 
zaman zaman değiştiği- gözetleme amacıyla kullanılmış olduğu tahmin edilmektedir.

Koordinatlar: 358958Doğu/4176070Kuzey, 358930Doğu/4176076Kuzey, 358907 
Doğu/4176042 Kuzey, 358915 Doğu/4176033 Kuzey

Konya /Beyşehir/Kurucuova Köyü

Kalede gerçekleştirilen çalışmalardan sonra araştırmalara Konya İli, Beyşehir İlçesi, Ku-
rucuova Köyü’nde devam edilmiştir. Anamas Dağları eteğinde yer alan köy, ızgara planı 
kullanılarak kurulmuştur. Burada bulunan evlerin birçoğu, taş ve kerpiç mimarinin en güzel 
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örneklerini yansıtmaktadır. Bununla birlikte, evlerin inşasında düzgün kesilmiş yapı taşları 
ve çeşitli mimari öğelerin yoğun bir şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir. Köy sakinlerinden 
bir beyefendinin aktardığı bilgilere göre bazı taşlar ve mimari öğeler, Anamas Dağları’ndaki 
yangın kulelerine yakın bir mevkiden köye taşınmıştır. Aynı mevkiide yazıtlı taşların görül-
düğü yine köy sakinleri tarafından ifade edilmiştir. Bir sonraki araştırma sezonunda, bahsi 
geçen yangın kuleleri mevkiinde kapsamlı araştırmalar yapılması planlanmaktadır.   

Köyün 43877 no’lu sokağında, ev sahibinin aktardığı bilgilere göre 1932 yılında inşa 
edilmiş, 39 no’lu evin (Resim: 13) ön cephe duvarında medusa ve kadın figürlü kireçtaşından 
yapılmış bir lahit kapağı parçası görülmüştür (Resim: 14). Yine evin kapısının önünde iki 
cephesi profilli kireçtaşından sütun altlığı bulunmaktadır. Evin sol cephesinde sağ üst köşede 
kireçtaşından yapılmış volütlü, ortasında kartal figürü bulunan bir sütun başlığı kayıt altına 
alınmıştır. Yine ev sahibinin aktardığı bilgilere göre, evin inşasında kullanılan yapı taşları ve 
mimari öğeler, Beyşehir Gölü kıyısından kağnılar vasıtasıyla taşınmıştır. 

Köyün 43877 no’lu sokağında bulunan 32A no’lu evin bahçe duvarının caddeye bakan 
dış cephesinde, sol elinde dik şekilde bir mızrak, sağ elinde ise aşağı doğru sarkan bir bal-
ta bulunan ve muhtemelen bir askere ait üçgen alınlıklı yerel kireçtaşından bir mezar steli 
tespit edilmiştir (Resim: 15). Stelin yüksekliği 44 cm, genişliği 24 cm olup figür alanının 
yüksekliği 23 cm genişliği ise 22 cm’dir. 

Köyün 43877 no’lu sokağında bulunan 12 no’lu evin bahçe duvarının dış cephesinde 
yerel kireçtaşından 2 adet mezar steli tespit edilmiştir. Bunlardan biri alınlığı kırılmış, muh-
temelen- karı-koca figürlü diğeri ise aşınmış üçgen alınlıklı insan figürlü mezar stelidir. Öl-
çüler: Karı-koca mezar steli: yükseklik: 34 cm, genişlik 29 cm. Erkek figürlü mezar steli: 
yükseklik 49 cm, genişlik 23 cm, figür alanının yüksekliği ise 24 cm’dir.

Köyün 43892 no’lu sokağında bulunan 2 no’lu evin caddeye bakan ön cephe duvarında, 
kireçtaşından yapılmış, üzerinde bir kadın ve bir erkek figürü bulunan mezar steli tespit edil-
miştir. Stel ölçüleri: yükseklik 44 cm, genişlik 27 cm, figür alanı yüksekliği 31 cm, genişliği 
ise 22 cm’dir.

Köyün Kurucuova Caddesinde bulunan bir evin bahçesinde, Geç Antikçağ’a tarihlendi-
rilebilecek yan yana stilize kadın-erkek figürlü kireçtaşından yapılmış bir mezar steli tespit 
edilmiştir. Erkek figürünün tamamına yakını kırık vaziyette olup, sadece tuniği görülmektedir.

Kordinatlar: 359922 Doğu/417287 Kuzey 

Malanda

Çalışmanın 10. Gününde, Anamas Dağları’nın doğu eteğinde yer alan, Yenişarbademli 
ilçe merkezi ile Beyşehir’in Kurucuova Köyü sınırında, her iki yerleşime yaklaşık 3 km 
uzaklıkta bulunan Malanda-köylülerin “medrese” dedikleri- mevkii araştırılmıştır. Burada, 
Selçuklu döneminden kalma, yığma taş duvar tekniğiyle harç kullanılarak inşa edilen ve 
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1992 yılında R. Arık ve ekibi tarafından araştırılan3-bize göre kışlık köşk ya da av köşkü 
olarak kullanılmış olan- dikdörtgen kompleks ve civarında çalışmalar yapılmıştır. Yapının 
civarında yapılan araştırmalarda yoğun miktarda seramik parçaları ve taban tuğlaları tespit 
edilmiştir. Daha sonra detaylı bir şekilde ölçülen yapı, fotoğraflanmıştır. Yapının içerisinde, 
yer yer kaçak kazı çukurları tespit edilmiş ve bu çukurlardan birinde sırlı çini parçaları ve 
mozaik kalıntıları görülmüştür. Bu durum yapının, duvar ve tabanlarının oldukça süslü ve 
ihtişamlı olduğunu ve sıradan insanlar tarafından kullanılmamış olabileceğini düşündürmek-
tedir. Zira yapının Kubadabad Sarayı’na yaklaşık 6 km mesafede bulunması da bu kanıyı 
desteklemektedir.

Kordinatlar: 358893 Doğu/417453 Kuzey

Kuduz Deresi/Yanık Değirmen 

Beyşehir’e bağlı Kurucuova Köyü ve Yenişarbademli’yi birbirinden ayıran Kuduz 
Deresi’nin Kurucuova yakasında, Yanık Değirmen’in yaklaşık 500 m aşağısında, ikisi kar-
şılıklı olmak üzere, üç büyük ana kaya yüzeyinde bazı harfler tespit edilmiştir. Yamaç tara-
fındaki ana kaya yüzeyine oyulmuş 14 cm yüksekliğinde ve 12,5 mm derinliğinde büyük 
M ve W harfleri; 2. kayada benzer şekilde yüzeye oyulmuş, 13 cm yüksekliğinde ve 15 mm 
derinliğinde büyük “M ve O” harfleri; kuzey-güney yönünde yer alan 3. kayada ise 14-17 
cm yüksekliğinde ve 12 mm derinliğinde kazılmış büyük “M ve O” harfleri net bir şekilde 
okunabilmektedir. Her ne kadar söz konusu kayaların civarında yapılan araştırmada, somut 
bir veri ya da bu harflerin yazılış amacına ilişkin herhangi bir ipucu elde edilmemiş olsa dabu 
harflerin mülk ya da coğrafi bir sınırı belirleme, yön gösterme maksatlı veyahut dini bir amaç 
doğrultusunda yazılmış olabileceği şeklinde tahmin yürütülebilir.

Kordinatlar: 358968 Doğu 4174156  Kuzey

Çalışmanın 11. ve son gününde, bu sezon gerçekleştirilen ve gelecek sezon yapılması 
planlanan çalışmalara ilişkin olarak Yenişarbademli ilçesinin yerel yöneticileriyle yeniden 
görüşülmüştür. Kendilerinin de görüşleri ve önerileri alınarak, gelecek sezon araştırma ya-
pılacak alanlar hakkında bir planlama yapıldıktan sonra bu yılki çalışmalar tamamlanmıştır. 
Araştırma süresince bizden desteklerini esirgemeyen başta belediye başkanı, kaymakam ve 
ilçe karakol komutanı olmak üzere, sn. muhtarlarımıza, Yenişarbademli Gölkonak Köyü sa-
kinlerine ve araştırma yapılan diğer köylerin sakinlerine teşekkürlerimizi sunarız.

3 3 R. Arık, “Kubad-Abad/Malanda Yüzey Araştırması”, XI. Araştırma Sonuçları Toplantısı (Ankara-24-28 Ma-
yıs 1993), 1994: 35-42.
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Resim 1: Pınargözü Mağarası genel görünüş.

Resim 2: Senitli Yaylası’nda bulunan Yörük mezarları.

Resim 3: Kilise/Şapel’e ait kuzey duvarı ve apsis.
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Resim 4: Tekke Mezarlığı ve stelin bulunduğu mezar.

Resim 5: Mezar steli.

Resim 6: Yapı elemanı/bir sunağa ait yazıt parçası.
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                   Resim 7: Grekçe yazıtlı mezar steli.            Resim 8: Yazıtları silinmiş olan kabartmalı mezar steli.

Resim 9: Mezarlığın giriş kapısına monte edilen altar.
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Resim 10: Harman Yeri Mevkii’nde bulunan kuyu.

Resim 11: Kuyunun iç duvarında bulunan yazıtlı mezar steli.

Resim 12: Kalenin batı duvarına ait kalıntılar.
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Resim 13: Dış duvarında medusa kabartmalı lahit kapağı parçası bulunan geleneksel konut.

Resim 14: Üzerinde medusa başı ve kadın kabartması bulunan lahit kapağı parçası.

Resim 15: Bahçe duvarına yerleştirilen figürlü mezar steli.
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2019 -2020 YILLARI RHODOS PERAİASI YÜZEY ARAŞTIRMASI 
Abdulkadir BARAN*

2019 Yılı Çalışmaları1

Rhodos Peraiası 2019 yılı yüzey araştırması çalışmalarımız 04.10.2019 tarihinde başla-
mış ve 23.10.2019 tarihinde tamamlanmıştır. 2019 yılı çalışmalarımızda 22 farklı noktada 
çalışma yürütülmüştür (Resim: 1). Bunlardan tescilsiz olan ve tescile önerilebilecek durumda 
olan 9 farklı alan için tespit fişleri hazırlanarak ilgili kurul ve müzeye iletilmiştir. 

Kızılağaç Katranlık Mevkii : 2018 yılında incelenmiş olan alanda tepenin güneydoğu-
sunda yol kenarında kaçak kazıcılar tarafından açığa çıkartılmış yeni bir oda mezar tespit 
edilmiştir. Kısmen ana kayaya oyulmuş kısmen de kesme bloklar ile inşa edilmiş mezar 
2,25 x 2,72 m. genişlikte ve tespit edilebildiği kadarıyla kline ile tavan arasında 1,72 m. 
yüksekliktedir. Duvarları sıva ile kaplanmış olan mezarın, bazı bölümlerinde sıva üzerinde 
kazımalar dikkat çekmektedir. Tavan kısmı tahrip edilerek girilmiş mezarın giriş kapısının 
doğuda olduğu anlaşılmaktadır. Yöre sakinlerine göre daha önceden de görülebilen mezar 
yeniden kazılmıştır. Olasılıkla önceki dönemlerde yol açılırken tavan tahrip edilmiş ve mezar 
açığa çıkmış olmalıdır. Kaçak kazı toprağında az sayıda seramik insan iskeleti parçaları ve 
antik döneme ait olabilecek metal parçalarının görülmesi mezarın temizlik kazısına ihtiyaç 
duyduğunu göstermektedir. Kesin tarihlenebilecek bir malzeme görülememekle birlikte üç-
gen tavan düzenlemeli ve muhtemelen bir de ön odası olan mezarın Helenistik dönem kö-
kenli olduğu, sonraki dönemlerde ise yeniden kullanıldığını önermek mümkündür. Katranlık 
Mevkii’ndeki yerleşimin bulunduğu tepenin batı bitimindeki bir tepenin doğuya bakan ya-
macında Kahveyanı Mevkii’nde bir antik dönem yapısı bulunduğuna dair izler de tespit edil-
miştir. Tarla olarak kullanılan bu alanda yüzeyde yoğun seramik görülmekle birlikte sadece 
küçük bir bölümde küçük taşlardan örülme bir antik duvar sırası görülebilmektedir. Bununla 
birlikte yüzeyde görülen büyük bir antik dönem yapı bloğu daha anıtsal yapı kalıntılarının 
bulunduğuna işaret etmektedir. Alanda tespit edilebilen verilerin sınırlı olmasına karşın ko-
numu ve yüzey seramiklerinin dağılımı bölgede sıklıkla görülen bir çiftlik evi olabileceğini 
ve Helenistik döneme tarihlenebileceğini düşündürmektedir. 

Kızılağaç Kavacık: Katrancık Mevkii’nin güneyindeki tepede kaçak kazı yapıldığı bilgisi 
üzerine alanda yaptığımız taramalarda bir tanesinde yapı kalıntısı görülebilen kaçak kazı 
çukurları tespit edilmiştir. Kalıntıda 70 cm. genişlik ve 60 cm. derinlikte bir kapı açıklığı net 
olarak görülmekle birlikte yapının formu tam olarak anlaşılamamaktadır. Kapı açıklığına 
daralarak yaklaşan doğudaki daha düzensiz örgülü iki duvar hattı ve batıda kapının güney 

* Doç. Dr. Abdülkadir BARAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 48000 
Muğla-Türkiye. baran@mu.edu.tr

1 Genel Müdürlüğümüzden Arkeolog Filiz KOCAELİ’nin eşlik ettiği çalışmalarımıza ekip üyelerimizden Araş. Gör. 
Nil DİRLİK, Doktora öğrencilerimiz Gürol AYTEPE ve Can KANDAZ ile arkeologlar İlyas TEKİN ve Mehmet 
KAYA katılmıştır.
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kanadına bitişik bir duvar hattı kısmen korunmuştur. Yapı kalıntısının tepenin daha önceden 
anayolun açılması sırasında yok edilen kısmının kenarında oluşu olası mekânın önceden tah-
rip edilmiş olduğunu göstermektedir. Tepenin en üst noktasında yer alması sebebiyle bir me-
zar değil de konut ya da kule tarzı bir mekân olabileceği anlaşılan yapı kalıntısının çevresinde 
Helenistik döneme ait yoğun yüzey seramikleri görülmektedir. 

Kızılağaç Kocaevyanı: Kızılağaç’ta Büyükasar kalesinin 200 m. kuzeydoğusundaki Ko-
caevyanı Mevkii’nde daha önceki yıllarda tespit edilen çiftlik evinde kaçak kazı faaliyetle-
rinin devam ettiği ve ayrıca çiftlik evinin 50 m. güneyinde kaçak kazıda bir yapı kalıntısı 
açığa çıkarıldığı görülmüştür. 10 metreden fazla derinlikte ana kayanın parçalandığı yoğun 
kazı yapılan alanda bir oda mezarın ön odasının kısmen tahrip edilmiş olduğu anlaşılmıştır. 
Kazı toprağında antik seramik parçaları ile olasılıkla genç bir insan iskeletine ait parçalar 
görülebilmektedir. 

Kızılağaç Büyükasar, Kuzeydoğu Mekânlar: 1. derece arkeolojik sit alanı olan Büyüka-
sar kalesinin kuzeydoğusunda düzlük kenarında sit sınırı dışında kalmış mekân kalıntıları 
bulunmaktadır. Mekânlar kaçak kazı tahribatları arasında kısmen görülebilen duvar izleri ile 
tanımlanabilmiştir (Resim: 2). Birbiriyle bağlantılı en az 4 mekândan oluşan bir yapı ile bun-
lardan bir sokak ile ayrılan büyük bir mekân kaçak kazıcılar tarafından açığa çıkartılmıştır. 
En batıda yer alan birinci mekânın güneydoğu iç köşesine ait duvar hattı görülebilmektedir 
ve mekân yaklaşık 5x5 m. ölçülerinde olmalıdır. İkinci mekânın kuzey dış duvarı takip edile-
bilirken, yaklaşık 4x4 m. ölçülü üçüncü mekânın kuzey ve doğu köşesi ile güneydeki içinde 
kapı düzenlemesi bulunan duvarı korunmuştur. Dördüncü mekânın güney bitiminde 1,5 m. 
genişliğinde bir sokak bulunur ve güneyindeki yaklaşık 7x7 m. ölçülü mekânın doğu yarısına 
ait duvarlar kısmen korunmuştur. Bu mekânın kuzeydoğusunda duvarın devam ettiği ve bu-
gün yoğun orman örtüsü altındaki alanda başka mekânların da bulunduğu anlaşılmakla bir-
likte kesin bir veri gözlenememektedir. Beşinci mekânda yer alan 1,04 m. çapında pres bloğu 
parçası bu alanın bir atölye olabileceğini akla getirmektedir ve zorlukla seçilen izlerden pres 
bloğunun çevresinde tabanın taş kaplama olabileceği anlaşılmıştır. Alanda yapıların tarih-
lendirilmesinde kullanılabilecek kesin bir veri tespit edilememekle birlikte duvar karakteris-
tikleri ve yüzeyde görülen az miktarda seramik Büyükasar Kalesi ile aynı şekilde Helenistik 
döneme işaret etmektedir. Büyükasar Kalesi’nin güneyindeki düzlük alan zeytinlik olarak 
son yıllarda düzenlenmiş ve kenar kısımlar da kepçe ile düzlenmiştir fakat alanda daha fazla 
yapının bulunmuş ve tahrip edilmiş olması büyük olasılıktır. 

İdyma Antik Kenti: Gökova Asartepe Mevkii’nde yer alan antik kentte 2019 yaz ayların-
da kaçak kazılar sonucunda açığa çıkartılmış olduğu bildirilen bir yazıtın yerinde incelenmesi 
ve alanın kontrol edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirilmiştir. Oldukça yoğun kaçak kazı 
tahribatının gözlemlendiği antik kentte tahrip edilen üç mekânı kısmen görülebilen geniş bir 
terastaki yapı kalıntısının doğusundaki mekânın içinde bırakılmış yarısı kırık eksik bir yapı 
bloğu üzerinde uzun bir yazıt korunmuştur. Dr. Güray Ünver tarafından çevirisi yapılan yazıt 
bir palaestra inşası için söz vermek suretiyle para bağışlamış olan şahısların isimlerini ve ba-
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ğış miktarlarını içeren bağış listesidir. Listenin ilk sırasında bir Rhodoslu EPİSTATES, ikinci 
ve üçüncü sıralarında ise Rhodoslu HEGEMON’lar yer almaktadır. Bloğun alt kısmının kırık 
olması nedeniyle tümü okunmayan yazıtta bağış miktarları 20 – 30 drakhmai aralığında değiş-
mektedir. Yazı karakteri ile MÖ 3 – 2. yüzyıla tarihlenen yazıt bir yapı bloğu olarak tanımla-
nabileceği için ait olduğu yani kaçak kazılarla tahrip edilen yapının Gymnasion olabileceğine 
işaret etmektedir. Yapı terasının diğer alanlardan daha geniş olması da bu tanımlamayı des-
teklemektedir. Yapının hemen üst kesiminde başka bir kaçak kazıda üst yapısı korunmamış 
bir podyumlu anıt mezarın ana kayaya oyulmuş gizli mezar odasının ilk defa açılmış olduğu 
görülmüştür. Pişmiş toprak kiremitlerle kapatılmış tek kline bulunan odada yan duvarlar da 
kaçak kazıcılarca tahrip edilerek başka mezar olup olmadığı araştırılmıştır. Bu alanın biraz 
daha aşağısındaysa bir ana kaya düzleminin kazılarak nişli mezarlar ve bir kaya mezar odası-
nın muhtemelen ilk kez açılmış olduğu görülmüştür. Kazılan alanın çevresindeki ucu eğilmiş 
kazma ve oldukça aşınmış kürek bu alandaki kazı yoğunluğunu gösterir niteliktedir. Yukarıya 
doğru çoğalan ve nerdeyse adım başı görülebilen kaçak kazıların bir tanesinin atık toprağında 
yağmur sonrası görülür duruma gelmiş bir fildişi kolye tanesi tespit edilmiş ve etütlük olarak 
müzeye teslim edilmiştir. Tespitlerimiz kolluk kuvvetleri ve Muğla Müzesine bildirilmiş ve acil 
kurtarma kazısı yapılabilmesi için gerekli başvurular gerçekleştirilmiştir. 

Çayderesi (Yeşilova) Kalesi: 2018 yılında plan çalışmalarında eksik kalan bölümlerin 
tamamlanması amacıyla Çayderesi Kalesi’nin güneydoğu yamaçlarında çalışma gerçekleş-
tirilmiştir (Resim: 3). Dere yatağı kuzey kenarında harçlı duvarlara sahip içinde su kana-
lı görülebilen bir yapı kalıntısının 8 metre uzunluk ve 1,10 m. yükseklikte korunmuş bir 
duvarı tespit edilmiştir. Suyla ilişkili bir yapı olduğu söylenebilmekle birlikte tam formu 
ve işlevini anlamak mümkün olmamıştır. Daha önceden bilinen dere yatağı boyunca devam 
eden ve doğudaki tepeleri aşarak Ula’ya ulaşan Osmanlı Dönemi taş kaplı yolun kontrolleri 
de yapılmıştır. Çaydere Kalesi’nin güneydoğusunda yerleşimin plana aktarılmayan mekân-
larının çizimleri yapılarak kalenin hâlihazır planı tamamlanmıştır. Kaçak kazıların maalesef 
yoğun bir şekilde devam ettiği ve her geçen gün yeni bir mekânın tahrip edilmekte olduğu 
görülmektedir. Güney Yamaçta kaçak kazı ile tahrip edilen bir mekânda ise bir taş üzerine bı-
rakılmış üç adet bronz sikke görülerek alınmıştır (Resim: 3). Kaçak kazıcılar tarafından unu-
tulduğu muhtemel olan sikkelerin bu mekânda mı çıkarıldığı yoksa başka mekânlardan mı 
taşındığı anlaşılamamıştır. İncelemesi ve temizliği yapılan sikkeler Muğla Müzesine etütlük 
olarak teslim edilmiştir. Üç sikke de MÖ. 4. yy. son çeyreğine tarihlenmektedir. Birinci sikke 
bronz bir Makedonya sikkesidir, askerlere maaş olarak verildiği bilinen sikkenin çapı 1,6 
cm. ağırlığı 3,37 gramdır. Ön yüzde aşınmış kalkan betimi, arka yüzde ise ortada Makedon 
miğferi kenarlarda ise B ve A harfleri görülmektedir. İkinci ve üçüncü sikkeler Rhodos sikke-
leridir. İkinci sikkenin çapı 1 cm. ağırlığı 1,54 gramdır. Ön yüzde başında saç bandı bulunan 
sağa dönük erkek başı mevcuttur. Arka yüzde ise, incuse içinde gül filizi betimi ve sol ke-
narda zorlukla seçilen harf izleri görülmektedir. Üçüncü sikkenin çapı 1,1 cm., ağırlığı 1,37 
gramdır. Ön yüzde sağa bakar şekilde Helios başı, arka yüzde Rhodos gülü görülmektedir. 
Sikkelerin tarihi yerleşimin tarihi ile uyum göstermektedir. 
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Yeşilova, Tehnelik Mevkii: 2018 yılında incelenerek planı çıkartılan olası çiflik evi 
yapısının  tescile önerilmiş olmasına karşın henüz tescil edilmediği ve 2019 yılı içerisinde de 
yol genişletme çalışmasında yeniden tahrip edilmiş olduğu tespit edilmiştir. Güneybatısından 
geçen karayolu açılırken tahrip edilmiş yapının yol genişletme çalışmaları sırasında da iki 
duvar parçası daha kesitte görülür hale gelmiştir. Dağılmış seramik parçaları bu alandaki 
olası Helenistik dönem çiftlik evi yapısının varlığını teyit eder niteliktedir. 

Portakallık Ağaköy Kule:  Ula İlçesi, Portakallık Mahallesi Ağaköy Mevkii’nde köyün do-
ğusundaki hakim bir mevkiide kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine alanda yapılan taramalarda 
gözetleme işlevi taşımış olması gereken bir kule kalıntısı tespit edilmiştir. Yoğun kaçak kazı 
yapılan alanda bir doğal kayalık mağara hiltilerle delinerek dinamit ile patlatılacak şekilde ha-
zırlık yapılmıştır. Bu kayalığın kuzeyinde bir kaya üzerinde 70 cm. genişliğinde bir bloğun 
oturmuş olabileceği yuva düzenlemesi ile bir başka kaya üzerinde 40 cm. genişlik, 55 cm. 
yükseklik ve 80 cm. derinliğinde arka köşesi oval yapılmış bir yuva bulunmaktadır. Kült veya 
benzeri amaçlı bir stel yerleştirilmiş olabilecek bu yuvanın haricinde alanda Helenistik döneme 
tarihlenebilecek seramik parçaları görülebilmektedir. Alanda doğal mağaranın batısında Kyl-
landos’a bakacak şekilde konumlandırılmış 5,25 metrelik bölümü ölçülebilen antik döneme ait 
bir duvar kalıntısı bulunmaktadır. Yoğun bitki örtüsü altındaki duvarın genişliği ölçülememekle 
birlikte köşe yapan kısmı görülebilmektedir. Bölgede yaygın bir şekilde görüldüğü üzere kaba-
ca düzeltilen yerel taşlardan inşa edilmiş bu duvar kalıntısı hem konumu hem de çevresindeki 
az sayıda antik dönem seramik parçası ile gözetleme işlevi taşımış bir kule olarak tanımlanabil-
mektedir. Kulenin sırtını dayadığı anlaşılan doğal kayalığın güneydoğusunda çok eski olmadığı 
anlaşılan terk edilmiş bir köy evi kalıntısı bulunmaktadır. Alanda yaptığımız taramalarda başka 
bir antik dönem kalıntısı ekibimizce tespit edilememiştir. 

Portakallık Kummacık Mezarlığı:  Sarayyanı Kalesi’nin 800 m. kuzeyinde yer alan yakın 
dönemlere ait Kummacık Mezarlığı içinde mezar taşı ya da duvar malzemesi olarak kullanıl-
mış çok sayıda antik dönem yapı bloğu bulunmaktadır. Mezarlık oldukça bakımsız durumda 
ve tamamen dikenli bitkilerle kaplanmış durumda olmasına rağmen duvar bloğu, arşitrav ve 
sütun tamburları gibi elemanların bazıları belgelenebilmiştir. Bu elemanların Sarayyanı Ka-
lesi’nden mezarlarda kullanılmak üzere taşınmış olduğu büyük bir olasılık olarak gözükmek-
le birlikte bu alanda bir tapınak bulunabileceği de akla gelmektedir. Mezarlık içerisinde antik 
dönemlerden beri kullanılmış olabilecek bir su kuyusu bulunması da bu olasılığı destekle-
mektedir. İlgili kurumlara mezarlığın temizliği için başvuru yapılmış ve temizlik yapılması 
sonrasında bu alanda detaylı çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

Ula, Örnekköy Yerleşim:  Örnekköy batısındaki tepenin hakim noktasında yer alan te-
lefon vericilerinin çevresinde antik yapı izleri tespit edilerek plana aktarılmıştır (Resim: 4). 
Yerleşimin güneydoğusunda doğal bir mağara bulunmaktadır, oldukça derin bir oyuk şek-
lindeki mağaranın sarnıç olarak kullanılmış olması olasıdır. Vericilerin hemen kuzeybatı ke-
narında kaçak kazı çukuruyla tahrip edilmiş bir mekân kalıntısı kısmen anlaşılabilmektedir. 
Vericilerin bir alt seviyesinde kuzeydoğuya bakan alanlarda ise iyi korunmuş bir teras duvarı 
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ve yüzeyde yer yer izlenebilen mekân duvarları bulunmaktadır. Bu mekânların bir alt seviye-
sinde kabaca işlenmiş yerel taşlardan inşa edilmiş sur ya da teras duvarı kalıntısı iyi korun-
muş durumdadır. Yaklaşık 3 m. yükseklikte 12 m uzunlukta korunmuş olan duvarın doğuya 
ve batıya doğru uzantısı tespit edilememektedir. MÖ 4. yy.’dan başlayan Helenistik dönem 
ağırlıklı seramik parçaları bulunan alanın hakim konumu burasının kale tarzında bir yerleşim 
olduğuna işaret etmektedir. 

Portakallık İmamkırığı Mevkii:  Portakallık’ta 2018 yılında tespit ettiğimiz, yerleşim ala-
nı çevresi yeniden kontrol edilmiş ve kaçak kazıların yoğun bir şekilde devam ettiği görül-
müştür. Tanımlanabilir yeni bir kalıntı görülememekle birlikte, yerleşimin kuzeyinde kaçak 
kazıların yoğunlaştığı görülmüştür. Yaklaşık 300 m. kuzeyde yer alan hakim bir noktada ana 
kayanın parçalandığı birkaç nokta görülmüştür. Bir noktada ana kaya üzerinde görülebilen 
sunu çukuru 10 cm. derinlik ve 15 cm. çapa sahiptir. Çevrede az sayıda antik seramik parçası 
ve zorlukla seçilebilen 1 sıra duvar hattı görülmektedir. Yerleşim bugün orman örtüsü altın-
dadır ve zeytinlik açılırken yapılan tahribatlara uğramış olmakla birlikte daha önce çiftlik evi 
olarak tanımladığımız alanın sırtını kayalığa dayamış küçük boyutlu bir yerleşim olabileceği 
ve zorlukla seçilse de kuzeydeki kaçak kazı yapılan alana kadar yayılım göstermiş olduğu 
söylenebilmektedir. Sunu çukuru ve tek sıra duvar hattı görülen alanın ise yerleşimin yuka-
rısında gözetleme işlevi taşıyan bir kule olabileceği muhtemeldir. Yerleşimin tarımsal üretim 
ve aynı zamanda gözetleme amaçlı bir Helenistik dönem yerleşimi olduğu anlaşılmaktadır. 

Portakallık Dereyüzü Mevkii: Portakallık Mahallesi’nin kuzeybatısında küçük bir tepe 
üzerinde antik dönem seramik parçaları ve alt kısmında kaçak kazı yapılmış bir kaya parçası 
üzerinde 28 cm. genişlik ve 25 cm. derinliğinde bir sunu çukuru bulunmaktadır. Etrafta ta-
nımlanabilir bir mekân kalıntısı bulunmamakla birlikte yüzeyde ve kaçak kazı çukurları çev-
resinde görülen seramikler bu alanda bir yapı bulunmuş olduğunu göstermektedir. Tepenin 
kuzeydoğu kesiminde daha önceden görülebilir olduğu söylenen bir oda mezar bulunduğu 
aktarılmakla birlikte alanda bugün sadece bir çukur ve mezara ait olabilecek birkaç yapı 
bloğu görülmektedir. 

Portakallık Çakırkuyusu: Portakallık mahallesinde Çakırkuyu Mevkii’nde küçük bir tepe 
üzerinde mekân kalıntıları tespit edilmiştir (Resim: 5). Tepenin en üst seviyesinde dörtgen 
planlı kaba taşlardan örülmüş mekânın kapı söve blokları da in situ korunmuştur. 6,70 x 
9,62 m. ölçüsündeki mekânın 55 cm. genişlikte kabaca düzeltilmiş taşlardan inşa edilmiş du-
varları bulunmaktadır. Kapı açıklığı 1,40 m. olarak ölçülmektedir. Mekânın arka duvarında 
bir sütun tamburu bulunmaktadır, 52x28 cm. ölçülü üst ve alt yüzeylerinde zıvana yuvaları 
bulunan kireçtaşından tamburun orijinal konumu ve işlevi bilinmemektedir. Planı çıkartılan 
mekânın ana kaya yükseltisine paralel düzenlenmiş bir dış teras duvarı bulunduğu anlaşıl-
maktadır. Yaklaşık 25 m. kenar ölçülü kare formlu bu teras düzenlemesinin orijinal duvarları 
net olarak izlenememektedir. Mekânın 50 m. kuzeyinde tek yandaki duvarı 13 m. boyun-
ca görülebilir durumda olan bir başka mekân vardır. 30 m. güneybatısında da yine dörtgen 
formda 3 kenar duvarı iyi korunmuş iki mekânlı başka bir yapı bulunmaktadır. 12,70 x 10,70 
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cm. dış ölçülü yapı orta kısımda iki mekâna ayrılmıştır. Yüzeyde görülebilen yoğun seramik 
parçaları arasında beş farklı pithosa ait parçalar, çatı kiremitleri ve günlük kullanım kapla-
rı bulunmaktadır. Mühürlü bir amphora kulp parçası kaybolmaması için alınmış ve etütlük 
olarak müzeye teslim edilmiştir. Helenistik döneme ait bir yerleşim olduğu anlaşılmaktadır. 
Yerleşimin güneybatısında aşağı seviyedeki toprak yolun hemen kenarında bir oda mezar 
bulunmaktadır (Resim: 5). Mezarın kapı üstünden girilerek tahrip edilen ana odası 2,43 x 
2,92 m. ölçülerindedir. Muhtemelen bir ön odası da bulunmuş olan mezarın ana odasının 
yalancı tonoz tekniğinde kapatıldığı görülmektedir. Yanlarda basamak yaparak çıkan bloklar 
üzerinde ortada düz geniş bir kapama bloğu yer almaktadır. Arka duvarda biri ortada birisi 
kenara daha yakın yerleştirilmiş yaklaşık 38 x 37 cm. kenar ölçülü ve 28 cm. derinlikte iki 
adet niş bulunmaktadır. Mezarda taban seviyesi görülemediği için kaç kline olduğu anlaşıla-
mamakla birlikte oda ölçülerine göre en az üç gömü bulunmuş olduğu söylenebilmektedir. 
Yerleşimin 200 m kuzeyinde hakim bir tepede modern su deposunun yakınında yoğun orman 
örtüsü altında kısmen incelenebilen dörtgen bir yapı kalıntısı bulunmaktadır. 11,95 x 11,29 m 
ölçülerindeki yapı duvarları yaklaşık 1,07 m. genişliktedir. Yapının doğu kenarında orijinal 
duvarların tahrip olmuş kısmında yuvarlaklaştırılmış duvar hatları görülmektedir. Herhangi 
bir kesin veri olmamakla birlikte yapının sonraki dönemlerde kiliseye dönüştürülmüş olması 
olasıdır. Kalıntının yaklaşık 100 m batısında orman içinde harçlı duvarlara sahip bir yapı 
kalıntısı ise Bizans dönemine tarihlenebilecek bir konut olarak tanımlanabilir. Bu yapıların 
Kilise ve Rahip Evi olarak tanımlanması olası olmakla birlikte ilerleyen dönemde araştırma-
lara devam edilecektir.

Portakallık İmamkuyusu Mevkii: Portakallık Mahallesi Ağaköy girişindeki İmamkuyusu 
Mevkii’nde üzerinde bayrak direği olan küçük tepede (Resim: 6) yaptığımız araştırmalarda 
tepe üstü düzlüğünde ana kaya yüzeyinde bir kandil nişi ve çevresinde çok sayıda kaçak 
kazı çukuru ile antik dönem seramik parçaları görülmüştür. Yüzeyde görülebilir durumda bir 
yapı kalıntısı bulunmamakla birlikte bu alanın 60 m. kuzeyindeki yamaçta çok iyi işçilikte 
bir tonozlu oda mezar bulunmaktadır (Resim: 6). Oda mezarın çevresinde kaçak kazıcılar 
tarafından çok sayıda çukur açılarak başka mezar bulunup bulunmadığı araştırılmış ve ya-
kın zamanda gerçekleştiği anlaşılan bu aktivitelerde kullanılan demir çubuklar da bir çalının 
altına gizlenmiş halde tespit edilmiştir. Kaliteli işçilik gösteren Makedon tipi tonozlu oda 
mezar ön ve ana odadan oluşmaktadır, mezara ana odanın kapısı üst kesiminden kırılarak 
girilmiştir, ön oda görülememektedir. Ana oda 2,85 x 2,44 m. genişliğindedir, giriş kapısı 
55 cm. genişlikte ve merkezde yer alır ve arka duvarda bir ve kuzey yan duvarda iki adet 
sunu nişi bulunmaktadır. Odanın tabanı görülememekle birlikte merkezde 1.55 m. yükseklik 
ölçülebilmektedir.  

Kyllandos (Ula, Elmalı): Antik kentteki çalışmalarımız ağırlıklı olarak güney eteklerdeki 
sur duvarının doğu ve batı bitimlerinin anlaşılmaya çalışılmasına yoğunlaşmıştır (Re-
sim: 7). Ölçüm aletlerinin çok iyi çalışmadığı bir tepeye konumlanmış olan antik kentteki 
incelemelerimiz kent yerleşimin dağılımını anlamaya odaklanmıştır. Bugün terkedilmiş ol-
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makla birlikte kentin güney bitimindeki konak tarzı eski köy evinin sahibinin bu alanları 
tamamen teraslarla yeniden düzenlediği görülmektedir. Bu nedenle kentin güney bitimiy-
le ilgili çok az arkeolojik veri tespit edilebilmektedir. Antik duvarlar sökülmüş, yeni teras 
duvarlarında yapı malzemesi olarak kullanılmış, kentin iç kısımlarına kadar taşınabilir tüm 
antik yapı elemanları büyük oranda parçalanarak bu duvarlarda kullanılmıştır. Evin kuzey-
doğusunda kalan kayalık bir yükseltinin çevresindeki orijinal sur duvarı kalıntıları görüle-
bilmektedir ve bu yükseltinin kuzeyinden aşağıdaki dereye inen bir patika bulunur ve bu 
patika olasılıkla antik dönem kentinin giriş kapılarından birisidir. Yükseltinin kuzeyinde 
bir kule kalıntısı ve bunun kuzeye doğru devam eden uzantısında da sur duvarı bölümleri 
görülmektedir. Bu alanın hem yukardan hem de derenin hemen üst seviyesinden kule ile 
korunmuş olması ve ayrıca kaya mezarlar da içeren nekropole bakan yönde olması bir giriş 
olduğunu göstermektedir. Bu alanda kaçak kazı çukurunda içinde demir çivi bulunan bir 
pişmiş toprak ağırşak görülerek alnınmış ve etütlük olarak müzeye teslim edilmiştir. Yüzey-
de Helenistik dönem ağırlıklı seramikler görülmekle birlikte az miktarda Bizans seramiği 
de bulunmaktadır. İncelenebildiği kadarıyla tepenin doğu yamacını takip eden sur uzantısı 
belli bölümlerde görülebilmektedir. Sur duvarının içinde kalan en az iki evreli bir yapı ise 
kaçak kazıcılar tarafından açığa çıkartılmıştır. Mevcut haliyle işlevinin anlaşılması kolay ol-
mamakla birlikte kaçak kazıcılar tarafından açılan çukurdan oldukça kaliteli işçilik gösteren 
yaklaşık 5 m. uzunluğa sahip bir duvara daha geç dönemde güneyde kabaca işlenmiş taşlar-
dan bir duvar eklendiği ve aradaki koridorun üst kısmının büyük taşlarla kapatılarak mekân 
haline getirildiği görülmektedir. Yaklaşık 5,60 m. uzunluktaki bu koridor şeklindeki mekân 
güneyde 120 cm. iken kuzeye doğru daralarak 65 cm. genişliğe inmekte 3,60 m. yüksekliğe 
ulaşmaktadır. Koridorun kuzeydoğu bitiminde bir kapı ile bir başka mekâna ulaşılmaktadır. 
Koridor bitimini kapatan kesme taştan duvarın işçiliğindeki farklılık da dikkat çekicidir. Ol-
dukça tahrip edilmiş mekân doğuya doğru genişleyen bir forma sahiptir ve duvarlarda kaçak 
kazıcılar tarafından yoğun tahribat yapılmıştır. Tavan blokları büyük bloklardan oluşmakta-
dır ve ortadaki tavan bloğunun orta kısmında alt yüzeyinde 25x15 cm. ölçülü 12 cm. derinlik-
te dikdörtgen formlu iki yuva bulunmaktadır. Bu yuvaların orijinal mi olduğu yoksa bloklar 
devşirme olduğu için mi burada bulunduğu anlaşılamamaktadır. Yapının işlevini anlamak zor 
olmakla birlikte defineciler tarafından mezar olduğu düşüncesiyle tahrip edilen bu yapının 
iki katlı bir konut ya da idari yapı olabileceği ve en az iki farklı evrede kullanılmış olduğu 
söylenebilmektedir. Yüzeyde bulunan mühürlü bir amphora kulp parçası kaybolmaması için 
alınmış ve etütlük olarak müzeye teslim edilmiştir. Kentin güneybatısı da bir dere yatağıdır 
ve köy evinin tahribatı burada da yoğun olarak görülebilmektedir. Görülebilen orijinal bir 
sur parçası köy evinin su havuzu olarak inşa ettiği bir havuzun hemen üst kısmında küçük 
bir parça olarak görülmektedir. Bunun kuzey tarafında ana kaya üzerinde küçük bir parçası 
korunmuş olan iç duvar hattı görülmektedir. Mevcut veriler ve yeni tespit edilen alanlar kent 
haritasına eklenilmiştir. Bu alanda incelemelerimizi ilerleyen dönemlerde devam ettirme-
yi planlıyoruz. Kyllandos Antik Kenti’nde bilinen iki adet kaya mezar bulunmakla birlikte 
kaçak kazıcılar tarafından üçüncü bir mezarın daha açılmış olduğu görülmüştür. Su kayna-
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ğının yakınında olduğu için üçü de yoğun kalker kaplı olan mezarlardan batıdaki 1 no’lu 
mezar 4,02 x 2,40 m. oda ölçüsüne sahiptir ve 1,66 m. yükseklikte korunmuştur. Formu tam 
anlaşılamamakla birlikte cephe düzenlemesi bulunmadığı ve kapı açıklığı ile girilen mezar 
odasının üçgen tonoz formunda tavan düzenlemesine sahip olduğu görülmektedir. Kaçak 
kazıcılar tarafından odanın bitimindeki kısım kazılarak derinleştirilmiştir. Mezar odasında 
tespit edilen Helenistik döneme ait bir seramik parçası kaybolmaması için alınarak müzeye 
etütlük olarak teslim edilmiştir. Ortadaki 2 no’lu mezar uzun yıllardır bilinen İon düzeninde 
tapınak cepheli bir mezardır. Oldukça yoğun kalker kaplanmış olan mezar odası kabaca 2,80 
x 2,85 m ölçülerindedir. Mezar klineleri veya duvar düzenlemeleri anlaşılamamaktadır. Do-
ğudaki 3 no’lu mezar daha önceden bilinmemekteydi ve 2 no’lu mezarın yan kısmından ana 
kaya parçalanarak girilmiştir. 2,95 x 2,70 m. ölçülerindeki mezar odasının 50 cm. genişliğin-
de bir kapısı bulunmaktadır. Kapaklarıyla birlikte kısmen korunmuş yanlarda üç adet kline 
bulunmaktadır. Ortalama 2,20 m uzunluk ve 70 cm. genişliğe sahip olması gereken klineler 
yoğun kalker kaplıdır ve tahrip edilmişlerdir. Mezarda yaptığımız incelemelerde MÖ 4.yy 
başlarına ait bir skyphos ağız parçası ve MÖ 5.yy sonlarına tarihlenebilecek ithal Attika üre-
timi kırmızı figürlü çan krater kaide parçaları tespit edilmiştir (Resim: 7). Bu parçalar kay-
bolmaması için toplanarak müzeye etütlük olarak teslim edilmiştir. Yöre halkı tarafından bu 
mezarın yakın zamanda açıldığı ve bazı kapların mezarın önündeki uçurumdan aşağı atıldığı 
aktarılmaktadır. Mezarların ön kısmının oldukça tehlikeli bir uçurum olması maalesef bizleri 
daha detaylı incelemelerden alıkoymuştur. 

2020 Yılı Çalışmaları2:

Rhodos Peraiası: 2020 yılı yüzey araştırması çalışmalarımız 01.10.2020 tarihinde 
başlamış ve 20.10.2020 tarihinde tamamlanmıştır. 15 farklı noktada (Resim: 1) çalışma 
yürütülmüş ve bunlardan tescile önerilebilecek durumdaki 7 farklı alan için tespit fişleri ha-
zırlanarak ilgili kurul ve müzeye iletilmiştir. 

Köprübaşı Sivridağ Mevkii:  Ula ilçe merkezi batısında karayolunun batı tarafındaki ya-
maçlarda kaçak kazı yapılmış olduğu söylentisi üzerine bu alanda arazinin kontrolü amaçlı 
inceleme yapılmıştır. Daha önceki yıllarda bu alanın üst kesiminde tahrip edilmiş bir kule 
kalıntısı tespit edilmiş olmakla birlikte doğu yamaçlarında bir kalıntı tespit edilememişti. 
Oldukça yoğun bitki örtüsü altında zorlukla gezilebilen bir alan olmasına karşın ana kayanın 
dörtgen bir form gösterdiği bir kesiminde kaçak kazı tespit edilmiştir. Çevresinde çok az se-
ramik parçası görülen kaçak kazı çukuru çevresinde antik dönemlere ait olabilecek herhangi 
bir yapı kalıntısı tespit edilememiştir. Alanda biraz güneyde yer alan zeytinlikte ise seramik 
buluntuların çoğaldığı tespit edilmiştir. 

2 Muğla Müze Müdürlüğünden Arkeolog Yasin Dursun’un eşlik ettiği çalışmalarımıza ekip üyelerimizden Dr. Nil 
Dirlik, Doktora öğrencimiz Can Kandaz, restoratör ve teknik çizim uzmanı Gürol Aytepe, arkeolog İlyas Tekin, 
Merve Kurnaz ve Nurhilal Doğan katılmıştır.



51

2019-2020 YILI YÜZEY ARAŞTIRMALARI / CİLT 1

Sakartepe Seyir Terası: Kızılağaç’tan Akyaka’ya inen Sakar yokuşunun başlangıcında 
yer alan Sakartepe Mevkii’nde ve yoğun olarak da Seyir Terası çevresinde arazi taraması 
yapılmıştır. Alanda daha önceden de varlığını bildiğimiz az miktarda antik döneme ait yüzey 
seramiği görülebilmekle birlikte yapı olarak tanımlanabilecek bir kalıntıya rastlanılmamıştır. 
Seyir terası çevresinde daha önceden daha fazla yüzey seramiği görülebiliyorken bugünlerde 
muhtemelen toplandığı için çok azının görülebilir olması bu kısımdaki olası kalıntıların da 
mı tahrip edilmiş olduğu sorusunu akla getirmekle birlikte herhangi bir tespit yapılamamıştır.  

Çıtlık, Yılanlık Mevkii:  Çıtlık’ta yer alan Yılanlık Mevkii’nde tescilli alandaki 128/90 
numaralı parselde Muğla Müzesi tarafından daha önceki yıllarda yapılmış olan sondaj ça-
lışmalarının 2020 yılında devam ettirildiğinin öğrenilmesi sonrasında yüzey araştırma ala-
nımızda yer alan bu alanda Müze Müdürlüğünün izniyle incelemelerde bulunulmuştur. Par-
selde yapılan sondajlar bir kutsal alan ya da ticaret merkezi formundaki alanın daha sonraki 
dönemde bir çiftlik evine dönüştürülmüş olduğunu ve yan parsellerde de bu yapının devam 
ettiğini göstermiştir. Çok sayıda mimari parçanın yanı sıra, sunak, heykel kaidesi ve bir tanesi 
Kallipolis’ten bahseden yazıtların bulunuşu çiftlik evi öncesindeki evrede bu alanın ticaret 
merkezi haline gelmiş bir agora olabileceğini düşündürmektedir. Çevresindeki tek kalıntı 
daha önce tarafımızca incelenmiş bir kilise olan bu alanın Kallipolis Kenti ile ilişkisi, devam 
eden süreçte araştırılarak çözüme kavuşturulmaya çalışılacaktır. 

Akyaka Orman Kampı: Ula İlçesi, Akyaka Mahallesi’nde orman kampı içinde kalan alanda 
3 nefli bazilikal planlı bir kilise büyük oranda görülebilir durumdadır. Daha önceki çalışmalar-
da da kilisenin İdyma Antik Kenti’nin Roma yerleşimi ile bağlantılı olduğu önerilmiştir. Alan-
da yapılan incelemelerde seramik yoğunluğunun bu tespite uyumlu olduğu, ancak Helenistik 
döneme tarihlenebilecek seramik parçalarının da var olduğu görülmüştür. İncelemeleriz yer 
yer antik duvar kalıntıları da görülebilen Orman Şefliğine ait idari yapıların bulunduğu güneye 
bakan tepelik alanın antik yerleşim olduğunu büyük oranda göstermiştir. Çevredeki antik dö-
nem duvar kalıntıları, seramik dağılımı ve çevreye dağılmış yapı elemanları bu alanda şu anda 
kısmen dolmuş durumdaki antik limana doğrudan bağlanan ve Geç Helenistik-Roma dönemi 
karakteristiği gösteren bir yerleşim bulunduğuna işaret etmektedir. Konuştuğumuz bazı yaşlı 
insanlar 40-50 yıl önce bu alanda yapılar inşa edilirken çok sayıda heykel ve benzeri buluntu 
ele geçtiğini ve bunların akıbetinin bilinmediğine ilişkin bilgi aktarmıştır. Bölgedeki araştırma-
larımız kontrol amaçlı olarak önümüzdeki yıllarda da devam ettirilecektir. 

Yeşilova Kale:  Yeşilova Mahallesi’nin merkezindeki sarnıcın kuzeydoğusundaki tepenin 
üst zirvesinde oldukça hakim bir konumda küçük boyutlu bir kale yer almaktadır (Resim: 
8). Kaçak kazıcılar tarafından oldukça tahrip edilmiş olan alanda güney yamaçlar daha ka-
yalıktır ve duvarların bir kısmı yok olmuş durumdadır. Kalenin güney batısında alt seviyede 
bir duvar sırası ve bir kuleye ait küçük bir bölüm görülmekle birlikte duvarların devamı ya 
da üst seviyedeki kaleyle bağlantısı tespit edilememektedir. Kalenin bulunduğu alanda ise 
kuzeybatıdaki hakim konumdaki kule kısmının büyük bölümünde, duvarlar tahrip olmak-
la birlikte, ana kaya üzerindeki düzlem ve kenarlardaki kayalık kısmın düzeltilmiş olması 
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yapı duvarlarının varlığına işaret etmektedir. Kalenin güney ve doğusunda ise kaçak kazı 
çukurlarından görülebilen birbiriyle bağlantılı 8 mekân tespit edilebilmiştir. Mekânlar batıda 
büyük taşlardan yapılmış sur duvarına bağlanmaktadır. Bölgede Helenistik dönemde yoğun 
gördüğümüz teknikte harçsız, dış kenarları düzeltilmiş taşlardan inşa edilmiş yapı duvarları 
ve yüzey seramikleri bu alanda olasılıkla Helenistik dönem boyunca kullanım görmüş kü-
çük bir kale bulunduğunu göstermektedir. İdyma, Çaydere Kalesi, Kyllandos ve Yeşilova 
Çaydere Mevkii’ndeki yerleşimle doğrudan görüş mesafesinde olan kalenin gözetleme işlevi 
de taşımış olduğu anlaşılmaktadır. Kalede yüzeyde görülen kurşun ağırlığın olasılıkla balık 
oltalarında kullanılan bir ağırlık oluşu, yüzeyde bir pres taşının bulunması ve seramik yoğun-
luğu bu alanda küçük boyutlu da olsa devamlı bir garnizon bulundurulmuş olduğuna işaret 
etmektedir. Yüzeyde kaçak kazıcılar tarafından bırakılmış 147,9 gram ağırlığında kurşun olta 
ağırlığı Muğla Müzesine teslim edilmiştir.

Yeşilova Mersinlipınar:  Yeşilova Kalesi’nin güneyinde ve Kyllandos Antik Kenti’nin 
batısında yer alan Mersinlipınar Mevkii’nde yaptığımız arazi taramalarında oldukça tahrip 
olmuş durumda iki adet kaya mezarı tespit edilmiştir (Resim: 9). Kaya mezar 1’in sadece 
1,32 x 0,54 m.’lik kuzey alt köşesi günümüze ulaşabilmişken Kaya Mezar 2’in ön yarısı-
nın yıkılarak tahrip olduğu görülmektedir. Yaklaşık 3 m.ye ulaşan yüksekliğe sahip üçgen 
formlu bir üst örtüye sahip olan mezarın genişliği 2,78 m.’dir ve tabanda kline veya koridor 
düzenlemelerine ait olabilecek işlenmiş bölümler kısmen görülebilmektedir. Alanda yapılan 
incelemelerde görülebilen seramikler küçük boyutlu bir yerleşimin burada bulunmuş olduğu-
nu göstermekle birlikte antik döneme ait olarak tanımlanabilecek yapı kalıntısı henüz tespit 
edilememiştir.

Yeşilova Çaydere: Yeşilova Çaydere Mevkii’nde yer alan alanda farklı konumlarda 3 adet 
kaya mezar, 1 adet khamasorion mezar, bir anıt mezara ait olabilecek yapı elemanları kıs-
men korunmuş kaçak kazı çukuru, taş kesim yeri, stel yuvası ve çeşitli yapı kalıntılarına ait 
kısmen korunmuş duvarlar görülmektedir (Resim: 10). Kaçak kazıcılar tarafından yoğun bir 
şekilde tahrip edilen alanda koruma tedbirlerinin ivedilikle alınması gerekmektedir. Helenis-
tik döneme ait küçük boyutlu bir yerleşim olarak tanımlanabilir. Yerleşimin yer aldığı kayalık 
tepenin kuzey yan yamacında yer alan 1 numaralı kaya mezar oldukça yüksek ulaşılamaz 
bir konumda yer almasına karşın daha önceden ulaşılarak girilmiş olduğu ve kuzeydoğu 
yan kenarının koparak tahrip olmuş olduğu görülmektedir. Basit bir kapı açıklığı şeklinde 
düzenlenmiş olan mezar bölgede yaygın görülen ve genelde Helenistik döneme verilebilen 
basit formlu kaya mezarlardandır. 2 numaralı kaya mezar biraz daha batıda aynı yamaçta ama 
daha ulaşılabilir bir seviyede yer almaktadır. Üstte üçgen formlu bir açıklık ile onun altında 
kapı şeklinde açıklıktan oluşan bir düzenlemeye sahiptir. Üstteki bölüm 2,02 m. genişlik ve 
0,86 m. yükseklikte üçgen tavan düzenlemesiyle her ne kadar ayrı bir mezarmış gibi görünse 
de bölgede sıklıkla görülen mezar üstündeki ana kaya yükünü hafifletmek için yapılmış bir 
boşluk olmalıdır. Sonraki dönemlerde burası da mezar olarak kullanılmış olabilir ancak veri 
tespit edilememiştir. Üstteki bölümün 1,13 m. altında yer alan ana mezar odası 1,93 m. ge-
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nişlik, 1,45 m. yükseklik ve 2,54 m. uzunlukta kare bir forma sahiptir. 95 cm. genişlikteki 
kapısı tam merkezde değil biraz daha batıda yer alır. Kapının tabanı ön tarafa doğru biraz 
daha uzatılmıştır. Her iki bölüm de oldukça kaba işçiliğe sahiptir. Üç numaralı kaya mezar 
yerleşime ait mekân kalıntılarının batısında biraz daha üst seviyede yer almaktadır. Kaçak 
kazıcılar tarafından girişi ve iç odası tahrip edilmiş olan mezar ölçülebildiği kadarıyla 135 
cm. genişlik ve 220 cm. derinlikte kabaca işlenmiş bir iç odaya sahiptir. İçi dolu olan oda 
sadece 61 cm. yükseklikte ve düz tavan düzenlemesine sahiptir. Mezarın en dikkat çekici 
özelliği giriş kapısının üst kısmında ana kayaya işlenmiş olan stel yuvasıdır. Üst bölümü 
biraz yuvarlaklaştırılmış olan yuva 50 cm. yükseklik, 22 cm. genişlik ve 19 cm. derinlikte-
dir. Muhtemelen bir stel yerleştirilmiş olmalıdır. Yerleşimin biraz daha alt seviyesinde ana 
kayaya işlenmiş bir khamasorion yer alır. 196 cm. uzunluk, 66 cm. genişlik 69 cm. derinlik-
teki mezarın üst kenarlarında kapak oturtma çıkıntıları bulunmakla birlikte çevrede kapağa 
ait olabilecek bir parça tespit edilememiştir. Khamasorionun biraz kuzeyinde bir ana kaya 
yükseltisinde 52x91x41 cm. ölçülerinde dörtgen formlu bir blok kesilmeye başlandığı ancak 
alt kısmının ana kayadan koparılmadığı görülmüştür. Bunun hemen yakınında başka bir ana 
kaya yükseltisi üzerinde de 46x17x11 cm. ölçülerinde bir stel yuvası işlenmiş olduğu görü-
lebilmektedir. Alanın batısında hakim bir noktada kaçak kazıcılar tarafından tahrip edilmiş 
bir yapı tespit edilmiştir. Yapının in situ duvarları görülmemekle birlikte konumu ve özellikle 
çevreye saçılmış bir tanesi geison olarak tanımlanabilecek mimari yapı elemanları bu alanda 
anıtsal bir mezar yapısının bulunmuş olduğunu düşündürmektedir. Bölgede alışılan güney 
yamaç yerleşimlerinden farklı olarak biraz daha doğuya yayılan bir yerleşim dokusunun bu-
lunduğu kaçak kazı çukurlarında ve yüzeyde kısmen görülebilen yapı duvarları aracılığıyla 
anlaşılan yerleşimin Yeşilova Kalesi ile bakış hizasında olması yer seçiminde güvenlik kay-
gısının ön planda olabileceğini göstermektedir. Yüzeyde görülebilen MÖ 4.yy ve sonrasına 
ait seramikler bu alanda Helenistik döneme ait bir yerleşim bulunduğuna işaret etmektedir.

Gökova Armutalan: Gökova Mahallesi Armutalan Mevkii’ndeki hakim noktada kayalık 
bir tepe üzerinde ve güney yamaçlarında yoğun yapılaşma ve bazıları yeni yapılmış yoğun 
kaçak kazı çukurları ve tahribatı tespit edilmiştir (Resim: 11). Kule olarak kullanılmış olan 
alan oldukça dik ve tehlikeli bir noktada olmasına rağmen kaçak kazıcılar tarafından tah-
rip edilmiştir ve antik duvar sırası görülmemekle birlikte MÖ 4. yy seramik parçası tes-
pit edilmiştir. Güney yamaçlarda ise zeytinlik olarak kullanılan alanda Klasik ve Helenistik 
dönemlere ait yapı kalıntıları kısmen kaçak kazıcılar tarafından açığa çıkartılmış ve tahrip 
edilmiştir. Kolluk kuvvetlerine haber verilerek bu alanda koruma tedbirlerinin artırılması 
talebinde bulunulmuştur. 

Ataköy Kırıkköy: Muğla İli, Ula İlçesi, Ataköy Mahallesi, Kırıkköy Mevkii’nde lokulus me-
zar tespit edilmiştir (Resim: 12). Defineciler tarafından oldukça tahrip edilen mezar tamamen 
boşaltılmış durumdadır. Kaçak kazıcıların mezarın oldukça aşağı seviyesinden bir tünel açtıkları 
ve bir yerden sonra tüneli yukarıya yönlendirerek mezarın arka kısmında ulaşmış oldukları gö-
rülmektedir. Yürüme seviyesinin 30-40 cm. aşağısında yer alan mezara definecilerin büyük bir 
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çaba göstererek tersten ulaşmış olmaları dikkat çekicidir. 220 cm. uzunlukta, 72 cm. genişlikte 
ve 167 cm. yükseklikteki loculusun kapısı 64 cm. genişlik ve 70 cm. yüksekliktedir. Kapının 
hemen kenarında orta seviyede tahrip edilmiş bir niş bulunmaktadır. Mezarın iç duvar örgüsü 
ve bloklar iyi korunmuş durumda fakat yer yer defineciler tarafından bazı bloklar oynatılmıştır. 
Mezar detaylı fotoğrafları çekilerek ve çizimi yapılarak belgelenmiştir. Mezar etrafında da 
defineciler tarafından kazılan çukurlar ve tahrip edilen alanlar görülmektedir. Klasik döneme 
ait olması muhtemel olan mezarın çevresinde daha fazla lokulus bulunduğu olasıdır ve kolluk 
kuvvetleri ile müze müdürlüğüne bilgi verilmiştir. 

Ataköy Osan Kale:  Kaçak kazı çukurları sayesinde görülebilir duruma gelmiş olan kale 
yaklaşık 24 m. ölçülerinde üçgen bir form göstermektedir (Resim: 13). İçte yer alan iki mekân 
ve dış çevirme duvarı kısmen izlenebilmektedir. Görsel hakimiyeti sebebiyle bu alanda inşa 
edilmiş olduğu anlaşılan kale olasılıkla Helenistik döneme tarihlenmektedir. Ticaret rotasını 
koruyan merkezlerden biri olmalıdır. Yapı içerisinde ve yakın çevresinde seramik buluntular 
tespit edilmiştir. Yoğun bitki örtüsü altında yer alan yapıda ve çevresinde görülebilen tüm 
buluntular fotoğraflanmış ve plan çizimi yapılmıştır.

Ataköy Pirahmet Mezarlığı:  Osan Mevkii’ndeki kalenin hemen aşağısında yer alan Os-
manlı döneminden itibaren kullanılmış olduğu anlaşılan mezarlıkta çok sayıda antik yapı 
bloğu ve elemanlarının mezar taşı olarak kullanılmak üzere getirilmiş olduğu görülmektedir. 
Tamamı incelenerek belgelenen bu antik elemanların nereden getirilmiş olabileceğine dair 
henüz bir tespit yapılamamıştır. Tamamı farklı tarih aralıklarına verilebilecek Dor ve İon 
sütunları yanısıra, üst yapı ve duvar elamanları, kiliseye ait olabilecek impost başlıklar ve 
parapet parçaları ile yuvarlak altar ve kaidesi de görülebilmektedir. Mezar yapıları için in-
sanların çok uzaklardan bile beğendikleri antik yapı elemanlarını taşıyabildikleri bilinmekle 
birlikte bu mezarlıktaki yoğunluk oldukça dikkat çekicidir ve çok uzak olmayan bir alanda 
henüz bizim tespit edemediğimiz bir yerleşim bulunmuş olabileceğine işaret etmektedir.

Gökova Yazılıtaş Mevkii:  Daha önceki çalışmalarda tescil edilmiş bir kaya mezar bulu-
nan kayalık tepe üzerinde yoğun kaçak kazı yapıldığı görülmekle birlikte yüzeyde görülebi-
lir durumda bir yapı kalıntısı tespit edilememiştir. Tepenin üst kısımdaki kayalık alanda ve 
özellikle güney yamaçta yüzeyde antik dönem seramikleri az miktarda görülebiliyor olmakla 
birlikte yoğun modern yapılaşma görülen alanda Helenistik ve erken Roma dönemlerinde 
kullanım görmüş küçük boyutlu bir yerleşim ya da çiftlik evi bulunmuş olduğu önerilebilir. 

İdyma Akyaka Kalesi:  İdyma Antik Kenti’nin 2 km. güneyinde yer alan İnişdibi Mevki-
i’ndeki küçük bir kayalık tepe üzerinde yer alan Bizans dönemi kalesi oldukça iyi korunmuş 
durumdadır (Resim: 14). Daha önceki çalışmalarda kısmen belgelenmiş olan kale detaylı 
olarak yüzey araştırması kapsamında incelenmiştir. Yüzeydeki buluntulara göre kale MÖ 
7. itibarıyla yerleşim görmüş bir alanda inşa edilmiştir. Kalenin kuzeyinde dağılmış antik 
bloklar kısmen görülebiliyorken diğer üç yönde Arkaik ve Klasik dönemlere tarihlenebilecek 
yapı kalıntıları görülebilir durumdadır. Yüzey buluntularına göre MS.12 ve 13. y.yıllar ara-
sında kullanılmış olduğu anlaşılan kalenin ana girişi doğu kısa kenardadır ama batı kenarda 
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da proteikishma ile korunan küçük bir kapısı daha bulunmaktadır. Güney yüzde ya tahrip 
olduğu ya da orijinal planda olmadığı için sadece bir kule görülebiliyorken doğuda iki, ku-
zeyde yedi, batıda ise üç adet kule ile tahkim edilmiş olduğu görülmektedir. Uzun kenarları 
yaklaşık 200 m, dar kenarlar ise yaklaşık 50 m uzunluğunda olan kalenin güneybatı ve ku-
zeydoğu kesimlerinde dışta ek duvarlarla desteklenmiş olduğu görülmektedir. Yaklaşık 2,50 
m. kalınlığında harçlı duvarlara sahip olan kale erken dönemlere ait yapıların üzerinde inşa 
edilmiştir. Kalede Muğla Müzesi başkanlığında ekibimiz tarafından yürütülen kazı ve çevre 
düzenleme çalışmalarına başlanmıştır. Ula Belediyesi ve Muğla Valiliği tarafından destekle-
nen çalışmaların uzun süre devam ettirilmesi amaçlanmaktadır. 

İdyma İnişdibi Kaya Mezarlar: Akyaka Mahallesi ile Gökova arasında kalan İnişdibi 
Mevkii’nde karayolunun alt kısmında yer alan kaya mezarların bulunduğu alan incelenerek 
tehdit altındaki yapılar tespit edilerek neler yapılabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulu-
nulmuştur. Mezarlar ekibimiz tarafından temizlenmiş ve çizilerek belgelenmiştir.  

İdyma Antik Kenti: Arkaik dönemden itibaren yerleşim görmüş olan İdyma Antik Kenti 
Gökova Mahallesi’nin kuzeyinde, iki vadi ile sınırlanan denizden yaklaşık 300 m. yüksekliğe 
ulaşan bir tepenin güney yüzünde yer almaktadır (Resim: 15). Oldukça zengin ve önemli 
bir Karia kenti olan yerleşim kaçak kazıcıların yoğun tahribatına uğramış ve uğramaktadır. 
Genel Müdürlüğümüzün izinleriyle Muğla Müzesi başkanlığında ekibimiz tarafından kısa 
süreli bir kurtarma kazısı gerçekleştirilmiştir. Yüzey araştırması çalışmalarımız kapsamın-
da incelenmeye başlamış olan antik kentin kent planının oluşturulma çalışmalarına devam 
edilmiştir. Antik kentte yapılan incelemelerimizde kaçak kazıcıların faaliyetlerine devam 
etmekte oldukları görülmüş ve kolluk kuvvetleri ile Muğla Müzesi’ne gerekli bildirimler 
yapılmıştır. Karia kentlerinde sıklıkla gördüğümüz iç ve dış kale şeklinde düzenlenmiş bir 
kent planına sahip olan antik kentin surlarının hemen dışında mezar yapıları yer almaktadır. 
Bir kısmı Arkaik döneme tarihlenebilen surlar büyük oranda görülebilmekle birlikte bazı ke-
simlerin toprak altında kaldığı bazı kesimlerin ise doğal ya da başka sebeplerle tahrip edilmiş 
olduğu görülmektedir. Kaçak kazıcılar tarafından açılmış çukurlarda toprak dolgu altında 
oldukça iyi korunmuş yapı duvarları bulunduğu görülmektedir. Kentte çok sayıda su sarnıcı 
bulunmaktadır ve bu yükseklikte bir antik kentte su tedarik sisteminin de oldukça iyi düzen-
lenmiş olduğu görülmektedir. Antik kentteki çalışmalarımızın kesintisiz devam ettirilmesi 
amaçlanmaktadır.
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Resim 1: 2019 ve 2020 yıllarında çalışılan alanlar.



57

2019-2020 YILI YÜZEY ARAŞTIRMALARI / CİLT 1

    

    

    

Resim 2: Büyükasar kuzeydoğusundaki mekânlar. 
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Resim 3: Çaydere (Yeşilova) Kalesi, plan ve kaçak kazı yapılan alanda tespit edilen 3 adet bronz sikke.
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Resim 4:  Örnekköy, yerleşim plan, doğal mağara, seramik buluntular ve duvar kalıntıları.
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Resim 5:  Portakallık Çakırkuyusu Mevkii, oda mezar ve kalıntılar.
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Resim 6:  Portakallık İmamkuyusu, antik yerleşim izleri ile tonozlu oda mezar plan ve kesit çizimleri.
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Resim 7: Kyllandos, kısmen güncellenmiş plan, kalıntılar ve kaya mezarlarda tespit edilen MÖ 4. yy. seramikleri.
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Resim 8: Yeşilova kalesi plan, kalıntılar, pres bloğu, kurşun olta ağırlığı ve yüzey seramikleri.
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Resim 9:  Yeşilova Mersinlipınar Mevkii kaya mezarlar ve yüzey seramikleri
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Resim 10: Yeşilova Çaydere Mevkii kalıntılar ve Kaya Mezar 1-3, çizimler  ve cephe görünümleri.
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Resim11: Gökova Armutalan Mevkii antik yerleşimdeki kaçak kazı çukurlarıyla açığa çıkmış kalıntılar ve yüzey 
seramikleri.
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Resim 12: Ataköy Kırıkköy Mevkii kaçak kazıcılar tarafından açılmış loculus mezar çizim ve iç görünümler.
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Resim 13: Ataköy Osan Mevkii kale planı ve görülebilir kalıntılar ile yüzey seramikleri.
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Res.14-15: İdyma, Akyaka Kalesi ve İdyma Antik Kenti 2020 plan çizimleri.
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ELAZIĞ İLİ MERKEZ İLÇESİ PREHİSTORİK DÖNEM ARKEOLOJİK YÜZEY 
ARAŞTIRMASI (EPAS): 2020 YILI ULUOVA VE ÇEVRESİ

Abdulkadir ÖZDEMİR*

M. Taner ŞENGÜN

GİRİŞ

Yüzey araştırması, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün izni ile 2020 yılında, Elazığ İli, Merkez İlçesi “Prehistorik Dönem Arkeolo-
jik Yüzey Araştırması” (EPAS) projesi ilk sezonu Uluova ve çevresinde yapılmıştır1. Yüzey 
araştırması projesinin ilk sezonundaki çalışmalar, 01.09.2020- 20.09.2020 tarihleri arasında, 
yirmi (20) gün boyunca, Bakanlık temsilcisi olarak Elazığ Müze Müdürlüğü’nden Ergün 
DEMİR’in katılımı ve başkanlığımdaki araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir2. 2020 
yılı planı çerçevesinde çalışmalar Uluova ve çevresinde yapılmıştır. Yüzey araştırmasında 
tespit edilen alanlara ilişkin koordinatlar ED50, 6 derece sisteminde alınmıştır. Çalışmalar 
sırasında arkeolojik alanlarda Valilikten alınan izin doğrultusunda drone ile havadan görün-
tüleme yapılmıştır. Çalışma kapsamında 50 köy ziyaret edilmiş ve 38 adet kültür varlığı tespit 
edilmiştir. Tespit edilen 17 adet arkeolojik alan için ise tescil yapılmak üzere Diyarbakır 
K.V.K.B.K.’na öneride bulunulmuştur. Bu alanlarda yapılan araştırmalar sırasında ele geçen 
Envanterlik ve Etütlük toplam 32 adet eser Elazığ Müzesi’ne teslim edilmiştir.

Doğu Anadolu Bölgesi, tarihöncesi çağlardan günümüze kadar çok sayıda kültüre ev sa-
hipliği yapmıştır. Elazığ’ın da içinde bulunduğu Yukarı Fırat Bölümü’nün batı kısmında ilk 
sistemli arkeolojik yüzey ve ardından kazı araştırmaları 1968 yılında Keban Projesi kapsa-
mında başlamıştır. Keban projesine kadar, Doğu Anadolu’nun dağlık bölgelerinin eski uygar-
lıkların gelişimi için uygun ortam olmadığı düşünülüyordu. Bölgenin ilk kez geç dönemlerde 
büyük uygarlıklar geliştikten sonra iskân edildiği ve Mezopotamya’nın taşrası olduğu bilim 

* Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ÖZDEMİR, Araştırma Başkanı, Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi,  
 Arkeoloji Bölümü, ELAZIĞ / TÜRKİYE, akadir23@gmail.com  (ORCID: 0000-0003-3333-9118)
 Prof. Dr. M. Taner ŞENGÜN, Ekip Üyesi, Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Coğrafya 

Bölümü, ELAZIĞ / TÜRKİYE, mtsengun@firat.edu.tr  (ORCID: 0000-0003-4039-6591)
1 Bu araştırmaya gerekli izni tarafıma veren T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü’ne ve Kazılar Dairesi Başkanlığı’na teşekkür ederim. Kazılar Dairesi Başkanlığı’nda görevli 
Uzman Arkeolog İpek SAHAR’a iyi niyeti ve tavsiyeleri için teşekkürü bir borç bilirim. 

2 Yüzey araştırmasına Bakanlık Temsilcisi olarak Elazığ Müzesi’nden katılan Arkeolog Ergün Demir’in ilgisi, des-
teği ve tavsiyeleri için minnettarım. 2020 yılı yüzey araştırması ekip üyeleri: Dr. Öğr. Üyesi Meral Başaran MUT-
LU (Arkeolog), Dr. Öğr. Üyesi A. Onur BAMYACI (Arkeolog), Dr. Öğr. Üyesi Ümit GÜDER (Arkeometrist), 
Ayşe ÖZDEMİR (Arkeolog), Serhan MUTLU (Arkeolog), Dr. Öğr. Üyesi Korkmaz ŞEN (Sanat Tarihçi), Prof. Dr. 
Mustafa Taner ŞENGÜN (Coğrafyacı), Arş. Gör. Enes KARADENİZ (Coğrafyacı), Doç. Dr. Taner YILDIRIM 
(Tarihçi), Dr. Öğr. Üyesi Cuma Ali YILMAZ (Tarihçi) ve Arş. Gör. Yavuz DENİZ’e (Seramik Uzmanı-Ressam) 
teşekkürlerimi sunarım. Yüzey araştırması projesi Elazığ Valiliği ve Fırat Üniversitesi tarafından desteklenmiştir 
(Özellikle Elazığ Valisi Sayın Erkaya YIRIK ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin GÖKTAŞ’a içten-
likle teşekkür ederim). 
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dünyası tarafından kabul edilirdi (Özdoğan 2006:14). Elazığ’ı da kapsayan bölgede ilk bilim-
sel yüzey araştırmaları K.Kökten tarafından 1945 ve 1969 yıllarında (Kökten 1947; 1971), 
C. A. Burney tarafından 1956 yılında (Burney 1958; Russell 1980) ve Keban Projesi kapsa-
mında R. Whallon ve S. Kantman tarafından 1967 yılında (Whallon ve Kantman 1970) ger-
çekleştirilmiştir. Daha sonraki yıllarda, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl hattında V. Sevin 
tarafından 1985-1987 yıllarında (bkz. Sevin 1987; Sevin 1988; Sevin 1989; Köroğlu 1996), 
H. Bahar tarafından 1987 yılında (Bahar 1989), M.B. Aşan tarafından 1987 yılında (Aşan 
1989) ve son olarak E. Danık tarafından 1995-2000 yılları arasında (Danık 2001; 2002) yü-
zey araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Tüm bu yüzey araştırmalarıyla tespit edilen yerleşim 
alanları, bölgenin tarihsel sürecinin aydınlatılmasına önemli katkılar sunmuştur.

Özellikle Keban Projesi  kapsamında 1967 yılında yüzey araştırmaları ile başlayan çalış-
malarda, Avşan bölgesinde 8 adet yerleşim, Altınova bölgesinde ise 38 adet yerleşim olmak 
üzere toplam 52 arkeolojik merkez bulunmuştur (Whallon 1979: 16). Ardından 1968-1976 
yılları arasında devam eden Keban Projesi çalışmalarında ise 11 merkez daha tespit edilmiş 
ve böylelikle toplam 63 arkeolojik alan bulunmuştur (Özdoğan 2006: 16). Elazığ’daki bu 
çalışmalar sonucunda Tunç ve Demir Çağlarında bölgenin yoğun bir şekilde iskân edildiği 
anlaşılmıştır. Tunç Çağları öncesi kültürlerin varlığı ise Boytepe (Whallon 1979) ve Çınaz III 
(Bahar 1989) gibi yerleşimlerin keşifleri ile kanıtlanmıştır.

ELAZIĞ PREHİSTORİK DÖNEM ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI (EPAS) 2020:  
ULUOVA VE ÇEVRESİ

Elazığ İli, Merkez İlçesi “Prehistorik Dönem Arkeolojik Yüzey Araştırması” (EPAS) 
3 sezonluk bir projedir. EPAS coğrafi olarak, Elazığ Merkez İlçesi (9383 km2) ve merke-
ze bağlı köylerini kapsamaktadır (Harita: 1). Elazığ’da, 2020 yılında, Neolitik Dönem’den 
Tunç Çağı sonuna kadar Uluova ve Çevresi’ndeki köylerde, tescilli ve tescilsiz 26 tanesi 
prehistorik buluntu veren toplam 38 arkeolojik merkez tespit edilmiştir (Harita: 2). Projenin 
araştırma konusunun odağı prehistorik dönemler (Neolitik’ten – Tunç Çağı sonu) olmakla 
birlikte, yüzey araştırması alanında karşılaşılan 12 tane (Demir Çağı–Roma–Orta Çağ) yer-
leşim merkezide kaydedilmiş, gereken durumlarda tescil için önerilmiş ve ilk gözlemler bu 
çalışmada aktarılmıştır (Tablo: 1). Bunlar aşağıda arkeolojik alan adı ve yerleşim numarası 
verilerek sıralanmıştır. Höyükler, tescilli olanlar tescil isimleriyle, tescilsiz olanlara da daha 
çok bulundukları köy veya mevkii isimlerinin verilmesiyle adlandırılmalar oluşturulmuştur. 
Bazı tescilli olanlar Keban Projesi kapsamında yapılan yüzey araştırmasında literatüre giren 
isimleri ön planda tutularak kullanılmış ve tescil isimleri veya önerilen isimler ise parantez 
içinde verilmiştir. Bunlar:

1. Yalnız Höyüğü 

İlk kez keşfedilen höyük tescilsizdir. Yalnız (Yalavuz) Köyü’nün yaklaşık 1.30 km. 
güneybatısında, Sarıyakup Köyü’nün batısında, Güzelağa Mevkii’nde yer almaktadır (Ha-
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rita: 2, Resim: 1a). Yerleşim kuzey-güney ve doğu-batı yönlü 100 m çapında, yayvan-alçak 
formludur. Güneyinde kurumuş bir dere yatağı bulunmaktadır. Höyük tarım tahribatına bağlı 
olarak yükseklik kaybetmiştir. Yapılan çalışmalarda, yerleşimin güneyinde mimariye ait taş-
lar gözlemlenmiştir. Yerleşimde Neolitik Dönem’e ait olduğu düşünülen seramik parçaların 
yanında, obsidiyen dilgiler, sürtme taş aletler ve mermer kap parçaları ele geçmiştir. 

2. Sarıyakup Yamaç Yerleşimi

İlk kez keşfedilen yerleşim tescilsizdir. Sarıyakup Köyü’nün yaklaşık 1 km. kuzeyinde, De-
ğirmentaşı Mevkii’nde yer almaktadır (Harita: 2). Yerleşimin kuzeyinden Değirmentaşı Deresi 
geçmektedir. Yerleşim yakınında kırık değirmen taşı parçası görülmüştür. Ayrıca değirmenta-
şının ana kayadan işlenerek çıkarıldığına dair ana kaya üzerinde alet izlerinin olduğu, bitişik 
nizamlı daire biçimli çukurlar yerleşmenin yaklaşık 500 metre kuzeyinde tespit edilmiştir. Ça-
lışmalarda az sayıda Demir Çağı özelliği gösteren seramik parçalar ele geçmiştir.

3. Tadım Kalesi ve Höyüğü 

Tadım Kalesi ve Höyüğü adıyla Diyarbakır K.V.K.B.K.’nun 08.10.1997 tarih ve 1991 
sayılı kararıyla tescillenmiştir. Tadım Köyü’nün merkezinde yer alır (Harita: 2, Resim: 1b). 
C. A. Burney tarafından 1956 yılında yapılan araştırmada “Tadım” adıyla incelenmiştir (Bur-
ney 1958: 194, Map.III.290). Höyüğün yoğun yapılaşma ve açılan yollar sonucunda etek ve 
yamaç kısımları aşırı tahrip edilmiştir. Yapılan çalışmalarda yüzeyde az sayıda Erken Tunç 
Çağı I, Demir Çağı ve Orta Çağ’a ait seramik parçalar ele geçmiştir.

4. Ürünveren Yamaç Yerleşimi 

İlk kez keşfedilen alan tescilsizdir. Ürünveren Köyü’nün kuzeydoğusunda, Zümenk Mev-
kii’nde yer alan bir yamaç üstü yerleşimidir (Resim: 1c). Yerleşimin güney bitişiğinde do-
ğu-batı akara sahip Yukarıdere bulunmaktadır. Yerleşimde doğal erozyon tahribatı vardır. 
Alanda yapılan çalışmalarda çok sayıda Demir Çağ’a ait seramik parçalar ele geçmiştir. 

5. Sarılı Höyüğü 

Sarılı Höyüğü Kalıntısı adıyla Diyarbakır K.V.K.B.K.’nun 16.06.2010 tarih 3242 sayı-
lı kararıyla tescillenmiştir. Sarılı Köyü’nün 1.5 km kuzeybatısında, Çayırlı Mevkii’nde yer 
almaktadır (Harita: 2, Resim: 2a). İlk defa 2020 EPAS arazi çalışması çerçevesinde incelen-
miştir. Höyük tarım tahribatına bağlı olarak yükseklik kaybetmiştir. Yapılan çalışmalarda 
höyük yüzeyinde yoğun seramik parçalar, obsidiyen dilgi aletler ve taş balta ele geçmiştir 
(Resim: 11:15). Ele geçen buluntuların çoğu Erken Tunç Çağı’na aittir. Ele geçen seramikler 
içerisinde Neolitik/Kalkolitik’e ait olduğu düşünülen buluntular da yer almaktadır.  

6. Sarılı Tarihi Yerleşim Alanı

Sarılı Tarihi Yerleşim Alanı adıyla Diyarbakır K.V.K.B.K.’nun 22.12.2017 tarih ve 5392 
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sayılı kararıyla tescillenmiştir. Sarılı Köyü’nün 2 km doğusunda, Tohumlu Köyü’nün 2 km 
güneyinde yer almaktadır (Harita: 2). İlk defa 2020 EPAS arazi çalışması çerçevesinde in-
celenmiştir. Yerleşimin batısında, kuzey-güney yönlü bir dere bulunmaktadır. Yerleşim etra-
fında mimariye ait olabilecek küçük taşlar gözlemlenmiştir. Höyük yüzeyinde ele geçen az 
sayıda seramikler Roma ve Orta Çağ’a tarihlendirilmiştir. 

7. Badempınarı (Malatçık) Höyüğü 

Badempınarı (Malatçık) Höyüğü adıyla Diyarbakır K.V.K.B.K.’nun 24.05.2013 tarih ve 
1458 sayılı kararıyla tescillenmiştir. Badempınarı (Malatçık) Köyü’nün 200 m. kuzeyinde 
bulunmaktadır (Harita: 2, Resim: 2c). İlk defa 2020 EPAS arazi çalışması çerçevesinde ince-
lenmiştir. Yapılan çalışmalarda yüzeyde az sayıda ele geçen seramik buluntular Erken Tunç 
Çağı, Demir Çağ ve Orta Çağ’a tarihlendirilmiştir. Ayrıca çalışmalarda Erken Tunç Çağı’na 
ait 1 adet taş balta ele geçmiştir (Resim: 11:13). 

8. Gökçe Höyüğü

Gökçe Höyük adıyla Diyarbakır K.V.K.B.K.’nun 31.05.2019 tarih ve 6858 sayılı kara-
rıyla tescillenmiştir. Gökçe Köyü’nün 1 km güneydoğusunda yer almaktadır (Harita: 2). La-
toğlu (Gökçe) ile Karaoğlu (Baki) Deresi arasında bulunmaktadır. Yüzeyde 25 cm.’lik bir 
tabakada kültür dolgusu altında ana kaya izlenmiştir. Yüksek olmayan yayvan yerleşmede az 
sayıdaki nitelikli seramik buluntular Roma veya Orta Çağ’a aittir. 

9. Killik Tepe Höyüğü 

Killik Tepe Höyüğü adıyla Diyarbakır K.V.K.B.K.’nun 21.09.2012 tarih ve 745 sayılı ka-
rarıyla tescillenmiştir. Gökçe Köyü’nün 1.5 km batısında, Çay Mevkii’nde yer almaktadır (Ha-
rita: 2, Resim: 2b). İlk defa 2020 EPAS arazi çalışması çerçevesinde incelenmiştir. Höyüğün 
doğusunda büyük boyutlu taşlar ve yanmış kerpiç akıntısı tespit edilmiştir. Yerleşmede yoğun 
seramik buluntular, obsidiyen parçaları, taş baltalar (Resim: 11:26,28), yanmış kerpiç kalıntıları 
ve insan kemikleri gözlemlenmiştir. Ele geçen buluntular Erken Tunç Çağı’na aittir. 

10. Tilenzit Höyüğü 

Tilenzit Höyüğü adıyla Diyarbakır K.V.K.B.K.’nun 01.06.2016 tarih ve 4024 sayılı kara-
rıyla tescillenmiştir. Doğankuş (Tilenzit) Köyü’nün 1.25 km güneybatısında, Tepealtı Mev-
kii’nde yer almaktadır (Harita: 2, Resim: 3a). İlk olarak C. A. Burney tarafından 1956 yılında 
yapılan araştırmada “Tinazit” olarak bahsedilmektedir (Burney 1958: Map.III.274; Russell 
1980: 135). Kapladığı 32 dönümlük alan ile Uluova’da yer alan en büyük ve korunmuş hö-
yüklerinden biridir. Höyük, KD-GB 250 m ve KB-GD 162.5 m büyüklüktedir. Höyüğün ku-
zeyinde ve doğu yamacında yanmış kerpiç bloklar tespit edilmiştir. Yüzey aşırı otluk olduğu 
için az sayıda seramik ele geçmiştir. Ele geçen seramikler Erken Tunç Çağı, Demir Çağı ve 
Orta Çağ’a tarihlenmektedir.
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11. Ufaktepe 

İlk kez keşfedilen höyük tescilsizdir. Ufaktepe adı verilen arkeolojik alan, Bahçeka-
pı (Şintil) Köyü’nde yer alır (Harita: 2, Resim: 3b). Bahçekapı (Şintil) Köyü’nün 1.5 km 
doğusunda, Tilenzit Höyüğü’nün 1 km. güneybatısında, Bahçeyolu Mevkii’nde yer almak-
tadır. Höyük yoğun tarıma maruz kaldığı için yüksekliğini kaybetmeye devam etmektedir. 
Höyük yüzeyinde yapılan çalışmalarda Erken Tunç Çağı’na ait seramik parçalar, obsidiyen 
dilgi aletler, taş alet ve öğütme taşı parçası ele geçmiştir. Ayrıca Neolitik/Kalkolitik Dönem’e 
? ait olabilecek seramikler ve bir adet taş boncuk ele geçmiştir (Resim: 11:24).

12. Yedigöze Höyüğü

İlk kez keşfedilen höyük tescilsizdir. Yedigöze Köyü, Köyiçi Mevkii’nde yer almakta-
dır (Harita: 2). Günümüzdeki köy yerleşimi höyüğün üzerine kurulmuştur ve bu nedenle 
höyüğün sınırları tam olarak tespit edilememektedir. Höyük üzerinde yoğun bir yapılaşma 
bulunmaktadır. Ele geçen az sayıdaki seramik Demir Çağı ve Orta Çağ’a tarihlendirilmiştir. 

13. Dedepınarı (Çulçapur) Höyüğü 

Dedepınarı (Çulçapur) Höyüğü adıyla, Diyarbakır K.V.K.B.K.’nun 24.05.2013 tarih ve 
1457 sayılı kararıyla tescillenmiştir. Dedepınarı (Çulçapur) Köyü’nün yaklaşık 2.5 km ku-
zeydoğusunda, Kayışlıpınar Mevkii’ndedir (Harita: 2, Resim: 3c). İlk defa 2020 EPAS arazi 
çalışması çerçevesinde incelenmiştir. Höyük yüzeyinde Erken Tunç Çağı seramikleri, obsidi-
yen, çakmaktaşı ve sürtme taş aletleri ve Orta Çağ seramik parçaları tespit edilmiştir. 

14. Körkuyu Höyük 

Körkuyu Höyük adıyla Diyarbakır K.V.K.B.K.’nun 05.07.2011 tarih ve 4021 sayı-
lı kararıyla tescillenmiştir. Akçakiraz (Perçenc) Beldesi’nin 3.7 km. güneybatısında, Zafer 
Mahallesi’nin 1 km. doğusunda, Körkuyu Mevkii’nde yer alır (Harita: 2, Resim: 4a). İlk defa 
2020 EPAS arazi çalışması çerçevesinde incelenmiştir. Höyüğün batısında yoğun Erken Tunç 
Çağı (Özellikle Malatya-Elazığ Boyalıları ve Karaz seramikleri ele geçmiştir), kuzeyinde ise 
Demir Çağı seramikleri ağırlıklı olarak tespit edilmiştir. Ayrıca obsidiyen aletler ve sürtme 
taş aletler ele geçmiştir. 

15. Vertetil Höyüğü 

Vertetil Höyüğü adıyla, Diyarbakır K.V.K.B.K.’nun 22.02.2008 tarih ve 1435 sayılı kara-
rıyla tescillenmiştir. Yazıkonak (Vertetil) Beldesi, Köyiçi Mevkii ve Tepebaşı Mevkii’nde yer 
almaktadır (Harita: 2, Resim: 4b). İlk olarak 1945 yılında K.Kökten tarafından tespit edilen 
höyükten, “Vertetil” adıyla bahsedilmektedir (Kökten 1947: Pl. LXXVIII.65). Höyüğün dört 
tarafında ve üzerinde yoğun yapılaşma ve tahribat vardır. Höyükte ele geçen buluntular Er-
ken Tunç Çağı, Demir Çağı ve Orta Çağ’a tarihlenmektedir.
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16. Kamber Deresi 

İlk kez keşfedilen alan tescilsizdir. Kamber Deresi adı verilen arkeolojik alan, Doğan-
kuş Köyü’nün 1.3 km kuzeyinde, Kamber Deresi Mevkii’nde yer almaktadır (Harita: 2, Re-
sim: 4c). Yerleşmenin hemen kuzeyinde genişliği 10 m olan kuru dere yatağı bulunmaktadır. 
Yerleşme tarım tahribatı kaynaklı gerçek yüksekliğini kaybetmiştir. Üzerinde Demir Çağ’a 
tarihlenebilecek yivli seramik parçalar ve Neolitik/Kalkolitik’e tarihlenebilecek seramikler 
tespit edilirken, kurumuş dere yatağı içinde çok sayıda alt ve üst öğütme taşları bulunmuştur.

17. Karşıbağ Höyüğü

Karşıbağ Höyük adıyla, Diyarbakır K.V.K.B.K.’nun 21.11.2014 tarih ve 2698 sayılı 
kararıyla tescillenmiştir. Mollakendi (Kövenk) Beldesi, Karşıbağ Mahallesi’nin 1.1 km gü-
neybatısında, Çayarası Mevkii’nde yer almaktadır (Harita: 2). İlk olarak 1945 yılında K. 
Kökten tarafından tespit edilen höyük, “Kehli” olarak adlandırılmıştır (Kökten 1947: 461, 
Pl. LXXVIII.66). Ardından C. A. Burney tarafından 1956 yılında yapılan araştırmada da 
“Kehli” olarak adlandırılmıştır (Burney 1958: Map.III.275; Russell 1980: 135). Kuzeyinde 
ıslah edilmiş akarsu yatağı (Kehli) bulunmaktadır. Höyükte yoğun tahribat vardır. Yapılan 
çalışmalarda yüzeydeki otlardan dolayı sadece Tunç Çağı ve Demir Çağı’na ait seramikler 
tespit edilmiştir. 

18. Yurtbaşı Höyüğü 

Yurtbaşı Höyüğü adı verilen alan tescilsizdir. Yurtbaşı (Hoğu) Beldesi, Tepe Mahallesi, 
Köyiçi Mevkii’nde arkeolojik alan tespit edilmiştir (Harita: 2, Resim: 5a). İlk defa K.Kökten 
tarafından 1945 yılında (Kökten 1947: Pl. LXXVIII.73) tespit edilen ve “Hogu” adıyla bah-
sedilen höyük, ardından C.A. Burney tarafından 1956 yılında yapılan araştırmada da “Hoğu” 
adıyla incelenmiştir (Burney 1958: Map.III.277). Günümüzde höyüğün üzerinde Yurtbaşı 
Merkez Camii vardır. Höyüğün üzerinde ve etrafında yoğun yapılaşma tahribatı söz konusu-
dur. Tepe üzerinde ve tahribat kesitinde yoğun Erken Tunç Çağı seramiği ve Orta Çağ’a ait 
çok sayıda sırlı seramik parçalarına rastlanılmıştır. 

19. Gurbet Mezrası Tepesi

Yurtbaşı Beldesi, Gurbet Mezrası’nda yer almaktadır (Harita: 2). Ana kaya üzerinde kü-
çük bir tepedir. Tek dönemlik kısa bir yerleşme izlenimi vermektedir. Tepe yüzeyinde az 
sayıda çanak çömlek parçaları tespit edilmiş ve bunlar Orta Çağ’a tarihlenmiştir. 

20. Yünlüce Höyük 1

Tescilsizdir ve ilk defa 2020 EPAS arazi çalışması çerçevesinde incelenmiştir. Yünlüce 
Köyü’nün (Mürü) yaklaşık 1.8 km. güneydoğusunda, Kırkgöz Mevkii’nde yer almaktadır 
(Harita: 2). Höyük, 2 m yüksekliğinde yayvan ve küçük bir tepe görünümündedir. Höyük 
yüzeyi ve etekleri tarımsal faaliyetler nedeniyle tahrip edilmiştir. Erken Tunç Çağı ve Orta 
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Demir Çağı’na tarihlendirilen seramikler ve taştan ağırşak/boncuk yanı sıra (Resim: 11:23), 
Orta Çağ’a ait yeşil sırlı seramikler ele geçmiştir. 

21. Yünlüce Höyük 2 

Tescilsizdir ve ilk defa 2020 EPAS arazi çalışması çerçevesinde incelenmiştir. Yünlüce 
Köyü’nün (Mürü) yaklaşık 2.3 km. güneydoğusunda, Kırkgöz Mevkii’nde, Yünlüce Höyük 
1’in 500 m. güneydoğusunda yer almaktadır (Harita: 2, Resim: 5b). Höyük, 3 m. yüksekli-
ğinde yayvan ve küçük bir tepe görünümündedir. Höyük üzerinde Erken Tunç Çağı, Demir 
Çağı ve Orta Çağ’a ait yoğun seramik parçalar, obsidiyen, minyatür taş balta (Resim: 11:22), 
çakmaktaşı dilgileri ve alt ve üst öğütme taşları tespit edilmiştir. 

22. Könk (Yenikapı Höyüğü) 

Yenikapı Höyüğü adıyla, Diyarbakır K.V.K.B.K.’nun 27.09.2018 tarih ve 6143 sayılı ka-
rarıyla tescillenmiştir. Yenikapı (Könk) Köyü’nün 900 m. kuzeyinde yer almaktadır (Hari-
ta: 2, Resim: 5c). İlk olarak K.Kökten tarafından 1945 yılında tespit edilen höyük, “Könk” 
olarak adlandırılmıştır (Kökten 1947: Lev. LXXVIII.70). Ardından C.A. Burney tarafından 
1956 yılında yapılan araştırmada da aynı isimle incelenmiştir (Burney 1958: 195. Map.
III.271). Keban Projesi sırasında yapılan yüzey ve kazı çalışmaları sırasında Könk “054/7” 

olarak bahsedilmektedir (Whallon-Kantman 1970: 2; Whallon 1979: 198-199). Baraj gölü 
içinde kalan höyüğün yıl içerisinde yağışlara bağlı olarak karayla bağlantısı oluşmaktadır. 
2020 yılında yağışların azlığı ve suların çekilmesiyle birlikte höyük üzerinde; pişmiş top-
raktan çeç damga mühür, figürin, idol, minyatür kap ve kapak yanı sıra, taş baltalar ve topuz 
başı parçası gibi önemli buluntular ele geçmiştir (Resim: 11: 1,2,3,5,6,8,14,16,17,27,31). 
Yerleşimde, çok sayıda Erken Tunç Çağı I, II, III, Orta Tunç Çağı, Demir Çağı ve Orta Çağ’a 
ait sırlı seramik parçaları tespit edilmiştir.

23. Kövenk Höyüğü 

Kövenk Höyüğü adıyla, Diyarbakır K.V.K.B.K.’nun 02.10.1996 tarih ve 1848 sayılı kara-
rıyla tescillenmiştir. Mollakendi (Kövenk) Beldesi, Güntaşı Köyü’nde yer alır (Harita: 2, Re-
sim: 6a). İlk olarak 1945 yılında K.Kökten tarafından tespit edilen höyük, “Kuvank/Kövenk” 
olarak adlandırılmıştır (Kökten 1947: 461, Pl. LXXVIII.68). Ardından C.A. Burney tarafın-
dan 1956 yılında yapılan araştırmada da “Kövenk” adıyla incelenmiştir (Burney 1958: Map.
III.273). Bölgenin en büyük höyüklerinden biridir. Yaklaşık 200 m. çapındadır. Höyüğün 
eteklerinde ve güney kısmı üzerinde yoğun yapılaşma ve tahribat söz konusudur. Kuzey ya-
maçtaki kesitte yanmış kerpiç mimari izleri belirgindir. Höyüğün kuzeybatı yamacında tah-
rip edilen kesitte basit toprak mezarlar görülmektedir. Höyüğün kuzeybatısından açılan yol 
içerisinde kemikler görülmüştür. Yapılan çalışmalarda yüzeyde çok fazla ot olması sebebiyle 
sadece Erken Tunç Çağı, Demir Çağı, yeşil ve sarı sırlı Orta Çağ seramiği tespit edilmiştir. 
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24. Tepe Höyüğü

Tepe Höyüğü adıyla, Diyarbakır K.V.K.B.K.’nun 21.11.2014 tarih ve 2699 sayılı kararıy-
la tescillenmiştir. Mollakendi (Kövenk) Beldesi, Tepe Mahallesi’nde yer almaktadır (Harita: 
2). İlk defa 2020 EPAS arazi çalışması çerçevesinde incelenmiştir. Höyüğün aşırı tahribata 
uğradı tespit edilmiştir. Çalışmalarda yüzeyde çok fazla ot olması sebebiyle az sayıda Erken 
Tunç Çağı ve Orta Çağ yeşil sırlı seramiği ele geçmiştir.

25. Yıldıztepe (Könk Höyüğü ve Kalesi) 

Könk Höyüğü ve Kalesi adıyla, Diyarbakır K.V.K.B.K.’nun 15.04.1999 tarih ve 2187 
sayılı kararıyla tescillenmiştir. Könk Höyüğü ve Kalesi adıyla tescillenen Yıldıztepe, Elma-
pınarı (Yukarı Ağınsı) Köyü’nün batısında, Elazığ-Bingöl karayolunun 300 m. güneyinde, 
Eyüpbağları Mevkii’nde yer almaktadır (Harita: 2, Resim: 7a). Literatüre V. Sevin’in yüzey 
araştırmalarında “Yıldıztepe” adıyla girmiştir (Sevin 1989: 460-461). Yerleşimin güneyinde 
horosan harçlı Orta Çağ’a ait duvar kalıntıları ve batısında taş temel kalıntıları tespit edilmiş-
tir. Tepe üzerinde yüzeyde çok fazla ot olması sebebiyle az sayıda Demir Çağı ve Orta Çağ’a 
ait seramik buluntusuna rastlanmıştır. 

26. Çağlar Höyük 1 

Çağlar Höyük 1 adı verilen höyük tescilsizdir ve ilk defa 2020 EPAS arazi çalışması 
çerçevesinde incelenmiştir. Çağlar (Sarpulu) Köyü’nün 700 m. doğusunda, Karapınar Mev-
kii’nde, Keban Baraj Gölü istimlak alanı içinde kalan, alçak ve yayvan bir höyüktür (Harita: 
2, Resim: 6b). Höyük su birikim alanı dışında kalmaktadır. Höyük yaklaşık 2 m yüksekliğin-
dedir. Höyükte tarım tahribatı söz konusudur. Höyük üzerinde seramikler, öğütme taşları, taş 
ağırlıklar tespit edilmiştir. Höyükte tespit edilen seramikler Erken Tunç Çağı’na aittir. 

Keban Projesi sırasında yapılan yüzey ve kazı çalışmaları sırasında araştırmacıların 1968 
ve 1979 yılları yayınlarında Maşatlık (054/5) olarak bahsedilen höyüğün (Whallon-Kantman 
1970: 2; Whallon 1979: 194), bizimde “Çağlar Höyük 1” adını verdiğimiz yerle aynı mı 
olduğu anlaşılamamıştır.

27. Çağlar Höyük 2 

Çağlar Höyük 2 adı verilen höyük tescilsizdir ve ilk defa 2020 EPAS arazi çalışması 
çerçevesinde incelenmiştir. Çağlar (Sarpulu) Köyü’nün 900 m. kuzeydoğusunda, Kentaltı 
Mevkii’nde yer alır (Harita: 2, Resim: 6c). Keban Baraj Gölü istimlak alanı içinde kalan, 
alçak ve yayvan bir höyüktür. Keban Baraj Gölü’nün güneyinde, Çağlar Höyük 1’in 350 m 
kuzeyinde yer almaktadır. Her iki höyükte birbirine çok yakın ve aynı boyutlardadır. Höyük 
üzerinde Erken Tunç Çağı’na ait çok sayıda seramik, obsidiyen, öğütme taşları ve küçük 
buluntuya rastlanılmıştır (Resim: 11:4,7,9,10,20,25,32). Ayrıca Demir Çağı’na tarihlenen 
seramiklerde tespit edilmiştir. Bölgede K.Kökten tarafından 1945 yılında yapılan araştırma-
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sında “Sarpulu ve etrafında küçük dört tepe” olarak bahsedilmektedir (Kökten 1947: 461, Pl. 
LXXVIII.69). C.A. Burney’in 1956 yılındaki araştırmasında ise yerleşime, sadece haritasın-
da “Sarpulu” adıyla yer vermiştir (Burney 1958: Map.III.272). Her iki araştırmacı tarafın-
dan bahsedilen Sarpulu Höyüğü, köy merkezindeki höyüktür. Açıkçası Çağlar (Sarpulu) köy 
merkezinde, köyün üzerinde kurulu olduğu, eski kerpiç evlerin, yıkıntıların ve molozların 
arasındaki Sarpulu Höyüğü’nde aşırı tahribattan dolayı arkeolojik buluntu ya da kesit tespit 
edilememiştir. Kökten’in bahsettiği diğer dört küçük tepeden ikisi bizim incelediğimiz Çağ-
lar 1 ve 2 höyükleridir. 

Keban Projesi sırasında yapılan yüzey ve kazı çalışmaları sırasında araştırmacıların 1968 
ve 1979 yılı yayınlarında “Kazancı (054/6)” olarak bahsedilen höyüğün (Whallon-Kantman 
1970: 2; Whallon 1979: 195-198), bizim “Çağlar Höyük 2” adını verdiğimiz yerle aynı mı 
olduğu anlaşılamamıştır.

28. Kuşhane Höyüğü 

Kuşhane Höyüğü adıyla, Diyarbakır K.V.K.B.K.’nun 16.12.2009 tarih ve 2710 sayılı ka-
rarıyla tescillenmiştir. Kuşhane (Vartinik) Köyü’nün kuzeybatısında, köy merkezinden uzak-
ta, küçük bir vadi içinde ve dere kenarında yer alır (Harita: 2, Resim: 8a). İlk defa 2020 EPAS 
arazi çalışması çerçevesinde incelenmiştir. Höyük üzerinde çok fazla ot olması sebebiyle az 
sayıda Erken Tunç Çağı’na ait ve Kalkolitik ? seramikler tespit edilmiştir.

29. Sarıkamış Höyüğü 

Sarıkamış Höyüğü adıyla Diyarbakır K.V.K.B.K.’nun 16.12.2009 tarih ve 2712 sayılı 
kararıyla tescillenmiştir. Sarıkamış Köyü’nün güneybatısında yer almaktadır (Harita: 2). Ana 
kaya üzerinde tek dönemlik bir Orta Çağ yerleşimi izlenimi vermektedir. Yoğun bitki örtü-
sünden dolayı buluntuya rastlanılmamıştır. 

30. Tahpur Tepesi 

İlk kez keşfedilen alan tescilsizdir. Tahpur Tepesi, Elmapınarı (Yukarı Ağınsı) Köyü, Ha-
runi Mevkii’nde yer almaktadır (Harita: 2, Resim: 7b). Köyün kuzeybatısında, doğal tepe 
üzerinde tek dönemlik Demir Çağı yerleşimi tespit edilmiştir. Tepenin kuzey yamaçlarında 
yer alan doğal büyük kayaların temel olarak kullanıldığı ve yer yer küçük düzensiz büyük-
lükte duvar taşlarının da olduğu alanda aynı zamanda yaklaşık 1 m.’lik bir kerpiç kalıntı 
dolgusuna rastlanmıştır. Bu alanda çanak çömlek parçaları yoğunluk göstermekle birlikte 
tepenin kuzey yamaçları boyunca seramik yoğunluğu tespit edilmiştir. Ele geçen Demir Çağı 
seramikleri kaliteli ve yivlidir. 

31. Tilkitepe 

Tilkitepe adı verilen höyük tescilsizdir ve ilk defa 2020 EPAS arazi çalışması çerçeve-
sinde incelenmiştir. Yurtbaşı (Hoğu) Beldesi, Sanayi Mahallesi, Posunlar Mevkii’nde yer al-
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maktadır (Harita: 2, Resim: 8b). Keban Baraj Gölü istimlak alanı içinde kalmaktadır. Höyük, 
su tutma alanı dışında, tam sınırında kalmaktadır. Tarım alanı olarak kullanıldığı için aşırı 
tahribata uğramıştır. Çalışmalarda yüzeyde çok fazla ot olması sebebiyle az sayıda Neolitik/
Kalkolitik (?), Erken Tunç Çağı ve Demir Çağı buluntuları birlikte ele geçmiştir.

32. Değirmenderesi Tepesi 

İlk kez keşfedilen alan, tescilsizdir. Konakalmaz Köyü’nün kuzeyinde, Değirmenderesi 
Merası Mevkii’nde yer almaktadır (Harita: 2, Resim: 7c). Tepe, köyün ve Elazığ-Bingöl Kara-
yolunun 1 km kuzeyinde, Keban Baraj Gölü’nün 150 m. güneyinde yer almaktadır. Yerleşim 
alanı üzerinde tarımsal tahribat vardır. Alandaki seramikler Demir Çağı’na tarihlendirilmiştir.

33. Konakalmaz Höyüğü 

Konakalmaz Höyüğü adıyla, Diyarbakır K.V.K.B.K.’nun 29.06.2016 tarih ve 4087 sa-
yılı kararıyla tescillenmiştir. Konakalmaz Köyü’nün 850 m. kuzeydoğusunda, Ulus Mezarı 
Mevkii’nde yer almaktadır (Harita: 2, Resim: 8c). Elazığ-Bingöl karayolunun 200 m doğu-
sundadır. İlk defa 2020 EPAS arazi çalışması çerçevesinde incelenmiştir. Höyüğün eteklerin-
de ve etrafında tarım yapılmaktadır. Höyüğün etrafından güneydoğu-kuzeybatı yönlü dere 
geçmektedir. Dere kenarına kurulduğu anlaşılan yerleşimin üzerinde Erken Tunç Çağı ve 
Orta Çağ seramikleri tespit edilmiştir. 

34. Altıntepe (Zenteriç Höyüğü) 

Zenteriç Höyüğü adıyla, Diyarbakır K.V.K.B.K.’nun 25.02.2015 tarih ve 3053 sayılı kara-
rıyla tescillenmiştir. Altıntepe, Değirmenönü (Zenteriç) Köyü’nde yer alır (Harita: 2, Resim: 
9a). Elazığ-Bingöl karayolunun 300 m güneydoğusunda, köy merkezinin 2 km kuzeybatısın-
dadır. Yerleşim Keban Projesi’ndeki yüzey araştırmaları sırasında literatüre Altıntepe olarak 
girmiş ve “055/2” (Altıntepe) olarak bahsedilmektedir (Whallon 1979: 244-246). Höyük gü-
nümüzde 2-3 m yükseklikte, yayvan ve yuvarlıktır. Yüzeyde az sayıda Erken Tunç Çağı’na ait 
seramik parçalar, obsidiyenler ve bir adet taş balta tespit edilmiştir (Resim: 11:19). Özellikle 
obsidiyenler üzerinde yapılan ilk arkeometrik değerlendirmelerin ön sonuçları, ekip üyemiz Dr. 
Öğr. Üyesi Ümit Güder tarafından belirlenmiştir. Seçilen bazı obsidiyen aletlerin kaynak anali-
zi tespit çalışmaları kapsamında (taşınabilir) P-XRF cihazı ile ölçümleri alanda yapılmıştır. Ön 
değerlendirmeler sonucunda Altıntepe’nin obsidiyen aletlerinin, Bingöl-Yukarıçavuşlar, Şeref 
Köyü/Sepetli Mezrası, Solhan-Sarıbaşak (Bingöl A) obsidiyen kaynağından ve Bingöl-Alatepe 
ve Karlıova-Göynük (Bingöl B) obsidiyen kaynağından geldiği tespit edilmiştir.

35. Boytepe 

Boytepe tescilsizdir ve 2020 EPAS arazi çalışması çerçevesinde tekrar incelenmiştir. De-
ğirmenönü (Zenteriç) Köyü, Sepet Tarla Mevkii’nde arkeolojik alan tespit edilmiştir (Harita: 
2, Resim: 9b). Elazığ-Bingöl karayolunun 1.45 km güneydoğusunda, köy merkezinin 910 
m kuzeybatısındadır. Keban Projesi sırasında yapılan yüzey ve kazı çalışmaları sırasında 
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“055/3” (Boy Tepe) olarak bahsedilmektedir (Whallon 1979: 246-249). Arkeoloji literatürü-
ne “Boytepe” olarak giren höyükte tarım tahribatı söz konusudur. Höyüğün merkezinde ele 
geçen seramikler Kalkolitik, Erken Tunç Çağı ve Demir Çağı’na tarihlendirilmiştir. Höyüğün 
eteklerinde ise yoğun bir şekilde obsidiyen mikrolit alet, obsidiyen çekirdekler, öğütme taşla-
rı ve iki adet taş balta tespit edilmiştir (Resim: 11:18,21). Höyüğün en erken yerleşimi Çanak 
Çömleksiz Neolitik Dönem’e tarihlendirilmiştir. 

Boytepe Obsidiyenleri Arkeometrik Ön Analiz Sonuçları: Keban Projesi yüzey araştırma-
larında bulunan ve Fırat havzasının ilk yerleşik toplulukları PPNB’ye işaret eden Boytepe 
malzemesiyle ilgili ilk değerlendirmeler yapılmıştır (Balkan-Atlı 1989). 2020 EPAS yüzey 
arazi çalışmaları kapsamında alandaki yeni çalışmalar,  malzemesini daha detaylı olarak ele 
alınması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu kapsamda obsidiyenler üzerinde yapılan ilk arkeo-
metrik değerlendirmelerin ön sonuçları belirlenmiştir. Obsidiyen çekirdek ve seçilen aletlerin 
kaynak analizi tespit çalışmaları kapsamında (taşınabilir) P-XRF cihazı ile ölçümleri yerinde 
yapılmıştır. Murat Höyük kazı projesi kapsamında yazar tarafından 2019 yılında, volkanik 
bir bölge olan Bingöl sınırları içerisindeki obsidiyen kaynak alanlarının hepsi gezilerek ta-
şınabilir XRF cihazı ile yerinde ölçümler yapılmış ve bir veri tabanı oluşturulmuştur. Bu 
çalışmalar sonucunda tarihöncesi dönemde Boytepe ile kaynaklar arasındaki bağlantı, ilişki 
ve mesafe sorularının cevapları araştırılmıştır3. Ön değerlendirmeler sonucunda Boytepe’nin 
obsidiyen aletlerinin Bingöl-Alatepe, Karlıova-Göynük (Bingöl B) obsidiyen kaynağından 
ve Bingöl-Yukarıçavuşlar, Şeref Köyü/Sepetli Mezrası, Solhan-Sarıbaşak (Bingöl A) obsidi-
yen kaynağından geldiği tespit edilmiştir. 

36. Körtepe 

Körtepe tescilsizdir ve 2020 EPAS arazi çalışması çerçevesinde tekrar incelenmiştir. De-
ğirmenönü (Zenteriç) Köyü’nün 5 km kuzeybatısında, Körtepe Mevkii’nde, Keban Baraj 
Gölü’nün güneyinde istimlak alanı içinde yer almaktadır (Harita: 2, Resim: 9c). Höyük su 
birikim alanı dışında kalmaktadır. Keban Projesi sırasında yapılan yüzey ve kazı çalışma-
ları sırasında araştırmacıların 1967 yılı çalışmalarında Körtepe (054/4) (Whallon-Kantman 
1970: 2), ve sonraki yayınlarda “055/4” (Körtepe) olarak bahsedilmektedir (Whallon 1979: 
249-250). Arkeoloji literatürüne “Körtepe” olarak giren höyük, Elazığ-Bingöl karayolunun 
ve demiryolunun kuzeyinde yer almaktadır. Höyükte ciddi tahribat söz konusudur. Höyüğün 
kuzeyinde mimariye ait taşlar etrafa dağılmış bir şekildedir. Ayrıca kuzey kısımda doğu-batı 
150 cm genişliğinde taş temel kalıntı izleri yer almaktadır. Yapılan çalışmalarda Erken Tunç 
Çağı, Demir Çağı, Roma Dönemi ve Orta Çağ’ a ait yeşil sırlı seramik parçaları ele geçmiştir. 
Dikkat çekici buluntular arasında bir taş kalıp parçası, bir taş balta ile kaseler yer alır (Resim: 
11:11-12, 29-30).

3 2019 yılı Murat Höyük kazı projesi kapsamında Bingöl Obsidiyen kaynakları saha çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi 
Abdulkadir Özdemir ve Doktorant Öğr. Gör. Tolga Özak tarafından yapılmıştır. Analiz sonuçları Dr. Öğr. Üyesi 
Ümit Güder tarafından değerlendirilmektedir.
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37. Değirmenönü Kalesi 

Değirmenönü Kalesi adı verilen kale tescilsizdir ve 2020 EPAS arazi çalışması çerçe-
vesinde tekrar incelenmiştir. Değirmenönü (Zenteriç) Köyü’nün 1.25 km. doğusunda “De-
ğirmenönü Kalesi” olarak adlandırılan alan yer almaktadır (Harita: 2, Resim: 10a). Daha 
önceki araştırmalarında; Kafir, Kafir Kale, Gavur Kale (Aşan 1989: 534), veya Şitar Kale 
(Danık 2001: 20) gibi farklı isimlerle bahsedilen alan “Değirmenönü Kalesi” olarak tescile 
önerilmiştir. Batısında Değirmenönü Köyü, kuzeyinde İçme Köyü yer alır. 1350 rakımda yer 
alan Değirmenönü Kalesi’nde, horosan harcıyla çevrelenmiş ve burçların temelleri sağlam 
kalmış kale kalıntısına rastlanılmıştır. Dağın konuma göre sur duvarları ve burçlar konum-
landırılmıştır. Doğusunda temelleri sağlam oval planlı 3 adet burç yapısı tespit edilmiştir. 
Güney kısmı sarp kayalık olsa da bazı alçak kayalıklarda sur duvar temelleri görülmektedir. 
Sur duvarları ve burçlar horosan harçlıdır ve temel seviyeleri korunmuştur. Sur duvarlarının 
etrafında duvarlardan dökülmüş taşlar yer almaktadır. Kalenin güneyinde, güneydoğu-ku-
zeybatı uzantılı “Venk” olarak adlandırılan Değirmenönü Deresi yer almaktadır. Kale sur 
duvarları içerisinde Roma Dönemi seramik parçalarına, çatı kiremiti parçasına ve yapıların 
temel kalıntılarına rastlanmıştır. 

38. Değirmenönü Tümülüsü 

Değirmenönü Tümülüsü adıyla, Diyarbakır K.V.K.B.K.’nun 16.06.2017 tarih ve 4869 
sayılı kararıyla tescillenmiştir. Değirmenönü (Zenteriç) Köyü’nün 850 m. güneydoğusunda, 
Mastar Dağı’nın kuzeyindeki sırt üzerinde yer alır (Harita: 2, Resim: 10b). Doğu-Batı uzan-
tılı akara sahip Değirmenönü Deresi’nin güneybatısında konik formlu bir tümülüstür. Mastar 
Dağı’nın kuzeyindeki kireç taşı kayaçlarından oluşan ana kaya üzerinde yer alan Tümülüs, 
baraj suları altında kalan Altınova ve şimdiki Uluova’ya hakim bir noktada yer almaktadır. 
Köyün doğusunda yüksek bir dağ üzerinde yer alan Değirmenönü Kalesi ile bağlantılı oldu-
ğu düşünülmektedir. Etrafta doğal olarak bulunan kireç taşı kayaçlarından oluşan Tümülüs, 
yığma moloz taşlarıyla oluşturulmuştur. Halk arasında Çakıltepe olarak bilenen Tümülüs 
her hangi bir seramik buluntusuna rastlanmazken, doğusundaki kale ile olan bağlantısından 
dolayı Roma Dönemi’ne tarihlendirilmektedir.  

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Doğu Anadolu Bölgesi Prehistorik Çağlar’dan Demir Çağı’na kadar çok sayıda kültüre 
ev sahipliği yapmıştır. Doğu Anadolu Bölgesi uygarlığın gelişme bölgesinin dışında kaldığı 
düşünülürken, Keban Projesi çalışmaları sonucunda, Neolitik Dönem’den itibaren sürekli 
iskân edildiği anlaşılmıştır (Özdoğan 2006: 15). Ayrıca Boytepe (Whallon 1979) ve Çınaz III 
(Bahar 1989) yerleşimlerinin keşifleri, bölgenin ilk yerleşik toplulukları PPNB’nin varlığını 
ortaya koyması bakımından önemlidir. Özellikle Boytepe obsidiyenleri üzerindeki ilk de-
ğerlendirmeler (Balkan-Atlı 1989), batısındaki Cafer Höyük ve güneyindeki Çayönü PPNB 
toplulukları ile benzerliğini ortaya koymasının yazı sıra, bu dönemdeki ilişkileri ortaya koy-
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ması bakımından önemlidir (Balkan-Atlı 1989: 90). Bölgede, Baraj kazılarıyla birlikte Çanak 
Çömleksiz Neolitik Çağa ait Cafer Höyük ile Kalkolitik döneme ait Değirmentepe ve Hassek 
Höyük gibi yerleşimlerin varlığı bilinmektedir (Özdoğan 2006: 17). Bu dönemlere ait baraj 
gölü alanı dışındaki, araştırılmamış kısımlarında ise bilgilerimiz eksiktir. 

2020 yılı EPAS çalışmaları sırasında Uluova ve Çevresinde tespit edilen yerleşimlerin ve 
seramiklerinin detaylı çalışmaları ve karşılaştırmaları devam etmektedir. Bu çalışma kapsa-
mında ön değerlendirmeleri yapılan seramiklerin yaklaşık tarihlendirilmeleri ve karşılaştır-
maları aşağıdaki şekildedir. Erken Tunç Çağı I seramiklerine ve dönemin en belirgin seramik 
grubu olan Karaz Türü “Kura Aras” seramikler; Tadım, Sarılı Höyüğü, Killiktepe, Dedepı-
narı, Körkuyu, Vertetil, Yurtbaşı, Könk, Kövenk ve Boytepe yerleşimlerinde ele geçmiştir. 
Keban Barajı kazılarındaki (Altınova) yerleşimlerden Norşuntepe (Hauptmann 1982: 20-21, 
Pl.23), Tülintepe (Esin ve Arsebük 1974: Pl.117), Tepecik (Esin 1979: Pl.58.1,61-64; Yalçın 
2012), Korucutepe (Kelly-Buccellati: 1974: 46-48) ve Pulur-Sakyol’da (Koşay 1976) ben-
zerlerine rastlanılmaktadır. 

Erken Tunç Çağı III’e tarihlenen seramikler; Dedepınarı, Körkuyu, Yünlüce 2, Könk, Çağ-
lar 2, Kuşhane ve Altıntepe’de tespit edilmiştir. Erken Tunç Çağı III’ün en belirgin seramik gru-
bu olan ve bölgeye özgü Malatya-Elazığ Boyalıları seramikleri ise; Körkuyu, Könk ve Çağlar 2 
gibi höyüklerde yoğun bir şekilde tespit edilmiştir. Keban Barajı kazılarındaki en yakın benzer-
leri Norşuntepe (Hauptmann 1976: 48-49, Pl. 44. 5-6, Pl. 51.1,6,10, Pl. 53.3-8), Tepecik (Esin 
1970: lev. 20-24), Tülintepe (Esin 2000: 88), Karakaya Barajı kazılarındaki Han İbrahim Şah 
(Ertem 1974: 61), Köşkerbaba (Darga 1987: Pl.185-187) ve Şemsiyetepe’den (Bilgi 1987a: 
Pl.125,131; Bilgi 1987b: lev.140,150) bilinmektedir (bkz. Marro 1997).

Demir Çağının tipik seramik repertuvarına ait seramikler; Sarıyakup, Tadım, Ürünveren, 
Badempınarı, Tilenzit, Körkuyu, Vertetil, Kamber Deresi, Könk, Yıldıztepe, Tahpur Tepesi, 
Boytepe ve Körtepe’de ele geçmiştir. Uluova’da ele geçen Demir Çağı seramiklerinin en ya-
kın benzerleri Yıldıztepe, Genefik, Bahçeçik ve Norşuntepe’den bilinmektedir (Sevin 1988; 
1889; Köroğlu 1995: 365; Köroğlu 1996; Hauptmann 1976: Pl.54-56). Höyüklerde az sayıda 
da olsa Roma, Orta Çağ ve Osmanlı gibi yakın dönem seramikler de gözlemlenmiştir. Bunlar 
arasında Tadım, Sarılı Tarihi Yerleşim Alanı ve Könk sıralanabilir. Günümüzde Keban Baraj 
Gölü suları altında kalan Altınova’nın Prehistorik Dönemi Keban Projesi kapsamında çalışıl-
mış ve daha çok su tutma havzası içinde kalan alanlar araştırılmıştır. Uluova kısmı ile dağlık 
alanları kapsam dışında kalan bölgede, 50 yıl aradan sonra yeniden prehistorik çalışmalara 
başlanılmıştır. Her ne kadar bölge Keban Projesi kapsamında çalışılmış olsa da, 2020 yılı ilk 
çalışma sezonunda 21 tanesi tescilli, 17 tanesi tescile önerilen olmak üzere 38 arkeolojik alan 
tespit edilmiştir. Oysaki Uluova’nın bir kısmı ile Mastar Dağı’nın güney etekleri çalışılmayı 
beklemiştir. Sadece 2020 yılında gezilen alanlardaki höyüklerin tahribatını tespit edip belge-
lemek ve tescile önermek bile bu çalışmanın amacına ulaşılmasını sağlamıştır.

Obsidiyenlerin arkeometrik analiz çalışmaları ön değerlendirmeleri sonucunda, Uluo-
va’daki obsidiyenlerin Bingöl A kaynağına bağlı; Bingöl-Yukarıçavuşlar, Şeref Köyü/Sepetli 
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Mezrası ve Solhan-Sarıbaşak obsidiyen kaynak alanlarından geldiği tespit edilmiştir. Aynı 
zamanda Bingöl B kaynağına bağlı; Bingöl-Alatepe ve Karlıova-Göynük obsidiyen kaynak 
alanlarından örnekler tespit edilmiştir. Bunların yanı sıra farklı kaynak alanlarına ait ob-
sidiyenlerin de olduğu tespit edilmiştir. EPAS’da obsidiyenlerin kaynak alanlarına yönelik 
çalışmalar Dr. Ümit Güder hocamız tarafından devam etmektedir. Sonuç olarak konumuz 
kapsamında, Neolitik Dönem’den Tunç Çağı sonuna kadar olan 2020 yılı Elazığ İli Merkez 
İlçesi “Prehistorik Dönem Arkeolojik Yüzey Araştırması” (EPAS) 20 gün boyunca sınırları 
belirtilen Uluova ve Çevresinde yapılmıştır. 26 tanesi prehistorik döneme ait buluntu veren 
toplam 38 arkeolojik alan tespit edilmiştir. Bu alanlarda yapılan araştırmalar sırasında ele 
geçen 32 adet eser Elazığ Müzesi’ne teslim edilmiştir (Resim: 11). Projeye 2 sezon daha 
devam edilecektir.
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Tablo 1: EPAS Çalışmalarında Kültür Varlığı Tespit Edilen Arkeolojik Alanların Listesi

Yerleşim
No

Arkeolojik Alan Adı Köy/Mevkii/Mahalle Adı
Koordinat
ED50 6º

Dönem
Tescil 

Durumu

1 Yalnız Höyüğü Yalnız Köyü
Y: 516967

X: 4271430
Neolitik (?) Tescilsiz

2
Sarıyakup Yamaç 

Yerleşimi
Sarıyakup Köyü, 

Değirmentaşı Mevkii
Y: 517587 

X: 4271905
Demir Çağı Tescilsiz

3
Tadım Kalesi ve 

Höyüğü
Tadım Köyü

Y: 515025
X: 4269534

Erken Tunç Çağı 
Demir Çağı

Orta Çağ
Tescilli

4
Ürünveren Yamaç 

Yerleşimi
Ürünveren Köyü, 
Zümenk Mevkii

Y: 517587  X: 
4271905

Erken Demir Çağ
Orta Demir Çağ

Tescilsiz

5 Sarılı Höyüğü Sarılı Köyü
Y: 508362  

X: 4267113
Neolitik/Kalkolitik ?

Erken Tunç Çağı
Tescilli

6
Sarılı Tarihi Yerleşim 

Alanı
Sarılı Köyü

Y: 511050   
X: 4267290

Roma
Orta Çağ

Tescilli

7
Badempınarı 

(Malatçık) Höyüğü
Badempınarı Köyü, Köyönü 

Mevkii

Y: 510608  
X: 4264001

Erken Tunç Çağı
Demir Çağı

Orta Çağ
Tescilli

8 Gökçe Höyüğü Gökçe Köyü
Y: 509027   

X: 4261813
Roma

Orta Çağ
Tescilli

9 Killik Tepe Höyüğü
Gökçe Köyü, 
Çay Mevkii

Y: 507342   
X: 4262121

Erken Tunç Çağı 
Tescilli

10 Tilenzit Höyüğü
Doğankuş Köyü, Tepealtı 

Mevkii
Y: 525816 

X: 4269849

Erken Tunç Çağı 
Demir Çağı

Orta Çağ
Tescilli

11 Ufaktepe Bahçekapı (Şintil) Köyü
Y: 525061   

X: 4268917
Neolitik/Kalkolitik ?

Erken Tunç Çağı 
Tescilsiz

12 Yedigöze Höyüğü
Yedigöze Köyü, 
Köy İçi Mevkii

Y: 523226   
X: 4265508

Demir Çağı
Orta Çağ

Tescilsiz

13
Dedepınarı (Çulçapur) 

Höyüğü
Dedepınarı (Çulçapur) Köyü,  

Kayışlıpınar Mevkii
Y: 515706  

X: 4262717
Erken Tunç Çağı

Orta Çağ
Tescilli

14 Körkuyu Höyük
Akçakiraz Beldesi, Körkuyu 

Mevkii
Y: 521262 

X: 4272111

Erken Tunç Çağı
Demir Çağı

Orta Çağ
Tescilli

15 Vertetil Höyüğü
Yazıkonak (Vertetil) Beldesi, 

Tepe Mahallesi 
Y: 526521 

X: 4273748

Erken Tunç Çağı
Demir Çağı

Orta Çağ
Tescilli

16 Kamber Deresi
Doğankuş Köyü, 

Kamber Deresi Mevkii
Y: 526959 

X: 4271543

Neolitik/Kalkolitik ?
Erken Demir Çağı 
Orta Demir Çağı

Tescilsiz

17 Karşıbağ Höyük
Mollakendi Beldesi, 
Karşıbağ Mahallesi

Y: 527978 
X: 4271127

Erken Tunç Çağı 
Demir Çağı

Tescilli

18 Yurtbaşı Höyüğü
Yurtbaşı (Hoğu) Beldesi, Tepe 

Mahallesi, Köy İçi Mevkii
Y: 529788  

X: 4276883
Erken Tunç Çağı

Orta Çağ 
Tescilsiz

19 Gurbet Mezrası Tepesi
Yurtbaşı Beldesi, Gurbet 

Mezrası
Y: 529637  

X: 4280175 
Orta Çağ Tescilli

20 Yünlüce Höyük 1
Yünlüce (Mürü) Köyü, 

Kırkgöz Mevkii
Y: 531303   

X: 4273613 

Erken Tunç Çağı
Orta Demir Çağı

Orta Çağ
Tescilsiz
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21 Yünlüce Höyük 2
Yünlüce (Mürü) Köyü, 

Mezarlık Mevkii
Y: 531270   

X: 4273634

Erken Tunç Çağı 
Demir Çağı 

Orta Çağ
Tescilsiz

22
Könk (Yenikapı 

Höyüğü)
Yenikapı (Könk) Köyü

Y: 535293
X:4272876

Erken Tunç Çağı 
Orta Tunç Çağı

Demir Çağı
Orta Çağ

Tescilli

23 Kövenk Höyüğü
Mollakendi Beldesi, Güntaşı 

Köyü, 
Köy İçi Mevkii, 

Y: 530892      
X: 4270526

Erken Tunç Çağı 
Demir Çağı

Orta Çağ
Tescilli

24 Tepe Höyüğü
Mollakendi Beldesi, Tepe 

Mahallesi, 
Köy İçi Mevkii

Y: 529464  
X: 4270106

Erken Tunç Çağı 
Orta Çağ

Tescilli

25
Yıldıztepe (Könk 

Höyüğü ve Kalesi)
Elmapınarı Köyü, 

Eyüp Bağları Mevkii
Y: 537769  

X: 4271461  
Orta Demir Çağı

Orta Çağ
Tescilli

26 Çağlar Höyük 1
Çağlar Köyü, 

Karapınar Mevkii
Y: 533478 

X: 4271437
Erken Tunç Çağı 

Tescilsiz

27 Çağlar Höyük 2
Çağlar Köyü, 

Kentaltı Mevkii
Y: 533572       

X: 4271783

Kalkolitik ?
Erken Tunç Çağı 

Demir Çağı
Tescilsiz

28 Kuşhane Höyüğü Kuşhane Köyü
Y: 563089

X: 4273060
Kalkolitik ?

Erken Tunç Çağı 
Tescilli

29 Sarıkamış Höyüğü Sarıkamış Köyü
Y: 561929  

X: 4271683
Orta Çağ Tescilli

30 Tahpur Tepesi
Elmapınarı (Yukarı Ağınsı) 

Köyü, Haruni Mevkisi
Y: 543057   

X: 4271456
Erken Demir Çağı 
Orta Demir Çağı

Tescilsiz

31 Tilkitepe
Yurtbaşı Beldesi, Sanayi 
Mahl. Posunlar Mevkii

Y: 532120
X: 4274841

Neolitik/Kalkolitik ?
Erken Tunç Çağı 

Demir Çağı
Tescilsiz

32 Değirmenderesi Tepesi
Konakalmaz Köyü, 

Değirmenderesi Merası 
Mevkii 

Y: 556495   
X: 4278218

Demir Çağı Tescilsiz

33 Konakalmaz Höyüğü Konakalmaz Köyü
Y: 557022   

X: 4277220
Erken Tunç Çağı 

Orta Çağ
Tescilli

34
Altıntepe (Zenteriç 

Höyüğü)
Değirmenönü (Zenteriç) 

Köyü
Y: 545469

X: 4274268
Erken Tunç Çağı 

Tescilli

35 Boytepe 
Değirmenönü (Zenteriç) 

Köyü, 
Sepet Tarla Mevkii 

Y: 546230
X: 4273524

Çanak Çömleksiz 
Neolitik Dönem

Kalkolitik Dönem
Erken Tunç Çağı 

Demir Çağı

Tescilsiz

36 Körtepe

Değirmenönü (Zenteriç) 
Köyü, 

Körtepe Mevkii 
Y: 544191  

X: 4274357

Erken Tunç Çağı 
Orta Tunç Çağı

Demir Çağı
Roma

Orta Çağ

Tescilsiz

37 Değirmenönü Kalesi
Değirmenönü (Zenteriç) 

Köyü
Y: 548505  

X: 4273445
Roma Tescilsiz

38
Değirmenönü 

Tümülüsü
Değirmenönü (Zenteriç) 

Köyü
Y: 547652    X: 

4272492
Roma Tescilli
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Harita 1: Elazığ İli, Merkez İlçesi Sınırları ve EPAS Araştırma Alanı (Çizen: Enes KARADENİZ).

Harita 2: EPAS 2020 Yılı Uluova ve Çevresi’ndeki Köylerin ve Arkeolojik Alanların Konumu (Çizen: Enes KA-
RADENİZ).
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Resim 1: a) Yalnız Höyüğü b) Tadım Kalesi ve Höyüğü c) Ürünveren Yamaç Yerleşimi
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Resim 2: a) Sarılı Höyüğü b) Killik Tepe Höyüğü c) Badempınarı Höyüğü
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Resim 3: a) Tilenzit Höyüğü b) Ufaktepe c) Dedepınarı Höyüğü
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Resim 4: a) Körkuyu Höyük b) Vertetil Höyüğü c) Kamber Deresi
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Resim 5: a) Yurtbaşı Höyüğü b) Yünlüce Höyük 2 c) Könk (Yenikapı Höyüğü)
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Resim 6: a) Kövenk Höyüğü b) Çağlar Höyük 1 c) Çağlar Höyük 2
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Resim 7: a) Yıldıztepe b) Tahpur Tepesi c) Değirmenderesi Tepesi



97

2019-2020 YILI YÜZEY ARAŞTIRMALARI / CİLT 1

Resim 8: a) Kuşhane Höyüğü b) Tilkitepe c) Konakalmaz Höyüğü
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Resim 9: a) Altıntepe b) Boytepe c) Körtepe
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Resim 10: a) Değirmenönü Kalesi b) Değirmenönü Tümülüsü
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Resim 11: EPAS 2020 yılı Uluova ve Çevresi’ndeki merkezlerden ele geçen müzelik eserler: Könk 
(1,2,3,5,6,8,14,16,17,27,31), Çağlar Höyük 2 (4,7,9,10,20,25,32), Körtepe (11-12,29-30), Badempınarı(13), Sarılı Höyü-
ğü(15), Boytepe(18,21), Altıntepe(19), Yünlüce Höyük 2 (22), Yünlüce Höyük 1 (23), Ufaktepe(24), Killiktepe(26,28)
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2019 YILI MUĞLA İLİ, MILAS İLÇESİ, EUROMOS ANTİK KENTİ VE 
ÇEVRESİ YÜZEY ARAŞTIRMASI

Abuzer KIZIL*

Taylan DOĞAN

1. GİRİŞ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
16.09. 2019 tarih ve E.758558 sayılı yazıları ekindeki 20 Ağustos 2019 tarih ve 683765 
sayılı izin belgeleri doğrultusunda, Muğla İli, Milas İlçesi, Euromos Antik Kenti ve Çevre-
sindeki Yüzey Araştırması, başkanlığımdaki bir ekip tarafından plandığı üzere 25.09.2019-
04.10.2019 tarihleri arasında genel anlamda öngörülen program çerçevesinde gerçekleştiril-
miştir1. Araştırmaya, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü uzmanlarından Yasemin 
Özdemir Bakanlık Yetkilisi olarak katılmıştır. Sağladığı önemli katkılar için Bakanlık Yetki-
lisine ve araştırma ekibine teşekkürü borç biliriz.

2019 yılı yüzey araştırmasının kapsamını 2017 ve 2018 yıllarında tespit edilen Çandır 
Köyü Düdüklü Mevkii ve Kayabükü Köyü yakınlarında yer alan Nekropolislerde yüzeyde 
görülebilen mezarların detaylı bir biçimde fotoğraf ve çizim ile belgelenmesi ile söz konusu 
mezarların katalog çalışmaları oluşturmuştur.

2. ÇANDIR KÖYÜ DÜDÜKLÜ MEVKİİ NEKROPOLİS ÇALIŞMALARI

Düdüklü Nekropolisi Muğla İli, Milas İlçesi sınırları içinde Euromos Antik Kenti’nin 
6 km. kuzeybatısında yer almaktadır. Nekropolis en yakın yerleşim birimi olan Eğridere 
köyüne ise 1.2 km. mesafededir. Nekropolis kısmen kayalık, kısmen düz bir topoğrafik ya-
pılanma arz eden engebeli bir arazide bulunmaktadır. Topoğrafik yapının elverdiği ölçüde 
mezarlık alanı yoğun bir biçimde kullanılmıştır. Hatta bazı yerlerde ana kayadan da istifade 
edilerek ana kayanın oyulması ile khamosorion tipindeki mezarlar oluşturulmuştur. 

2.1. Anıt Mezar 

Anıt mezar, kesin olmamakla birlikte yüzeyde görülebilen blokların el verdiği ölçüde 
sınırları hakkında fikir sahibi olunan nekropolis alanının yaklaşık batı sınırında ve yüksek bir 
konumda yer almaktadır (Resim:1). Plan sistemine ilişkin kesin bir kanıt elde edilemediği 
için mezar, anıt mezar olarak isimlendirilmiştir. Ancak üst yapı öğelerinden hareketle mezar 

*  Doç. Dr. Abuzer KIZIL, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü,
 Dr. Arş. Gör. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, dgntaylan@gmail.com
1 Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kazılar Dairesi Başkanlığı 

olmak üzere çalışmalarımızı destekleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine, Bakanlık yetkilisi Yasemin ÖZ-
DEMİR’e ve araştırma ekibine teşekkürü bir borç biliriz.



102

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

yapısının tapınak planlı veya Milas Gümüşkesen mezar anıtında olduğu gibi alt katta mezar 
odası ve onun üzerinde dinsel törenlerin yapıldığı sütunlarla desteklenen bir yapı olabilece-
ğini düşünmek gerekmektedir. 

Temel veya Mezar Odası: Yapının temeline veya mezar odasına ilişkin herhangi bir veri 
elde edilememiştir. Ancak metnin devamında “İşlevi Belirlenemeyen Mimari Bloklar” baş-
lığı altında ele alınan ve stylobata ait olduğu düşünülen 1 no.lu bloğun altının kazılması 
durumunda veri elde etmenin mümkün olabileceği düşünülmektedir.

Stylobat: Yapının stylobatına ilişkin kesin veri elde etmek mümkün olmamıştır. Bununla 
birlikte stylobata ait olabileceği düşünülen bir bloğun varlığı tespit edilmiştir.

Alanda oldukça küçük bir parçadan oluşan bir adet sütun parçası bulunmuştur. Yapılan 
gözlemler neticesinde parçanın sütunun başlık altına gelen bölümü olduğu anlaşılmıştır. Sü-
tunun bitim yerinde astragal ve fillet profilleri tespit edilmiştir. Tahribat nedeniyle sütunun 
çapını almak mümkün olmamıştır.

Başlık: Yapıya ait olabilecek herhangi bir başlık tespit edilememekle birlikte belgeleme 
çalışmaları sırasında yüzeyde bulunan 6 cm. genişliğinde ve 7 cm. yüksekliğindeki bir adet 
kenger parçasının yapının başlıklarından birine ait olabileceğini düşündürtmektedir. 

Arşitravlar: Yapıya ait blokların bulunduğu alanda üç adet arşitrav bloğu tespit edilmiştir. 
Arşitravlardan biri köşe bloğu iken ikisi iki sütun arasına gelen elemanlardandır. Daha iyi 
anlaşılabilmesi için bütün mimari elemanlar numaralandırılarak ele alınmıştır.

1 No.lu Arşitrav: Genişlik: 2.09 m, Derinlik: 60 cm, Yükseklik: 50 cm.

Köşe arşitravı olup yerde ters olarak üst yüzeyi üzerinde durmaktadır (Resim: 2). Yer yer 
görülen aşınmalar dışında blok tam olarak korunmuştur. Ön cephe; aşağıdan yukarıya doğru 
üç adet fascia, üçüncü fasciadan dışa doğru eğimli bir geçiş ile inci-boncuk dizisinin işlendiği 
silmeye geçiş sağlanmaktadır. 

2 No.lu Arşitrav: Genişlik: 1.38 m, Derinlik: 60 cm, Yükseklik: 50 cm.

Blok yerde düz olarak alt yüzeyi üzerinde durmaktadır. Bloğun orjinal ölçüleri alınabil-
mekle birlikte yer yer kopmaların gerçekleştiği görülmektedir. Bloğun özellikle ön cephesin-
deki arşitrav tacı tahribata uğramıştır. Bu yüzdeki olası bezemelere ilişkin herhangi bir veri 
elde edilemezken, alt kısımda yer alan üç adet fascianın varlığı tespit edilebilmiştir. Bloğun 
arka cephesi de tahribata uğramakla birlikte bu yüzde işlenen Lesbos kymationu yer yer iyi 
derecede korunabilmiştir (Resim: 3). 

3 No.lu Arşitrav: Genişlik: 1.38 m, Derinlik: 60 cm, Yükseklik: 50 cm.

Blok yerde ters olarak üst yüzeyi üzerinde durmaktadır. Bloğun orjinal ölçüleri alınabil-
mekle birlikte yer yer büyük boyutlu kopmaların gerçekleştiği görülmektedir. Özellikle ön 
cephe ve alt yüzde tahribat söz konusudur. Ön cephede fascialara ilişkin veri elde edilebilir-
ken, bezemelerin yer aldığı bölüm tahribata uğramıştır. Arka cephede de tahribat söz konusu 
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olmakla birlikte bazı bölümlerde iyi derecede korunabilmiştir. Bu yüzde 1 no.lu arşitravda 
olduğu gibi iki adet fascia ve Lesbos kymationu bezemesi yer almaktadır. Bloğun alt yüzü-
nün yaklaşık yarısı korunamazken, korunan bölümde ise soffit ve soffitte işlenen bezeme iyi 
derecede görülebilmektedir (Resim: 4). 

Friz: Arşitrav üzerine gelmesi beklenen friz bloklarına ilişkin herhangi bir veri elde edi-
lememiştir. Termessos’taki bazı tapınak tipindeki mezarlarda olduğu gibi bu tür mezar yapı-
larında üst yapı elemanlarından bazılarının kullanılmadığı bilinmektedir. Dolayısıyla yapıda 
friz bloklarının kullanılmamış olması da muhtemeldir. 

Kornişler: Yapıya ait blokların bulunduğu alanda biri köşe olmak üzere toplam beş adet 
korniş bloğu tespit edilmiştir. Bloklardan dördü birbirine yakın alanda yer alırken biri yakla-
şık 10 m batıda kısmen modern bahçe duvarında yer almaktadır. 

1 No.lu Korniş: Genişlik: 1.28 m, Derinlik: 1.16 m, Yükseklik: 44 cm.

Görülebildiği kadarıyla yer yer küçük ölçekteki kırık ve aşınmalar dışında iyi derecede 
korunabilmiştir. Blok eğimli arazide alt yüzü ve ön cephesi üzerinde durmaktadır. Korniş 
blokları arasında çörteni korunabilen tek blok olmakla birlikte, çörtenin cephe kısmı toprak 
altında yer almaktadır. 

2 No.lu Korniş: Genişlik: 80 cm, Derinlik: 92 cm, Yükseklik: 44 cm.

Blok yerde alt yüzü üzerinde düz olarak durmaktadır. Bloğun özellikle bezemeli kısımla-
rını oluşturan sima bölümü korunamamıştır. Bloğun yer yer tahribata uğradığı görülmektedir. 
Ön cephe; en altta altı dişten oluşan geisopedes, onun üzerinde geison ve en üstte sima bölü-
mü yer almaktadır. Altı dişten oluşan bölümde dişlerden bir tanesi oldukça tahribat görürken 
diğerleri kısmen iyi derecede korunabilmiştir (Resim: 5). 

3 No.lu Korniş: Genişlik: 1,38 m, Derinlik: 98 cm, Yükseklik: 44 cm.

Köşe korniş bloğudur. Blok yerde ön cephesi ve üst yüzü üzerinde durmaktadır. Büyük 
oranda korunmakla birlikte özellikle cephede yer alan köşe kısmı oldukça tahribata uğra-
mıştır. Bloğun cephe yüzeyine ilişkin sadece dişler ve geisonun alt kısmı görülebilmektedir. 
Uzun kenara ait dişlerden yedi adet dişin bir bölümü korunabilirken, kısa kenara ait dişlerden 
ise sadece iki tanesinin bir bölümü korunabilmiştir. 

4 No.lu Korniş: Genişlik: 2.06 m, Derinlik: 92 cm, Yükseklik: 44 cm.

Diğer korniş bloklarına oranla oldukça geniş olan blok kısmen bir kenarı üzerinde kıs-
men ise yerde düz olarak durmaktadır. Ön cepheden bakıldığında; en altta diş sırasının 
yer aldığı geisipodes, onun üstünde geison ve son olarak sima yer almaktadır. Dişlerden 
beş adeti görülebilirken diğerleri toprak altında bulunmaktadır. Geisonun ise yaklaşık 60 
cm’lik bölümü korunabilmiştir. Sima üzerinde bitkisel motiflerin işlendiği küçük bir alan 
korunmuştur. 
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5 No.lu Korniş: Genişlik: 78 cm, Derinlik: 66 cm, Yükseklik: 44 cm.

Büyük oranda tahribata uğrayan blok bir kenarı üzerinde olmak suretiyle kısmen modern 
bir bahçe duvarında kullanılmıştır. Bloğun ön cephesinin gerek tahribata uğraması gerekse 
modern bahçe duvarında yer alması nedeniyle bu yüze ilişkin veri elde edilememiştir. Arka 
cephesine bakıldığında ise aşağıdan yukarıya doğru, en altta bir adet fascia, onun üzerinde 
biri düz, biri içe doğru eğim yapan iki adet ince silme, silmelerin üzerinde ise sarmal dal 
bezeme motifinin yer aldığı bezeme kuşağı görülmektedir. 

İşlevi Belirlenemeyen Mimari Bloklar

1 No.lu Blok: Genişlik: 1.28 m, Derinlik: 88 cm, Yükseklik: 29 cm.

Alanda in situ olduğu düşünülen bir adet küçük oranda tahribata uğramış blok tespit edil-
miştir. Kesin olmamakla birlikte ölçüler ve herhangi bir profil ile bezemeye sahip olmaması 
durumu dikkate alındığında bloğun stylobata ait olabileceğini düşündürtmektedir.

2 No.lu Blok: Genişlik: 90 cm, Derinlik: 70 cm, Yükseklik: 48 cm.

Blok oldukça tahribata uğradığı için işlevini kesin olarak belirlemek mümkün olmamıştır. 
Yerde düz olarak duran bloğun üst yüzünde tahribata uğrayan bir adet kenet yuvası kısmen 
korunabilmiştir. Kenet yuvasının yer aldığı kenar dışında cephelere ve diğer kenarın orjinal 
durumu hakkında veri elde etmek olanaklı olmamıştır. İşlevi kesin olarak anlaşılamayan blo-
ğun korunabilen derinlik ve yüksekliğinden hareketle bazı yorumlarda bulunmak mümkün 
görünmektedir.  

3 No.lu Blok: Genişlik: 85 cm, Derinlik: 80 cm, Yükseklik: 30 cm

Blok yerde düz olarak durmaktadır. Oldukça tahribata uğrayan bloğun işlevini kesin ola-
rak belirlemek mümkün olmamıştır. Bloğun kenar yüzlerinden birinin ve arka cephenin bir 
bölümü korunurken diğer yüzeyler korunamamıştır. Bloğun üst yüzeyinde bir adet kaldırma 
yuvası ve bir bölümü korunabilmiş bir adet kenet yuvası tespit edilmiştir. 

4 No.lu Blok: Genişlik: 1.07 m, Derinlik: 88 cm, Yükseklik: 35 cm.

Bloğun iki düz ve profile sahip cephesi korunurken bir cephesi korunamamıştır. Blok üze-
rinde herhangi bir dübel, kenet veya kaldırma yuvasının işlenmeyişi görülebilen yüzeyinin 
alt yüz mü yoksa üst yüz mü olduğunu belirlemeyi olanaklı kılmamıştır. Üstte görülebilen 
yüzeyde her ne kadar kaba bir işçilik söz konusu olsa da kesin bir yargıda bulunacak kadar 
kanıt sunmaktan uzaktır. 

2.2. Tonoz Çatılı Mezarlar

Nekropoliste yapılan yüzey araştırmaları sonucunda kısmen tanımlanabilen ve doküman-
tasyonu yapılabilen iki adet tonoz çatıya sahip mezarın varlığı tespit edilmiştir. Nekropolis 
alanının sınırlarını kesin olarak saptamak mümkün olmasa da söz konusu tonoz çatıya sahip 
mezarların batısında herhangi bir mezara rastlanmamıştır. 
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1 No.lu Mezar: Mezarın tonoz bölümü kısmen korunurken, cephe ve arka kısımları tahri-
bata uğramıştır (Resim: 6). Alt kısımdaki duvarların toprak altında olması nedeniyle yapının 
bu bölümüne ilişkin veri elde etmek mümkün olmamıştır. Tonoz kısmı görülebilen mezarın, 
iç kısımda merkezde yerden yüksekliği 90 cm olarak ölçülmüştür. 

2 No.lu Mezar: Dörtgen plan arz eden 2 no.lu mezarın, iç kısımda genişliği 2.20 m, de-
rinliği ise 3.70 m. olarak ölçülmüştür. Duvar kalınlığının ise 80 cm olduğu tespit edilmiştir. 
Mekanın genişliği bazı yerlerde tam olarak korunduğu için herhangi bir problem söz konusu 
değil iken, mezarın orjinalde toplam derinliğinin ne kadar olduğunu tespit etmek olanaklı 
olmamıştır. Mezar duvarının yüksekliği yer yer değişmekle birlikte en iyi korunabilinen ye-
rinde 1.84 m olarak ölçülmüştür. 

2.3. Khamosorion Tipi Mezarlar

Khamosorion tipi mezarları, ana kayanın dikdörtgen bir çukur (tekne/sanduka) biçiminde 
oyulması ve üzerinin çeşitli formlarda olabilen kapaklarla kapatılması biçiminde tanımla-
mak yanlış olmasa gerektir. Bu mezar tipi olasılıkla bir tercihten ziyade jeolojik yapının 
beraberinde getirdiği zorunluluk, zaman ve para tasarrufundan kaynaklanmaktaydı. Nitekim 
beraberinde getirdiği zaman ve para tasarrufu oldukça geniş bir zaman diliminde ve coğraf-
yada kullanılmasını sağlamıştır. Bu mezar tipinin Düdüklü Nekropolisi’nin kayalık olan bö-
lümünde yaygın bir biçimde kullanıldığı görülmektedir. Ancak neredeyse tamamının yürüme 
düzlemi seviyesinde açılan tipte olması nedeniyle yüzey araştırması çerçevesinde çoğunun 
plan tespitini yapmak mümkün olmamıştır. Alanda yapılacak kazı çalışmaları ile onlarcasının 
açığa çıkacağı öngörülmektedir. Yüzey araştırması bağlamında kesin olarak saptanan üç adet 
mezarın plan tespiti ve belgeleme çalışmaları gerçekleştirilebilmiştir. 

1 No.lu Mezar: Yürüme düzlemi seviyesinden yer yer değişkenlik arz eden ana kayanın 
kuzey bölümü oldukça yüksek iken güney ve batı bölümleri neredeyse yürüme düzlemin-
dedir. Ana kaya içine açılan mezar doğu-batı doğrultusundadır. Mezarın iç kısımdan alınan 
uzunluğu 1.84 m, genişliği 50 cm ve derinliği 46 cm olarak ölçülmüştür. Mezarın üst kenar 
kısımlarında kapak taşının oturtulabilmesi için farklı ölçülere sahip kabaca traşlanan pervaz-
lar oluşturulmuştur. Pervaz kuzey uzun kenarda 6 cm genişliğe sahipken, diğer üç cephede 
12 cm genişliğe sahiptir. Ayrıca kuzey bölümde net hatlar sunmayan ancak belli belirsiz 
kabaca oyulan ve oldukça tahribata uğran bir kanalın varlığı tespit edilmiştir. Söz konusu 
kanalın, benzer örnekler ışığında yağmur suyunun mezar içine girmesini önlemeye yönelik 
bir uygulama olabileceğini belirtmek olanaklıdır. Mezarın içinde veya çevresinde herhangi 
bir buluntuya rastlanmaması mezar için kesin bir tarih önermeyi mümkün kılmamıştır.

2 No.lu Mezar: 1 no.lu khamosorion tipindeki mezarın yaklaşık 20 m. güneybatısında yer 
almaktadır. Yürüme düzleminde ana kaya içine oyulan mezar doğu-batı doğrultusundadır. 
Mezarın oyulduğu kaya kütlesi mezarın güneydoğu bölümünde yüksek bir koda sahipken, 
diğer bölümlerde yürüme düzleminde veya biraz yüksektedir. Mezarın iç ölçülerine bakıldı-
ğında; 1.80 m uzunluğunda, 50 cm. genişliğinde ve 54 cm. derinliğinde olduğu görülmekte-
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dir. Mezarın çerçevesini oluşturan pervaz genişliği ise 12 cm. olarak ölçülmüştür. Mezarın 
içinde veya çevresinde herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. 

3 No.lu Mezar: 2 no.lu mezarın yaklaşık 5 m. batısında yer almaktadır. Yürüme düzle-
minde açılan mezarın ait olduğu ana kayanın diğer bölümleri toprak yüzeyinde görülmemek-
tedir. Mezar ana kaya kütlesinin en yüksek yerine açılmıştır (Resim: 7). Mezarın etrafı kaba-
ca oyularak mezarın ana kayanın en üst noktasında olması sağlanmıştır. Bu haliyle yüzeyden 
bakıldığında bağımsız bir mezar izlenimi uyandırmaktadır. Kuzey bölümde tahribata uğra-
yan mezarın iç ölçülerine bakıldığında; 1.70 m. uzunluğunda, 54 cm. genişliğinde ve 90 cm. 
derinliğinde olduğu görülmektedir. Mezar çerçevesini oluşturan pervazın genişliği ise 20 cm. 
olarak ölçülmüştür. Mezarın içinde veya çevresinde herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. 

2.4. Lahit Mezarlar 

Düdüklü Nekropolisi’nde tespit edilen lahit mezarlar, literatürde “Yarı Hazır” veya “Yarı 
Mamul” olarak isimlendirilmektedirler. Küçük Asya özeliği olan bu lahitlerin Küçük Asya 
genelinde Marmara Adası (Prokonesos), Ephesos, Aphrodisias ve Karia’da bir ikinci bir mer-
kezde üretilerek oldukça geniş bir coğrafyaya ihraç edildikleri görülmektedir. Karia Böl-
gesi’nde kesin olarak belirlenemeyen bu ikinci üretim merkezinin Stratonikeia, İasos, ve 
Mylasa olabileceğine ilişkin öneriler olmakla birlikte kesin bir sonuca ulaşılamamıştır. 

1 No.lu Mezar: Lahdin toplam uzunluğu 2.60 m, genişliği 1.26 m. ve derinliği ise 1. 00 
m. olarak ölçülmüştür. Lahdin pervaz kalınlıkları 20 ile 24 cm. arasında değişen genişliğe 
sahipken, teknenin taban yüksekliği 32 cm. olarak ölçülmüştür. Lahdin orijinal uzunluk ve 
genişliği tespit edilirken, tahribattan dolayı orijinal derinliğinin tespit edilmesi mümkün ol-
mamıştır. Doğu-batı doğrultusunda yerleştirilen lahit, biri lahit teknesinin büyük bir bölümü-
nü oluşturan parça olmak üzere toplam beş blok parçasından meydana gelmektedir. Büyük 
bloğun in situ olduğu diğerlerinin ise tahribat sonucu çevreye dağıldıkları görülmektedir. 
Lahit teknesinin güney ve doğu yüzleri kısmen iyi derecede korunurken, diğer yüzler olduk-
ça tahribata uğramıştır (Resim: 8). 

2 No.lu Mezar: Lahdin toplam uzunluğu 2.44 m, genişliği 1.08 m. ve derinliği ise 1.22 m. 
olarak ölçülmüştür. Lahdin pervaz kalınlıkları 20 ile 26 cm arasında değişen genişliğe sahip-
ken, teknenin taban yüksekliği 28 cm. olarak ölçülmüştür. Lahdin orijinal uzunluk ve derinli-
ği tespit edilirken, tahribattan dolayı orijinal genişliğinin tespit edilmesi mümkün olmamıştır. 
Kuzey-güney doğrultusunda yerleştirilen lahit, biri lahit teknesinin büyük bir bölümü, biri la-
hit kapağının büyük bir bölümü olmak üzere toplam beş parçadan meydana gelmektedir. Söz 
konusu parçalardan dördü lahit teknesine aittir. Büyük parçanın in situ olduğu diğerlerinin 
ise tahribat sonucu çevreye dağıldıkları görülmektedir. Lahit teknesinin batı ve kuzey yüzleri 
kısmen iyi derecede korunurken, diğer yüzler oldukça tahribata uğramıştır. 

3 No.lu Mezar: Lahdin toplam uzunluğu 2.34 m, genişliği 1.16 m. ve derinliği ise 51cm. 
olarak ölçülmüştür. Lahdin pervaz kalınlıkları uzun kenarlarda 12 ile 14 cm arasında deği-
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şen genişliğe sahipken, kısa kenarlarda 20 cm. genişliğe sahiptir. Teknenin taban yüksekliği 
ise 37 cm olarak ölçülmüştür. Lahdin orijinal uzunluk, genişlik ve derinliğini tespit etmek 
mümkün olmuştur. Doğu-batı doğrultusunda yerleştirilen lahit, biri lahit teknesinin büyük bir 
bölümü, ikisi lahit kapağa ait olmak üzere toplam üç parçadan meydana gelmektedir. 

3. KAYABÜKÜ KÖYÜ NEKROPOLİS ÇALIŞMALARI 

Nekropolis, Kayabükü Köyü sınırları içinde köyün doğusunda yer alan derin bir vadide 
bulunmaktadır. Mezarlar yaklaşık olarak vadinin ortasından akan bir derenin her iki yakasına 
dağılmış vaziyettedirler. Nekropolisin ait olduğu düşünülen antik yerleşim ise alanın doğu-
sunda yükselen dağın dorukları ve yamaçlarında yer almaktadır. 

3.1. Khamosorion Tipi Mezarlar

Düdüklü Nekropolis’inde olduğu gibi Kayabükü Köyü Nekropolis’inde de khamosori-
on tipindeki kayaya oyulmuş dörtgen formlu mezarlara rastlanmıştır. Nekropolisin yaklaşık 
olarak ortasından geçen derenin batısında üç, doğusunda ise bir adet mezar tespit edilmiştir. 
Derenin batı ve doğrusundaki mezarlar gerek kapak tipi gerekse mezar çukuru bakımından 
ilk bakışta aynı özelliklere sahip olduğu izlenimi verse de gerek işçilik, gerek yürüme düzle-
mine olan mesafe ve gerekse mezarın açıldığı yön bakımından farklı özelliklere sahiptirler. 

1 No.lu Mezar: Derenin batı yakasında doğu-batı doğrultulu yan yana açılan üç mezardan 
en batısında yer alanıdır. Mezar gömünün yapıldığı çukur ve kapaktan oluşmaktadır. İn situ du-
rumda ve iyi derecede korunan mezara ait kapağın orijinal yerinden kısmen oynatıldığı görül-
mektedir. Kapağın tam anlamıyla üçgen alınlık tipinde olmamakla birlikte bu tipteki kapaklara 
oldukça yakındır. Kapağın kısa ve uzun cephelerinin her birinde birer adet olmak üzere bloğun 
kaldırılmasında kullanılan toplam dört adet mahmuz bulunmaktadır. (Resim: 10).

2 No.lu Mezar: 1 no.lu mezarın hemen doğusunda ve onunla aynı paralelde yer almakta-
dır. Yaklaşık olarak 1 no.lu mezar ile aynı yapıdadır. Mezar kapağı kısa kenarda burada üçgen 
biçime daha yaklaştırılmıştır. Ancak uzun kenarda bulunan kenar pervazlarından biri düz bir 
yapıya sahip olmayıp, dışa doğru eğim sergilemektedir. 

3 No.lu Mezar: 1 ve 2 no.lu mezarlar ile paralel olan mezar 2 no.lu örneğin hemen do-
ğusunda yer almaktadır. Oldukça tahribata uğrayan mezarın kapağı korunamamıştır. Mezar 
çukurunun uzunluğu 1.76 m, genişliği 58 cm. ve derinliği 56 cm. olarak ölçülmüştür.

4 No.lu Mezar: Derenin doğu yakasında yürüme düzleminden yer yer değişmekle birlikte 
ortalama 1.00 m yüksekte olan ana kaya kütlesine oyulmuştur. Yaklaşık olarak kuzey-güney 
doğrultusunda oyulan mezar çukuru kapağı ile birlikte iyi derecede korunabilmiştir. Ana 
kaya kütlesi üzerinde mezarın hemen yanında defineciler tarafından karot makinasının kulla-
nıldığına ilişkin izler bulunmakla birlikte mezar şimdilik tahrip edilmemiştir. Mezar kapağı 
hemen yan tarafa kaydırılmıştır.   
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3.2. Oda Mezarlar

Nekropolis alanında derenin batısında 16 adet ve doğusunda sekiz adet olmak üzere top-
lam 24 adet oda mezarın varlığına işaret edecek kanıtlar elde edilmiştir. Söz konusu kanıtlar 
bazı örneklerde tek başına duran stel altlıkları, bazı örneklerde in situ duran ve plan tespiti 
sağlayan mezar odası ve bazı örneklerde ise ikisinin beraber olduğu yapılardır. 

1 No.lu Mezar: Bir adet stel altlığından oluşmakta ve derenin batısında yer almaktadır. 
Mezar odasına ilişkin kesin bir kanıt elde edilememekle birlikte batıdan doğuya doğru eğimli 
arazide yuvarlandığı tahmin edilmektedir.

2 No.lu Mezar: Derenin batı yakasında yer almaktadır. Geniş bir alana yayılan mezar oda-
sında kullanılan blok ve stel altlığından oluşmaktadır. Plan tespitine ilişkin herhangi bir veri 
elde edilememiştir. Bloklar birbirine yakın iki alanda yoğunlaşmışlardır. Birinci alanda stel 
altlığı ve 11 adet duvar örgüsünde kullanılan blok yer alırken, ikinci alanda en azından üçü 
kapak taşlarına işaret eden toplam dört adet blok bulunmaktadır. Dördüncü bloğun büyük bir 
bölümü toprak altında olmakla birlikte bloğun oldukça büyük boyutlu olduğunu belirtmek 
mümkündür. Genel itibariyle alanda yer alan 16 adet bloğun tamamının kabaca işlendikleri 
hatta stel altlığının bitirilmediğine ilişkin kanıtlar elde edilmiştir. 

3 No.lu Mezar: Bir adet stel altlığından oluşmakta ve derenin batısında yer almaktadır. 
Mezar odasına ilişkin herhangi bir veri elde edilememiştir. Yaklaşık olarak küp biçiminde 
olan blok aşağıdan yukarıya doğru 3 cm daralmaktadır.

4 No.lu Mezar: Bir adet stel altlığından oluşmakta ve derenin batısında yer almaktadır. 
Mezar odasına ilişkin herhangi bir veri elde edilememiştir.

5 No.lu Mezar: Bir adet stel altlığından oluşmakta ve derenin batısında yer almaktadır. 
Mezar odasına ilişkin herhangi bir veri elde edilememiştir.

6 No.lu Mezar: Nekropolis alanında gerek boyut gerekse korunma durumu dikate alındı-
ğında en dikkate çekici mezarlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Mezar odasının pla-
nını ve yüksekliğini ortaya koymak mümkün olmuştur. Anıtsal nitelikte olan mezarın tespit 
edilebilen in situ blokları dahil toplam 30 adet bloğu korunabilmiştir (Resim: 11). 

7 No.lu Mezar: Derenin batı yakasında yer almaktadır. Mezar odasına ait az sayıda blok 
in situ durumda korunurken, blokların çoğunun etrafa dağıldığı görülmektedir. Alanda mezar 
ile ilişkili olabilecek toplam blok sayısı 24 adettir. Kuzey tarafta in situ durumda korunan iki 
blok orthostatik biçimde kullanılmıştır. Bu durumdan hareketle söz konusu blokların kapak 
çerçevesini oluşturan bloklar olduğunu ve mezar formunun 6 no.lu örnek ile örtüştüğünü 
belirtmek mümkün olmuştur.    

8 No.lu Mezar: Derenin batı yakasında 2 no.lu kaya sunağının hemen doğusunda yer 
almaktadır. Oldukça büyük boyutlu bloklardan oluşan mezarın geniş bir alana yayıldığı gö-
rülmektedir. Hatta mezar ile ilişkili olduğu düşünülen stel altlığının mezarın yaklaşık 15 m 
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doğusunda yer aldığı görülmektedir. Mezar odasına ait bazı blokların in situ olduğu saptan-
mıştır.

9 No.lu Mezar: Derenin batı yakasında 8 no.lu mezarın güneyinde yer alan mezara ait 
bloklar geniş bir alana yayılmıştır. Stel altlığı ile birlikte mezara ait olduğu düşünülen blok 
sayısı 20 adettir. Stel altlığının büyük bir bölümü toprak altında olup toprak yüzeyinde görü-
len kısımda herhangi bir yuvanın varlığına rastlanmamıştır.

10 No.lu Mezar: Derenin batı yakasında 9 no.lu mezarın hemen güneydoğusunda yer alan 
mezara ait bloklar geniş bir alana yayılmıştır. Mezara ait olduğu düşünülen blok sayısı 27 
adettir. Bazı blokların in situ olduğu görülmekte ise de mezarın bir bölümünün büyük boyutlu 
çalılar arasında kalması şimdilik plan tespitinin yapılmasına olanak tanımamıştır.

11 No.lu Mezar: Derenin batı yakasında 10 no.lu mezarın güneyinde yer almaktadır. Ge-
niş bir alanı kapsamayan mezara ait olduğu düşünülen blok sayısı 8 adettir. Bloklar üzerinde 
yapılan incelemeler mezarın diğer örnekler ile benzer bir inşa sistemine sahip ancak küçük 
boyutlu olduğuna işaret etmektedir.

12 No.lu Mezar: Derenin batı yakasında 11 no.lu mezarın hemen batısında yer almakta-
dır. Toplam 10 bloktan oluşan mezar geniş bir alanı kapsamamaktadır. Mevcut bloklar ara-
sında in situ durumda olan örnek bulunmamaktadır. Blokların çoğunun kırık olması mezarın 
olası ölçülerine ilişkin kanıt sunmaya olanak tanımamaktadır.

13 No.lu Mezar: Derenin batı yakasında 12 no.lu mezarın güneyinde yer almaktadır. Stel 
altlığından ibarettir.  

14 No.lu Mezar: Yüksek bir alana konumlandırılan mezar batı kısımdaki vadiye hakim 
durumdadır. Derenin batı yakasında yer alan bu mezar, plan tespitinin yapılmasına olanak 
tanıyacak kadar in situ durumdadır. Nekropolisteki mezarların inşa özellikleri hakkında en 
fazla bilgi sunan mezarlardan birisidir. İn situ durumdakiler dahil mezara ait olabilecek blok 
sayısı 11 adettir (Resim 12).

15 No.lu Mezar: Derenin batı yakasında yer almaktadır. Bazı mimari blokların in situ 
olduğu görülse de plan tespitini kazı çalışmaları yapılmadan belirlemek olanaklı değildir. 
Alanda mezar ile ilişkilendirilebilecek blok sayısı 10 adettir. Blok ölçülerinden hareketle 
küçük bir mezar olabileceği düşünülmektedir.  

16 No.lu Mezar: Derenin batı yakasında yer almaktadır. Bazı mimari blokların in situ 
olduğu görülse de plan tespiti yapılamamıştır. Alanda mezar ile ilişkilendirilebilecek blok 
sayısı 15 adettir. Blok ölçülerinden hareketle oldukça büyük bir mezar olabileceği düşünül-
mektedir.  

17 No.lu Mezar: Dere üzerinde batıdan doğuya doğru geçiş yapmayı sağlayan doğal bir 
kayanın üzerinde basamakların oluşturulması ile kayanın bir nevi köprü görevi üstlenmesini 
sağlamıştır. Derenin geçilmesi ile bu alanda da batı yakada olduğu gibi oda mezarların varlı-
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ğına rastlanmıştır. Derenin doğu yakasında tespit edilen ilk mezar en kuzeyde olan 17 no.lu 
mezardır. Mezar ile ilişkili olabilecek toplam blok sayısı 34 adettir.

18 No.lu Mezar: Derenin doğu yakasında yer alan mezarın bir bölümü in situ durmakta-
dır. Mezara ait bloklar geniş bir alana yayılmıştır. Mezar ile ilişkili olduğu düşünülen blok 
sayısı 22 adettir. İn situ olan kısımda en fazla iki taş sırasının üst üste konumlandığı görül-
mektedir. Mezar genişliği 3.42 m. olarak saptanırken derinliğine ilişkin veri 2.56 m’e kadar 
elde edilmiştir. 

19 No.lu Mezar: 18 no.lu mezarın hemen güneydoğusunda yer almaktadır. Mezar ile iliş-
kili olabilecek toplam blok sayısı 18 adettir. Kaymalar mevcut olmakla birlikte mezarın kare 
yapısına ilişkin plan tespiti yapmak mümkündür.

20 No.lu Mezar: 19 no.lu mezarın batısında büyük bölümü tarla sınırını oluşturan ça-
lıların altında yer almaktadır. Mezar ile ilişkilendirilebilecek toplam blok sayısı 12 adettir. 
Mezar plan tespiti sunmakla birlikte modern bahçe duvarı ve çalılardan dolayı ölçüleri alı-
namamıştır. 

21 No.lu Mezar: Oda mezarlar arasında farklı bir inşa tekniğine sahip tek mezardır. Me-
zara ait bloklardan çoğu in situ durumdadır. Mezar ile ilişkilendirilen toplam blok sayısı 8 
adettir. Bunlardan beş tanesi in situ olarak dururken, üç tanesinin mezar içine devrildiği gö-
rülmektedir. Mevcut blokların konumlarına bakıldığında mezarın arka yüzünün orthostatik 
biçimde konulan bir bloktan oluştuğu ve bloğun her iki yanında birer orthostat ile yan duvar-
ların inşa edildiği görülmektedir. Yan duvarlardan kuzeyde yer alanın iki bloğu korunurken, 
güneyde yer alanın bir bloğu korunabilmiştir (Resim 13). 

22 No.lu Mezar: Mezara ait in situ olduğu düşünülen birkaç blok dışında diğer blokların 
oldukça geniş bir alana yayıldığı görülmektedir. Mezar bloklarından hareketle 21 no.lu hariç 
diğer örnekler ile paralellik arz ettiğini belirtmek mümkündür. Blok ölçüleri dikkate alındı-
ğında 19 ve 20 no.lu örnekler ile aynı ölçülere sahip olmalıydı. Mezara ait olduğu düşünülen 
bloklar arasında herhangi bir stel altlığı olmamakla birlikte mezar ile aynı aksta yaklaşık 10 
m. batıda yamaçtan aşağı yuvarlanan bir altlık tespit edilmiştir. 

23 No.lu Mezar: Mezara ait in situ olduğu düşünülen birkaç blok dışındaki diğer blokların 
geniş bir alana yayılmadığı, mezar çevresinde yer aldıkları görülmektedir. Mezar blokların-
dan hareketle 22 no.lu mezar ile paralellik arz ettiğini belirtmek mümkündür (Resim 14). 

24 No.lu Mezar: 23 no.lu mezarın güneybatısında yer almaktadır. İn situ durumda olduğu 
düşünülen blok sayısının sadece iki adet olması mezar olma ihtimalini zayıflatsa da diğer 
blokların yoğun bir biçimde bir arada yer alması ve mezar olduğunu kanıtlayan stel altlığı-
nın da bulunması mezar olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bloklardan 
hareketle gerek ölçü gerekse inşa tekniği açısından 22 ve 23 no.lu mezar ile paralellik arz et-
tiğini belirtmek olanaklıdır. Blokların arasında yer alan stel altlığı 77 cm. yüksekliğe, 60 cm. 
genişliğe ve 60 cm. derinliğe sahiptir. Üst kısımda yuvanın yer aldığı bölümde blok tahribata 
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uğramış olmakla birlikte yuvanın bazı ölçüleri alınabilmiştir. Yuvanın genişlik ve derinlik 
ölçüleri tam olarak alınabilmiş ancak orijinal uzunluk ölçüsü alınamamıştır. Buna göre yuva 
12 cm. genişliğinde, 12 cm. derinliğinde ve uzunluğu 10 cm’ye kadar korunabilmiştir.

4. Kaya Düzenlemeleri

Nekropolis alanında yapılan araştırmalar sırasında çeşitli formlara sahip, sunu masası 
düzenlemesi olarak tanımlanabilecek düzlem ve merdivenlerin ana kaya üzerinde işlendikleri 
görülmektedir. Söz konusu düzenlemeler iki adet kaya kütlesi üzerinde tespit edilmiştir (Re-
sim: 15). Ana kaya kütleleri üzerinde açılan çukurlar oldukça geniş bir zaman diliminde ve 
coğrafyada karşımıza çıkabilmektedir. Bu çukurların işlevine ilişkin çeşitli önerilerin olduğu 
görülmektedir. Başlıca öneriler arasında işlik, sunu çanağı, stel zıvana yuvası, ateş sunağı ve 
kaya ostotheki yani mezarı saymak mümkündür. 

Sonuç olarak, 2019 yılı araştırması planlanan program çerçevesinde başarılı bir şekilde 
sonuçlanmıştır. Yeni keşfedilen nekropol ve yerleşim alanları Karia arkeolojisi için oldukça 
önemlidir. Tarihsel kaynaklar ve yazıtlarda adına sıkça rastlanan, ancak lokalizasyonu konu-
sunda net öneriler ileri sürülemeyen Pidasa Antik Kenti’nin lokalizasyonu belirsizliğine ışık 
tutabilecek bazı verilerin elde edilmesi büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda tarafımızca 
yapılan incelemelerde iki nokta öne çıkmaktadır. Bunlardan ilki, yoğun kalıntıların görüldü-
ğü ve halk arasında “Cerit Osman” kalesi olarak adlandırılan zirve yerleşimidir. Diğeri ise 
2018 yılında keşfettiğimiz, 2019 yılında büyük ölçüde belgelendirdiğimiz Düdüklü Mev-
kiindeki nekropol alanı ve çevresidir. Yine araştırmalarımız esnasında ilk defa keşfedilen 
Toubassis Kutsal Alanı ise bu her iki yerleşim arasında kalmaktadır. İlerleyen süreçteki çalış-
malarımızda bunlarla ilgili bazı soru işaretlerinin cevabının bulunmasını umuyoruz. 

2018 yılında yine ilk kez araştırmalarımız esnasında keşfedilen diğer bir yerleşim alanı 
ise yukarıda bahsedilen Kayabükü yerleşimidir. Yerleşim ve nekropol kalıntıları geniş bir 
alana yayılan Kayabükü, Karia bölgesinin en büyük özgün kırsal yerleşimlerinden birsidir. 
Özellikle sarp kayalık bir bölgenin yerleşim ve güvenlik için nasıl elverişli bir hale getirildi-
ğinin en çarpıcı örneğini teşkil etmektedir. 

Hem Pidasa bölgesinin hem Kayabükü’ün etraflıca incelenip belgelenebilmesi için uzun 
bir zamana ihtiyaç vardır.
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Resim 1: Düdüklü nekropolü, genel.

Resim 2: Düdüklü nekropolü, anıt mezara ait mimari bloklar.

Resim 3: Anıt mezar arşitrav bloku
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Resim 4: Anıt mezar lesbos kymationu.

 

Resim 5: Anıt mezar, diş sırası.

Resim 6: Düdüklü nekropolü, tonoz çatılı mezar.
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        Resim 7:  Düdüklü nekropolü, khamasorion mezar.

Resim 8: Düdüklü nekropolü, lahit mezar

Resim 9: Kayabükü, Khamasorion mezar. 
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Resim 10: Kayabükü, oda mezar.

Resim 11: Kayabükü, oda mezar.

Resim 11: Kayabükü oda mezar
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Resim 12: Kayabükü, oda mezar.

        Resim 13: Kayabükü, oda mezar. 

        Resim 14: Kayabükü, kaya sunağı (?)
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MUĞLA İLİ ADALAR, BODRUM YARIMADASI, DAMLIBOĞAZ, SARIÇAY 
OVASI, PİLAVTEPE, KİSSEBÜKÜ, SEDİR ADASI, (KEDREAI) ANAKARA LELEG 

YERLEŞİMLERİ YÜZEY ARAŞTIRMALARI 2019
Adnan DİLER*

Şahin GÜMÜŞ

Serap TOPALOĞLU

Bakanlığımızın izni ile başkanlığımda bir ekip tarafından yürütülen yüzey araştırması 
2019 yılı çalışmaları 23.10-04.11.2018 tarihleri arasında sürdürülmüştür. Bodrum Yarıma-
dası araştırmalarımızda Kovukçal, Tırmandağ ve Sıralık Yarımadası’nda (Karyanda?) bel-
geleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Theangela’da yoğun bitki örtüsü nedeniyle ölçümleri 
yapılamayan güney kent surları ile iç kaleye bağlanan duvarlar da bu sezon çalışmalarıyla 
kent planına eklenmiştir. Küdür Yarımadası’nda daha önceki yıllarda incelediğimiz çiftlik 
evinin belgelenmesi tamamlanmıştır. Meşelik Tepe ve Pilavtepe üzerinde bu yılda verileri 
kontrol etmek ve yapıları planlarına göre tanımlamak amacı ile çalışmalar yürütülmüştür. Bu 
çalışma süresince Meşelik Tepe yerleşiminin nekropol alanı belirlenmiştir. Kindye kentinde 
de bu yıl da araştırmalarımıza devam edilmiş önceki yıllarda yanında bir bothros tespit ettiği-
miz ve kurtarma kazısı talebinde bulunduğumuz Arkaik altarın iş makinasıyla tahrip edildiği 
görülmüştür1. Damlıboğaz’da dere yatağındaki su seviyesinin yüksek olması ve alandaki yo-
ğun bitki örtüsü nedeniyle çalışılamamıştır. Kedreai/Sedir Adası anakara nekropol alanında 
belgeleme çalışmalarına bu yıl da devam edilmiştir (Resim: 1). 

KÜDÜR YARIMADASI

2018 yılında olduğu gibi bu yıl da araştırmalarımıza üzerinde yoğun yapılaşma baskısı 
olan Küdür Yarımadasında başlanmıştır2. Küdür Yarımadası üzerinde bulunan belgelemesi 

* Prof. Dr. Adnan DİLER, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 48000, Kötek-
li-Muğla/TÜRKİYE. adnandiler@gmail.com ; Öğr. Gör. Dr. Şahin GÜMÜŞ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 
Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 48000, Kötekli-Muğla/TÜRKİYE. sgumus@mu.edu.tr ; Yükseklisans Öğ-
rencisi Serap TOPALOĞLU, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 48000, 
Kötekli-Muğla/TÜRKİYE. seraptopaloglu@mu.edu.tr. 

 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi çalışmaları 
kapsamında yürüttüğümüz 2019 yılı yüzey araştırmalarına verdiği izinle destek veren Kültür ve Turizm Bakan-
lığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne teşekkürü borç biliriz. Çalışmalarımız boyunca göster-
dikleri ilgi ile araştırmalarımıza bilimsel katkı sağlayan Bakanlık temsilcisi Ömer KOÇ’a ve çalışma alanımızda 
yer alan Müze Müdürlükleri ve personeline de teşekkür ederim. Araştırmaya katılan ve özveri ile çalışan Arke-
olog Serap TOPALOĞLU, Nurhilal DOĞAN’a teşekkür borçluyum.

1 Milas Müze Müdürlüğü tarafından 10 gün süreyle kurtarma kazısı gerçekleştirilmiş ve altarın çevresindeki kalıntılar 
belgelenmiştir.

2 Diler, A., Gümüş, Ş., Topaloğlu, S. 2018. “Muğla İli Adalar, Bodrum Yarımadası, Damlıboğaz, Sarıçay Ovası, 
Pilavtepe, Kissebükü, Sedir Adası (Kedreai) Anakara Leleg Yerleşimleri Yüzey Araştırmaları 2018” 37. AST  
III: 367-388. Çanakkale.
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yapılan kalıntıların önemli bölümünün tescil işlemleri de tamamlanmıştır. Yarımada üzerin-
deki Roma Dönemi çiftlik evinin planının anlaşılması için hava fotoğrafları çekilmiş ve planı 
büyük ölçüde elde edilmiştir (Resim: 2). Kuzeydoğuda alçak fakat dik bir kaya yükseltisine 
yaslanan çiftlik evinin mekânları daha çok batı ve güney yönde yoğunlaşmaktadır. Yaklaşık 
100 x 80 m. boyutlarındaki bir alana yayılan mekânların birbirleri ile bağlantılı bazı bölüm-
leri tahribat nedeniyle açığa çıkarılmıştır. Boyutu ile büyük bir çiftlik kompleksi olduğu an-
laşılan kalıntı Paşa Limanı’na hakim konumdadır. Yüzeyde görülen seramik ve çatı kiremidi 
parçaları yapının Roma ve Geç Antik Çağ kullanımına işaret etmektedir.

KOVUKÇAL

2019 yüzey araştırmasına bugüne kadar çalışma fırsatı bulamadığımız Bodrum Yarıma-
dası doğusunda yer alan Kovukçal’da devam edilmiştir3. Kovukçal, Yarımada’nın doğusun-
da, Maussollos’un synokismos politikası dışında tuttuğu Kale Dağı üzerindeki Theangela ve 
batısındaki Kaplandağ’ı gören Andızçukuru Tepesi üzerinde yer alır. Kovukçal tepe düzlü-
ğünde etrafı berkitme ile çevrilmiş bir yerleşim ve bunun doğusunda birleşik bir çiftlik evi/
compound ve bununda güneyinde saray türü anıtsal bir yapı yer alması bakımından kompleks 
bir yapılaşma sunar (Resim: 3). Berkitme içindeki ana yapılaşma tipik bir Leleg yerleşim 
planı gösterir. Berkitme, kule ve bastiondan yoksundur. Yerleşim planı arazi tarafından bi-
çimlendirilmiş bir karakter göstererek güneyden kuzeye doğru genişler. Çoğu mesken işle-
vindeki yapılar çevirme önünde yan yana ve bununla içe doğru birleştirilerek yayılan yapı 
gruplarından oluşur. Bütün yapılar bitki karakteri gibi topografya üzerinde doğal bir oluşum 
sergiler. Avlu boşlukları batı tarafta çevirme önünde yan yana yerleştirilmiş yapılar ile bunla-
rın karşısında konumlanan mekânlar arasında sadece iki bölgede; batı tarafta ve güneydoğu 
köşede, eğrisel yapıların konumlandığı bölgede ve bunun batısında görülür. Yerleşimin kuzey 
tarafı, Girel Kalesi ve Örenavlu yerleşmeleri ile çok sayıda Leleg yerleşiminde karşılaşıldığı 
gibi, olasılıkla hayvanların barınması için boş bırakılmıştır4. Kovukçal, çevirme içindeki yapı 
grupları ile ana yerleşimi temsil eder.  Bunun doğusundaki eğimli yamaçta konumlanan yapı 
kompleksi ise herhangi bir çevirmeden yoksundur. Kalıntılar işçilik, donanım ve yayıldığı 
alan bakımından farklılıklar gösterir.

Yerleşim içinde tekil yuvarlak yapı kalıntısı Yarımada’da görülen taş tümülüs geleneğin-
dedir ve tarafımızdan tümülüs olarak tanımlanmıştır. Radt tarafından “kule/tümülüs?” olabi-
leceği önerilen yuvarlak yapı ayrıntılı olarak incelenmiştir5. W. Radt tarafından çizilen planda 

3 Kovukçal Radt, tarafından 1970’li yıllarda araştırılmış Leleg yerleşimlerinden biridir. Radt, W. 1970. Siedlungen und 
Bauten auf der Halbinsel von Halikarnassos [MDAI(I), Beiheft 3], Tübingen. 91 vdd. Bei 1.Taf.241-2 Abb,16.1.

4 Bu gelenek hayvancılığa dayalı geçim kaynaklarına sahip yerleşim yerlerinde Tunç Çağı’ndan beri uygulanır. 
Leleg yerleşimlerinde sıklıkla görülen ve yapılanma olmayan alanların geniş çevirmelerle çevrilmesini başka 
türlü açıklamak mümkün değildir.

5 Radt, W. 1970. Siedlungen und Bauten auf der Halbinsel von Halikarnassos [MDAI(I), Beiheft 3], Tübingen. 92 
vdd; Pedasa ve Yarımada tümülüs-mezar geleneği için bkz. Gümüş, Ş. 2013. Pedasa Leleg Tümülüsleri, Adnan 
Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Aydın; Diler, A. 2016. “Stone 
Tumuli in Pedasa on the Lelegian Peninsula. Problems of Terminology and Origin”, Henry, O.,  Kelp, U. (eds.),-
Tumulus as Sema; Space, Politics, Culture and Religion in the First Milliennium BC, Berlin/Boston:455-473.
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yuvarlak yapı yerleşmeyi çeviren duvarla birleşmektedir. Ancak tarafımızca yapılan araştır-
mada söz konusu bir birleşme görülmemiştir. Yuvarlak yapıyı Pedasa, Kaplandağ ve Termera 
örnekleri ile karşılaştırdığımızda taş tümülüs mezar olarak tanımlamak daha doğru olacaktır. 
Kovukçal’ın tüm coğrafyaya egemen noktasında konumlanan yapı, yerleşimin ayakta kalmış 
en önemli kalıntılarından biridir. Tümülüs batıda Alazeytin Kalesi, doğuda Kaplandağ’ı gö-
ren konumdadır. 8.5 m. çapındaki kalıntının krepis duvarları güney ve kuzeydoğuda iyi ko-
runmuştur. Ölçülebilen yüksekliği ise güneyde 1.33 m.’dir. Mimari olarak MÖ. 9-7. yüzyılda 
Pedasa’da gördüğümüz tümülüs örneklerine yakınlık gösterse de daha özensiz bir işçiliğe sa-
hiptir. Tümülüsün dromos yönü konusunda bir fikir edinilememiştir. Ancak, kalıntının kuzey 
kesiminde taş dolgu üzerinde uzunluğu 1.27 m. genişliği 0.60 m. olan ve bu ölçülere yaklaşık 
ikinci bir bloğun varlığı, bunların önde kısmen tahrip olmuş olan dromos üst örtüsüne ait olma 
olasılığını ve aynı zamanda girişin yönü konusundaki fikirlerimizi güçlendirmektedir.  Tümülü-
sün çevresinde ve taş dolgu içinde herhangi bir çanak çömlek parçasının bulunmaması yapının 
soyulmamış olabileceğini desteklemektedir. Kalıntıyı “yuvarlak kule” ya da “tümülüs” olarak 
belirleme sorununu kazı yapmadan kesin olarak çözmek mümkün değildir. Ancak tarafımızca 
yapılan uzun soluklu yüzey araştırmaları süresince, herhangi bir Leleg yerleşiminde yuvarlak 
planlı bir kule yapısı görülmemiştir. Bu nedenle yapıyı, Pedasa ve Kaplandağ’da iyi bildiğimiz 
örneklerden yola çıkarak, bir “taş tümülüs” olarak tanımlamak şimdilik akılcıdır (Resim: 4).

Kovukçal yerleşiminin batısında yer alan Andızçukuru tepe yamaçlarında çiftlik evi 
belgelenmiştir. Çiftlik evi yaklaşık dikdörtgen planlı olup güney ve kuzey yönde yer alan 
mekânlardan oluşmaktadır. Batı yönde planı çıkarılabilen tek oda 4 x 5 m. ölçülerindedir. Yü-
zeyden ölçülebilen duvar genişlikleri 0.70 m. kadardır.  Plan ve işçilik bakımından Bodrum 
Yarımadası’nda kırsal yerleşim yapı tipleri ile benzerdir. 

Kovukçal’ın yaklaşık 1.30 m. güneyinde bir compound yapısı belgelenmiştir. Compound, 
kuzey - güney yönünde 14 m. doğu – batı yönünde ise 15 m. ölçülerindedir. Yapının duvar 
kalınlığı 0.90 m. korunan duvar yüksekliği ise yaklaşık 1 m.’dir. Compound’un iç mekânlara 
ait ara duvarları 0.67 m. kalınlığında, batıya bakan giriş kapısı ise oldukça dar olup 0.83 m. 
genişliğindedir. Yapı konum itibariyle, compound örneklerinde sıklıkla gördüğümüz, yer se-
çimine bağlı olarak güneye dönük ve eğimli arazi üzerinde inşa edilmiştir. Compound’un alt 
katları büyük oranda korunmuş üst katları ise yıkılmıştır. Kalıntının plan özelliği MÖ. 6. yüz-
yıldandır6. Compound yapısının 50 m. güneyinde belirlenen yaklaşık yuvarlak planlı iki ya-
pının işlevi tam olarak belirlenemese de taş dolguları mezar olabileceğini düşündürmektedir.

KARYANDA

2019 yılında ayrı bir araştırma da ilk kez geçen yıl çalışmalarına başladığımız ve bunun 
sonucuna göre lokalizasyonu tartışmalı olan Karyanda’dır. Çalışmalar, Salih Adası karşısın-

6 Yuvarlak planlı birleşik compound tiplerin gelişimi için bkz. Diler, A. 2019, “Early Iron Age Termera (Asarlık); 
Some  Notes on the Lelegian Settlements and their Impacts on Karian Identity”, Henry, O., Konuk, K. (éds.), KA-
RIA ARKHAIA La Carie, des origines à la période pré-hékatomnide 14-16 November 2013,  İstanbul: 507-545.
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da yer alan Sıralık Yarımadası üzerindeki yerleşim alanında gerçekleştirilmiştir. Sıralık Ya-
rımadası’nı çalışma alanı olarak belirleme sebebimiz özellikle Salih Adası’nda dikkatimizi 
çeken ve en geç M.Ö. 4. yüzyıldan olabilecek çiftlik evi ile kalıntıların yer almasıdır. Ayrıca, 
anakaradaki yerleşimde Maussollos zamanı savunma yapıları ve yerleşimin bir kenti tanım-
layacak özellikte kalıntılara sahip olmuş olmasıdır. Karyandalı Skylaks (Periplous, 99) vata-
nı olan Karyanda ve onun yakın çevresi ile ilgili şunları aktarmıştır; “. . .  daha sonra limanı 
ile Myndos, kapalı limanı, ada çevresinde diğer bir limanı ve ırmağı ile Halikarnasos, bir 
ada olan Kalymna, hem kent hem liman olan Karyanda adası (bunlar Karialıdır)”, Homeros 
(II.21.64)‘dan başlayarak Coğrafyacı Strabon’a (XIII.I.59) kadar tarihçi ve antik coğrafya 
yazarları genellikle Karialıların ataları olan Lelegleri  ayrı bir halk olarak gösterirler.   Buna 
göre Karyanda bir Leleg kenti değildir. Strabon, (Geogr., XIV, 2-20 [C658] ) Myndos ve 
Bargylia arasında Karyanda adında bir liman ve Karyandalıların oturduğu aynı isimde bir ada 
olduğunu söyler. Her iki anlatıya göre de biri ada üzerinde, diğeri anakara üzerinde olan iki 
yerleşim söz konusudur. Sir Charles Newton ve ardından W.R. Paton ile J.L. Myres ve E.L. 
Hicks tarafından Karyanda antik yerleşiminin Göl Köyü yakınlarında aranması gerektiği be-
lirtilmiştir7. Günümüzde kentin yerleşimi ile ilgili hâkim olan düşünce8, bir ada yerleşimi 
olduğudur. Karyanda Atina vergi listelerinde ilk olarak M.Ö. 452/1 yılında görülmektedir. 
Listelerde M.Ö. 452/1’den 418/7’e kadar on bir defa kaydedilmiştir9. 

Eski yerleşime ev sahipliği yapmış olan Karyanda’nın lokalizasyonu belirlenememiş ol-
makla birlikte 2018 yılında tarafımızdan incelenen Salih Adası’nın karşısındaki Sıralık Adası 
Karyanda için en önemli aday? olmuştur. 2019 yılı çalışma döneminde tümü özel mülk olan 
yerleşimde alınan izinlerle kent planı çıkarılmış ve belgeleme çalışmaları kısmen tamamla-
nabilmiştir (Resim: 5). Yerleşimin savunma yapısına bağlı olarak öncelikle surlar incelen-
miştir. Doğuda sahile yakın bölümde tespit edilen sur yaklaşık 30 m. korunmuştur. Yer yer 
bosajlı isodomik blokların yanısıra devşirme bloklar ve bunların arasında kiremit ve seramik 
kırıklarından oluşan harçlı bir duvardan oluşmuştur. İç kısmı dolgu şeklindedir. Süreç içinde 
özgünlüğünü kaybetmiştir. Duvar güneye doğru yaklaşık 10 m. devam eder ve yaklaşık 25 
m. sonrasında batıdan dönüş yaparak güneybatıya yönelir. Devamında ise üzerinden geçiri-
len yol nedeniyle tahrip edilmiştir. Kısmen iyi korunmuş bosajlı bloklardan oluşan sur, M.Ö. 
4. yüzyıla aittir. Surların zaman içerisinde yapılan onarımlarla orijinal halinden uzaklaştığı 
görülmüştür. Diğer alanlarda temel seviyesinde görülen duvarlar hem teknik/işçilik açısından 
hem de uzantıları ile sur hattı ile birleştirilememiştir. Yerleşimde yüzeyde görülen kalıntılar 
yoğunlukla Geç Antik Çağ’a aittir. Bu yapılar arasında kısmen ayakta kalabilmiş bir yapı 
“hamam” olarak tanımlanmıştır. Duvarları yaklaşık 5 m. yüksekliğince ayakta kalmıştır. İç 
cephede moloz taş, dışta ise isodom tekniğinde dikdörtgen kesme taş bloklardan inşa edilmiş-
tir. Duvar kalınlığı yaklaşık 1.10 m.’dir. Duvarın kuzey önünde 3 x 4 m. ölçülerinde tonozlu 

7 Paton, W., Myres, J.M., 1894. “Three Karian Sites. Telmissos, Karyanda, Taramptos” JHS 14,2 : 375 vd.
8 Bean, G.E., Cook, J.M., 1955. “The Halikarnassus Peninsula”, The Annual of the British School at Athens 50: 85-171.
9 Doğan, A. 2013. Atina Vergi Listelerinde Karia Vergi Bölgeleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bi-

limler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 88. 
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yapı bulunmaktadır. İç yüzeyinin sıvalı olması su depolama amacıyla kullanıldığını göster-
mektedir10. Yerleşimin doğusundaki yapı yoğunluğunu liman kalıntıları oluşturmaktadır. Bir 
bölümü kıyıda su altında kalan yapıların temel duvarları bugün de görülebilmektedir. Kıyı-
dan batıya doğru yükselen tepe üzerinde teraslar halinde yapılar konumlanmış ve teraslar 
arasında sokak boşlukları yer almaktadır. Tepe zirvesinde ise beklenenin aksine çok az yapı 
kalıntısı ile karşılaşılmıştır. Yerleşim tepenin doğu yönünde yoğunlaşırken sahil boyunca ar-
kada yer alan ikinci koyun çevresinde de yapılaşma devam etmektedir. Bu alanda görülen 
duvarlar yerleşimin Geç Antik Çağ öncesine işaret etmektedir.

Yapı kalıntıları arasında güney alt yamaçta tespit edilen kulenin duvarları bugünkü yü-
rüme tabanından yaklaşık 1.5 m. kadar yüksekte korunmuştur. Duvar örgüsü bosajlı isodom 
tekniğinde yapılmıştır. Köşelerde Maussollos Dönemi silmelerine sahiptir. Kulenin önünde 
herhangi kalıntı izi yoktur. Kulenin girişi, batı yönde güney duvarına yakın açılmıştır. Kule 
inşasında dikkatimizi çeken duvarlarda herhangi bir atkı izine rastlanmamış olmasıdır. Kule 
7 x 9.40 m. ölçülerinde, duvar kalınlığı 0.80 m. kadardır.  Kulenin içinde yoğun moloz taş 
dolgu olmasına rağmen bölme duvarı görülmemiştir. 

THEANGELA

Theangela 2019 çalışmalarımız daha çok kent haritası oluşturma ve güney surlarının ek-
siklerinin giderilmesine dönük belgeleme amaçlı yürütülmüştür (Resim: 6). Batıda yer alan 
tetraprygos’dan itibaren güney yönde devam eden sur hattı ile bunun üzerindeki kule, bas-
tion ve kapılar belirlenmiştir. Topografyanın yapısına bağlı olarak güney surların, yer yer 
dirsekler yaparak kırıldığı ve belli aralıklarla kule ve bastionlarla desteklendiği görülmüştür. 
Bazı alanlarda ise modern tarla sınırını oluşturan kuru duvarlar altında kalmaktadır. Güney 
yönde kente giriş sağlayan kapı iki yanda kule ile desteklenmiştir (B6). 

B6G Bastionu, Theangela güney surlarının aynı zamanda kapı girişini tanımlaması açı-
sından önemlidir (Resim: 7). Bastion dıştan 6.60 x 6 m. ölçülerinde ve surlarla birleştiği 
kesimde iyi korunmuştur. Bastion içerisinde dik birleşen iki duvar kalıntısı kaçak kazılar 
nedeniyle takip edilebilmektedir. Halikarnassos ve Pedasa duvar işçiliğine benzeyen kayrak 
taşından düzenli bir işçilik gösterir. Bu duvarın başlangıcı, surlarla birleştiği noktadan iti-
baren öne doğru 3.20 m. devam eder. Sur duvarı ile organik bir şekilde birleştirilmiştir. Bu 
duvar başlangıcı bastion doğu yan duvardan 2.90 m. içerde her iki duvar yandan devam eder. 
Böylece bastion içerisinde, orta kesimde duvarların oluştuğunu söyleyebiliriz. Duvar kalın-
lığı yaklaşık 0.50 m. ve yüksekliği yaklaşık 1 m.’dir. Bastionun doğu yan tarafındaki kapı, 
sur duvarının doğuya doğru devam eden birleşme yerinde inşa edilmiştir. Her iki yan tarafta 
lentonun oturabilmesi için yaklaşık 0.50 m. genişliğinde bir çıkıntı oluşturulmuştur. Üzerine 
oturan lento 2.50 m. uzunluğunda ve yaklaşık 1 m genişliğindedir. Kapı genişliği içten 1.27 
m. ölçüsündedir. Girişin 1.55 m. arkasında antik çağda bir duvar örülmüş ve sonradan kapa-

10 Yapı yer yer devşirme malzemenin de kullanıldığı işçiliği ve harçlı duvar tekniği ile Yarımada Torba koyu hamam yapısı 
ile yakınlık gösterir. Bkz. Özet, A. 2008. “Excavations in the Torba Monestery, Halikarnassian Studies V: 20, Fig.27.
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tılmıştır. Kapının yüksekliği 1.30 - 1.40 m. arasındadır. Kapının batı yan tarafında, 0.65 m. 
aşağıda, niş oluşturulmuştur; derinliği 0.35 m. taban genişliği ise 0.43 m. kadardır. Karşılığı 
görülmeyen nişin ne amaçla yapıldığı anlaşılamamıştır.

Güney suru, topografyanın güneye doğru çıkıntı yaptığı yerde seyirdim yolunun da ol-
duğu kalın bir duvarla son bulur. Bu duvarın doğu ve batı yönlerinde topografya dik bir 
konumdadır. Bu kalın duvar hattı batıya bakan bir kule ile sonlanmaktadır. Duvarın başlangı-
cından doğuya doğru kale tepe ile nasıl birleştiği anlaşılamamıştır. Dik bir yamaç oluşturan 
bu bölümde sura ait iz görülmemiştir.  Ancak tüm kenti çeviren sur hattının bu bölümde de 
olduğunu söylemek gerekir. Yoğun bitki örtüsü ve ayrıca küçük alanlarda sık olarak farklı 
yükseklikte yapılan modern teraslamalar sur hattının belirlenmesini güçleştirmektedir.

TIRMANDAĞ (Resim 8)

Araştırma bölgemiz olan Yarımada’nın kuzeydoğusunda tarafımızca daha önce çalışması 
yapılmayan Tırmandağ, kent planı oluşturma ve dokümantasyon için 2019 yılı çalışmalarına 
dahil edilmiştir11. Tepe doruğunda kalın duvarlı büyük çevrime sahip bir yerleşimdir. Yakla-
şık 70 m. çapında yuvarlak bir alanı kapsayan yerleşimin sur hattı yer yer izlense de yoğun 
moloz - taş dolgu yıkıntısı altında kalmıştır.   

Tepenin en yüksek düzlüğünde içi kaçak kazılarla tamamen boşaltılmış, iri taşlardan ya-
pılmış bir kule yer alır. Kulenin kuzey duvarı korunmuş batı duvarı ise 1.5 m. genişliğinde ve 
tahrip edilmiştir. Kuzey duvar 3.30 m. doğu duvar ise 4.5 m. olarak ölçülmüştür. Yükseklik-
leri 0.70-0.80 m. ve uzunlukları ise 1 m.‘den daha büyük kaba yonulu taşlardan yapılmıştır. 
Duvarları oldukça kalın inşa edilmiş olup batı kesimde 1.70 m. kalınlığında ölçülmüştür. Ya-
pının yerleşim içerisindeki konumunda en yüksek noktada yer alması da bir kule olabileceği 
görüşünü desteklemektedir. Yapının çevresinde ele geçen malzeme Arkaik ve Geometrik dö-
neme tarihlenmektedir. Yoğun bitki örtüsü nedeniyle planları elde edilemeyen yapı grupları 
doğu surların güneye doğru devamında da görülmektedir.

Kalıntılar arasında yer alan bir konut yapısı Leleg evi olarak tanımlanmıştır. Leleg evi, 
kuzey yanından geçen sur duvarının yanına inşa edilmiştir. Bunun dış duvarları her iki yanda 
kuzeyde 1.10 m. genişliği 1.90 m, yüksekliği 2 m. derinliği 1,60 m. ve içeri doğru daralan 
kapı açıklığı 1.20 m. ölçülerinde bindirme tekniğinde yapılmıştır. Çevresinde yapının tarihle-
mesine yardımcı olabilecek herhangi bir yüzey buluntusu tespit edilememiştir. Sur duvarına 
sadece 4 m. uzaklıkta konumlanan mesken üzerinde taş dolgu bulunmaktadır. Evin ikinci ka-
tına ait olabilecek izler görülebilmektedir. Tepenin en yüksek noktasındaki nirengi noktasının 
olduğu, doğu surların kuzey köşesine yakın yerde, 3.30 x 3.10 m. ölçülerinde bir mekâna ait 
olabilecek kalıntılar görülebilmektedir. Burada 10 m. boyunca, 2 m. çapında ve 1 m. derinli-
ğinde kaçak kazı çukuru tarafımızdan saptanmıştır. Tırmandağ’da Leleg yerleşim karakteri-
nin devam ettiği görülmüştür; mekânların sur duvarına paralel yer aldığı anlaşılmıştır. Planı 
tam olarak çıkarılamasa da tipik Leleg yerleşmesi olduğu görülebilmektedir.

11 Alan, W. Radt tarafından araştırılmıştır. Bkz. Radt, W. 1970. Siedlungen und Bauten auf der Halbinsel von 
Halikarnassos [MDAI(I), Beiheft 3], Tübingen: 108 Taf.8; 25:2.
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YEŞİL VADİ EVLERİ YAPI KALINTILARI 

Theangela’nın yaklaşık 2.5 km. güneydoğusunda yer alan Yeşil Vadi Evleri adı ile bilinen 
konutların kuzeyinde yapı kalıntıları tespit edilmiştir. 1/25.000’lik haritada yer adı belirtil-
mediğinden bu alan konutların adıyla tanımlanmıştır.

Tepe düzlüğü boyunca farklı noktalarda yedi bölgede çiftlik evi kalıntıları belgelenmiştir. 
Yapıların çoğu temel seviyesinde korunmuştur. Kaya üzerindeki izlerden alanın daha sonra 
taş ocağı olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Kare ya da dikdörtgen planlara sahip çiftlik evleri 
küçük bir mahalle görünümündedir. Tek bir yapı oval plana yakındır. Duvar işçilikleri ve 
kullanılan taşlar Yarımada’da yoğun olarak karşımıza çıkan karakterdedir. Yüzeyde yer yer 
günlük kullanıma yönelik seramik parçaları da görülmüştür. Bu parçalar arasında bulunan bir 
kulp parçası Geç Geometrik ve Arkaik Dönemi işaret etmesi açısından önemlidir (Resim 9).

KİSSEBÜKÜ

Kissebükü’nde yapılan yüzey araştırmasında önceki yıllarda belgelediğimiz kaçak kazı 
çukuru tekrar incelenmiştir. Kaçak kazı alanı güney sur önünde 2.17 x 1.20 m. ölçülerindedir. 
Çukurun dışına atılmış olan M.Ö. 4. ve 5. yüzyıldan amphora kulpuna ait çok sayıda parça 
tarafımızca çukurun içine toplanmış ve üstü toprakla kapatılmıştır. 

MEŞELİK TEPE

Meşelik Tepe’de önceki yıllarda yapılan yüzey araştırmalarında belgelenen duvar izleri 
ile yerleşim planı elde edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen yerleşim planındaki eksiklerin ve 
yeni tespit edilecek yapı duvarlarının plana işlenmesi amacıyla, batı alt yamaçtan başlayarak 
güney ve doğuya doğru yoğun bir alan taraması yapılmıştır. Özellikle tepenin orta bölümün-
de sur hattının uzantısını çözmek için hattın takip edildiği yükseltide duvar izleri aranmıştır. 
Bu bölümde batı yamaçta birkaç duvar izi tespit edilmiştir. Yüzeyden tek sıra taşla görülebi-
len duvarların eğimden dolayı teras mı, yoksa sur duvarının bir parçası mı olduğunu anlamak 
mümkün değildir. Güneybatı alt yamaçta parselasyon yapılırken açılan yol kesitinde, batı 
duvarı korunmuş yapı kalıntısı tespit edilmiştir. Kalıntının batı duvarı 6.30 m. uzunluğunda, 
0.55 m. kalınlığında 0.85 m. yüksekliğindedir. Yaklaşık dikdörtgen planlı yapı, doğuya; top-
rak kesit içine doğru devam etmektedir. Güney alt yamaçta sur tespitine yönelik araştırma-
mızda yapılan kısa kodlardaki modern teraslamalar nedeniyle sonuç vermemiştir.

Güney alt yamaçta oluşan yer yer anakaya bağlantılı düzlüklerde büyük blokların varlığı 
dikkat çekmiş bu alanda yapılan araştırma sonucunda Meşelik tepenin nekropol alanı ilk defa 
tarafımızdan tespit edilmiştir. Tepe yükseltisinin yaklaşık 300 m. güneyindeki ilk kaya düzle-
minde üç mezar görülmüştür. Mezarların konumlandığı alanda güney yön kaya yükseltisi ile 
sınırlanmakta, kuzeye doğru hafif eğimli yamaç başlamaktadır. Güney yönde alanı sınırlayan 
5-6 m. uzunluğunda 0.40 m. yüksekliğinde duvar bulunmaktadır. Alanda yer alan üç mezar 
kaçak kazılar ile tahrip olmuştur (Resim: 10).
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M1 olarak tanımlanan ilk mezar, alanın kuzeydoğusunda yer alır. Mezara ait kapak taşları 
sandık mezarın doğusuna doğru kaydırılmıştır. Sandık mezarın açık olan bölümünde 0.90 m. 
genişliğinde, güney duvarı 1.35 m. kuzey duvarı ise 0.55 m. uzunluğundadır. İçi toprak dolgu 
ile kaplı mezarın korunan yüksekliği 0.55 m.’dir. M2 olarak kodlanan mezar ise diğer doğal 
düzlüğün kuzeyinde yer alır. Kuzeydoğu - güneybatı yönlüdür. Diğerine göre daha fazla açık 
olan mezarın genişliği 0.65 m. ölçülebilen uzunluğu ise 1.25 m. kadardır.  Kapak taşlarından 
biri in-situ olup diğerleri mezarın batısına ve doğusuna doğru kaydırılmıştır. Diğer iki mezar 
da benzer özelliklere sahiptir.

İlk mezar grubunun 20 m. güneyinde, lokal yükselen doğal kaya yükseltisi düzlüğünde, 
ikili bir mezar grubu tespit edilmiştir. İkili düzenlendiği anlaşılan mezarlar 11.50 x 4.90 m. 
ölçülerinde bir duvarla sınırlandırılmış alanda yer alır. Ortada muhtemelen iki mezarı ayıran 
bir bölme duvarı yer almaktadır. Güneydeki mezar kaçak kazı ile açılmıştır. Açılan bölüm 
0.52 x 0.49 m. ölçülerindedir. Görülebilen kısımda mezarın kuzey kısa duvarı yer alır. Bir 
kapak taşı dışında diğerleri yerindedir (Resim: 11). Güney alt yamaçlarda, genellikle kayalık 
düzlemlere yakın alanlarda sandık mezar uygulamaları yapıldığı anlaşılmaktadır. Mezarlar 
konusunda ilk izlenimimiz, çevreleri yuvarlak ya da dikdörtgen duvarlarla sınırlanmış sandık 
mezarların Termera ve Pedasa araştırmalarımızda saptadığımız tipte Yarımada Demir Çağ 
geleneğini sürdürüyor olduğuna dairdir. 

Meşelik tepe düzlüğünün güneydoğusunda yer alan doğal kaya yükseltisi üzerinde bir 
duvar tespit edilmiştir. Buna ek olarak kaya düzlüğünü batı yönde sınırlayan, batı ve güney 
duvarı korunmuş ikinci bir duvar daha belgelenmiştir. Doğal tepe düzlüğünde ortada doğu 
-batı uzantılı duvar 5.85 m. uzunluğundadır. Bu duvar tepeyi ikiye bölmektedir. Hem tepe 
düzlüğünde hem de batıda duvarla sınırlanan alan içinde mezar tespit edilememiştir. Birkaç 
farklı noktada görülen bu duvarların nekropol parselasyonuna mı yoksa konut çevirmelerine 
mi ait olduğu anlaşılamamıştır.

KİNDYE

Meşelik Tepe’nin kuzeyinde, Dörttepe Köyü sınırları içinde yer alan Kindye’de; yerleşimin 
doğusunda, doğal bir plato üstünde yer alan sunak/tapınak (?) ve sur içindeki yapılar ekibimiz 
tarafından yüzey araştırması ile incelenmiştir. Daha önce olasılıkla bir adak çöplüğü/bothrosa 
ait buluntuların yüzey toprağı üzerinde görülmesi nedeniyle kurtarma kazısı talep ettiğimiz 
alanın, iş makinası ile büyük ölçüde tahrip edildiği görülmüştür (Resim 12).  Aynı yerde kaçak 
kazı toprağı üzerinde bulunan M.Ö. 6. yüzyıla ait çanak çömlek parçaları ve yine M.Ö. 6. yüz-
yıla tarihlendirilebilecek kadın figürini daha önceki yıllarda bulunanlarla benzerdir12. 

12 Diler, A., Gümüş, Ş., Topaloğlu, S. 2018. “Muğla İli Adalar, Bodrum Yarımadası, Damlıboğaz, Sarıçay Ovası, 
Pilavtepe, Kissebükü, Sedir Adası (Kedreai) Anakara Leleg Yerleşimleri Yüzey Araştırmaları 2018” 37. AST  
III:  367-388. Çanakkale.
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PİLAVTEPE-DAMLIBOĞAZ

Her yıl sürekli olarak tepe düzlüğü ve yamaçlarında tarama yaptığımız Pilavtepe’de yer 
yer kaçak kazıların devam ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca büyük bölümü özel mülkiyet olan 
tepe yerleşiminde ağaç dikimi için hazırlanan çukurlar ve dikilen ağaçlar tahribatın boyutunu 
arttırmaktadır. Tepe düzlüğünde geçmiş yıllarda açılan mezar çevresinde kaçak kazıların arttığı 
ve özellikle de ana kayaya yakın bölgelerin açıldığı dikkati çekmektedir. Araştırmamız sonucu 
tepenin eteklerinde kaçak kazı çukurlarının tepeye göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 
Kaçak kazı ile müdahale edilen alanların anlaşılmasın diye kaçakçılar tarafından doldurulduğu 
saptanmıştır. Bazı kaçak kazı çukurlarının çevresinde Eski Tunç Çağı seramik parçaları tespit 
edilmiştir. Daha önceki yayınlarımızda belirttiğimiz üzere yerleşim tepe üzerindedir. Sonuç 
olarak kentin asıl yerleşiminin sur üzeri tepelerde olduğu tarafımızca netlik kazanmıştır. 

Damlıboğaz Sarıçay dere yatağında yer alan nekropol alanı ve yapı kalıntıları bu yıl ma-
alesef görülememiştir. Yaz aylarında barajdan dere yatağına verilen su nedeniyle içeri girile-
memiştir. Ayrıca dere yatağı kenarında oluşan yoğun bitki örtüsü de diğer alanların incelen-
mesini güçleştirmiştir.

KEDREAİ (SEDİR ADASI) NEKROPOLÜ   

Adanın karşısında yer alan nekropolde araştırmalarımıza devam edilmiştir. 2019 yılında 
Marmaris Müze Müdürlüğü tarafından yapılan bitki temizliği sonucunda nekropolde daha 
önce kısmen belgelenen mezarların tam planları çıkartılmış ve yeni sandık mezarlar tespit 
edilmiştir. 2019 yılında 16 mezar belgelenerek kayıtlara geçmiştir. Nekropolde temenoslu 
mezarlar sayıca en yüksek grubu oluştururlar. Bunun yanında yer altı oda ve sandık mezarlar 
ile yer üstü tonozlu oda mezarlar belgelenen diğer önemli mezar tipleri arasındadır. Tonoz-
lu oda mezarın daha çok Roma ve Geç Antik çağa ait olduğunu söyleyebiliyoruz. Kedreai 
nekropolündeki kalıntıların önemli bir kısmı Helenistik döneme aittir (Resim: 13). Çevresi 
yüksek bir duvarla sınırlanmış temenos-mezar diyebileceğimiz ilginç örnekler Termera’da 
yüzey araştırmaları, Pedasa’da ise kazıyla açığa çıkardığımız platform mezarların Klasik ve 
Helenistik Çağ geleneğini devam ettiren bir özellik gösterirler13.

Bu yıl belirlenen tipler arasında bir örnek, diğerlerinden farklılık göstermektedir. Teme-
nosu dışında köşe profilli blokları ile anıt şeklinde tasarlanmıştır. Kalıntı yakınında görülen 
bloklar muhtemelen taşınarak buraya getirilmiştir. Korunan iki blok 0.60 m. yüksekliğin-
dedir. Anıt mezar ölçüleri nedeniyle tek gömüye ait olmalıdır. Dıştan ölçüleri 1.20 x 2.00 
m. kadardır ve dar kenarın iki köşesi çerçeveli yapılmıştır.  6 x 6 m. ölçüsündeki mezarda 
düzgün bloklar kullanılmıştır (Resim: 14). 

13 Bkz. Özer, B. 2018. “Pedasa’dan Erken Demir Çağ Başlarına Ait Mezar Platformları ve Urne Pithoslar”, TÜ-
BA-AR 22:35-55; Diler, A. 2019, “Early Iron Age Termera (Asarlık); Some Notes on the Lelegian SeĴ lements 
and their Impacts on Karian Identity”, Henry, O., Konuk, K. (éds.), KARIA ARKHAIA La Carie, des origines 
à la période pré-hékatomnide 14-16 November 2013, İstanbul: 507-545.
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Resim 1: 2019 Araştırma alanları.

Resim 2: Küdür Yarımadası, çiftlik ev.
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Resim 3: Kovukçal yerleşim planı.

Resim 4: Kovukçal Tümülüs
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Resim 5: Sıralık Yarımadası Karyanda

Resim 6: Theangela Güney surlar
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Resim 7: Bastion yanındaki giriş kapısı.

Resim 8: Tırmandağ yerleşim planı.
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Resim 9: Çiftlik evleri Geç Geometrik/ Arkaik Dönem kulp parçası.

Resim 10: Meşelik Tepe dörtlü mezar grubu.
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Resim 11: Meşelik Tepe temenoslu mezar.

Resim 12: Kyndia tahrip edilen altar.
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Resim 13: Kedreai Nekropol alanı, çalışması yapılan mezarlar.

Resim 14: Kedreai Anıt mezar.
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DENİZLİ İLİ OMURGALI FOSİL YATAKLARI TESPİTİ YÜZEY ARAŞTIRMASI 
2019-2020

Ahmet İhsan AYTEK*

Alper Yener YAVUZ

Serdar MAYDA

Erhan TARHAN

Büşra ALADAĞ

Amélie VIALET

Mehmet Cihat ALÇİÇEK

Denizli İl’inde gerçekleştirilen, omurgalı fosil yataklarının tespitine yönelik yüzey araş-
tırması; 2019 yılı içerisinde 29.08.2019-04.09.2019 tarihleri arasında (29.07.2020 tarih ve 
626879 sayılı izni), 2020 yılı içerisinde ise ile 05.09.2020-11.09.2020 tarihleri arasında 
(19.08.2020 tarih ve 603751 sayılı izni) gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya Bakanlık temsil-
cisi olarak 2019 yılında Bodrum Sualtı Müze Müdürlüğü’nden Seda Deniz KESİCİ, 2020 
yılında ise Aydın Müze Müdürlüğü’nden Handan ÖZKAN katılmıştır. Araştırma Türk Tarih 
Kurumu (Proje No: 2019.97 ve 2020.123), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (Proje No: 0601-Güdümlü-19) ve Denizli Büyükşehir 
Belediyesi tarafından desteklenmiştir. 

2019 YILI ÇALIŞMALARI

2019 yılı yüzey araştırması Beyağaç İlçesi’nde başlamış ve MTA çalışmalarında tespit 
edilmiş olan Sazak lokalitesi ziyaret edilmiştir (GPS: 37.28387K 28.83856D). Lokalite çev-
resinde fosil parçaları tespit edilmiş olup, önceden varlığı kayıt altına alınmış yeni bir me-
meliye ait bir veri sağlanmadığından herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir. Yine aynı 

* Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İhsan AYTEK, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antro-
poloji Bölümü, Burdur. Elektronik posta: aytek@mehmetakif.edu.tr.

 Arş. Gör. Dr. Alper Yener YAVUZ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölü-
mü, Burdur, Elektronik posta: alpyenyav@gmail.com.

 Dr. Öğr. Üyesi Serdar MAYDA, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İzmir, serdarmayda2@
yahoo.com.

 Arş. Gör. Dr. Erhan TARHAN, Hitit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Çorum, Elekt-
ronik posta: erhantarhannn@gmail.com.

 Antropolog Büşra ALADAĞ, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Paleoantropoloji Anabilim Bilim 
Dalı, Ankara, Doktora Öğrencisi,  Elektronik posta: busra.aladag.ba@gmail.com.

 Dr. Amélie VIALET, Muséum national d’Histoire naturelle, Département de Préhistoire, Paris/Fransa, Elektro-
nik posta: amelievialet@yahoo.fr.

 Prof. Dr. M. Cihat ALÇİÇEK, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 
Denizli, Elektronik posta:  cihatalcicek@gmail.com.
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bölgede, Erenyalı Mevkii’nde bulunan Yukarı Sazak lokalitesi, bölgede yaşayan köyün eski 
muhtarının yardımı ile bulunmuş ve çevresinden de kapsamlı bir araştırma gerçekleştirilmiş-
tir (GPS: 37.29333K 28.841389D). Bu alana ait Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesinde 
fosil varlığı bilindiğinden alanın kapsamlı bir şekilde araştırılması gerçekleştirildiyse de, her-
hangi bir fosil varlığına rastlanılmamıştır. 

Tavas İlçesi çalışmalarına, 2018 yılı yüzey araştırması esnasında tarafımızdan keşfe-
dilen ve yeni bir lokalite olan Kayaca lokalitesinin ziyaret edilmesi ile başlanmıştır. 2018 
yılı çalışmasında, Miyosen dönem tortullarını barındıran ve üretimi devam eden bir kömür 
madeni alanının etrafında birçok noktada, akıntı şeklinde fosil buluntusuna rastlanılmıştı. 
2019 yılı çalışmasında, hem yeni fosillerin ortaya çıkıp çıkmadığını kontrol etmek hem 
de in-situ olarak fosil lokalitesini tespit edebilmek açısından alan tekrar ziyaret edilmiştir 
(GPS:37.25814K 28.97496D). Alan etrafında yapılan araştırmada yine birçok bölgede fosil-
lerin açığa çıktığı görülmüştür. Alanın eğimli yapısı, özellikle yağış dönemlerinde fosillerin 
toprak dışına çıkmasına elverişli bir ortam hazırlamaktadır. Bu da fosilleri zarar görme ihti-
malini arttırmaktadır. 2018 yılında tespit edilen memeli türlerine ait olmayan ve yeni türlere 
ait olması muhtemel 8 farklı fosil buluntusu tespit edilmiştir. Alanda 2019 yılı çalışmaların-
da gerçekleştirilen en önemli keşif, fosillerin tabakalandığı alanın bulunmasıdır. Zeminden 
yaklaşık 6 metre yukarıda, maden için açılmış yarma içerisinde aynı seviye üzerinde 3 farklı 
bölgede fosiller in-situ olarak belirlenmiştir (Resim: 1). Bu da, bölgede bir kazı gerçekleşti-
rilebilmesi için önemli bir adım olarak kayıt altına alınmıştır. 

2019 yılı çalışmalarında, daha önce ziyaret edilmemiş ilçeler de ilk kez ziyaret edilmiş-
tir. Bunlardan birincisi Beyağaç ve Tavas arasında kalan ve Muğla sınırında yer alan Kale 
ilçesidir. Kale İlçesi’nde Ortaköy Köyü yakınında Sülüklüçeşme olarak bilinin bölgede Orta 
Miyosen tabakalarda fosil varlığı bilinmekteydi. Fosil varlığına ait yeni izleri araştırmak 
amacıyla bölgede kapsamlı bir araştırma gerçekleştirilmiş, ancak herhangi bir fosil varlığına 
rastlanılmamıştır (GPS:37.43722K 28.716667D). 

Bölgede, tam yerini bilmediğimiz bir kömür madeninin varlığını bilmekteydi. Bölgede 
yaşayan bir vatandaşın tarifi üzerine, Gülbağlık Köyü yakınlarında işletimi devam eden kö-
mür madenini tespit edip bir ziyaret gerçekleştirilmiştir (GPS:37.482222K 28.716667D). 
Maden yetkililerinden aldığımız izin ile maden sahasında gerçekleştirdiğimiz çalışma esna-
sında birçok gastropod varlığı tespit edilmiş ve maden yetkilileri izni ile alandan bir çuval 
kömür örneği alınmıştır. Erken Miyosen yaşlı kömür örnekleri üzerinde yapılacak çalışma ile 
bölgenin ekolojisine ait verileri ortaya koymayı planlamaktayız. 

Ziyaret edilen maden yetkililerinden aldığımız bilgi neticesinde Narlı Köyü yakınlarında 
başka bir maden daha ziyaret edilmiştir. Yine aldığımız bilgi, bu kömür madeninden daha 
önceleri memeli fosilleri çıktığı yönündeydi. İzin ile maden arazisini gezerek bu madenden 
de kömür örnekleri alınmakla beraber, iki madenden de, memeli fosillerine ait bir ize rastla-
nılmamıştır. 
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Denizli’nin en güney ucunda yer alan Çameli İlçesi’nde, 2018 yılı çalışmalarında çok 
önemli fosilleri tespit ettiğimiz için, 2019 yılı çalışmalarında alanda çok daha kapsamlı bir 
çalışma yürütmeye karar verilmiştir. 2018 yılı çalışmalarında, Pleistosen yaşlı kömür oca-
ğı kalıntılarının bulunduğu bir alan taranmış ve önemli fosillere rastlanılmıştı. 2019 yılı 
çalışmasında bölgeye gittiğimizde, akıntı sonucu kömür tabakasının kapandığı görüldü 
(GPS:37.024456K 29.303645D). Alanda sadece küçük bazı kömür tabakaları tespit edilmek-
le beraber bu kömürler içerisinde tanımlanamaz bazı kemik parçalarına rastlanılmıştır. Ala-
nın etrafında yine Pleistosen dönem tortullarının yer aldığı tarlalarda kapsamlı bir araştırma 
gerçekleştirilmesine rağmen herhangi bir fosil bulguya rastlanılmamıştır. 

Önceki yıllarda ziyaret edilmeyen diğer bir ilçe de Acıpayam İlçesi’dir. 2019 yılı progra-
mına alınan bu ilçede insan yaşamına ait izleri aramak amacıyla Pleistosen tortulları ziyaret 
edilmiştir. Pleistosen dönem insan yaşamı için elverişli olabilecek en önemli alanlar ma-
ğaralardır. Acıpayam ilçesinde yer alan ve turistik olarak hizmet veren Keloğlan Mağarası 
çevresinde Pleistosen tortulların varlığı bilinmektedir. Bu noktada muhtemel insan fosillerini 
aramak üzere Keloğlan Mağarasını başlangıç noktası alarak aşağıya doğru inen yol boyunca 
tüm yol yarmaları taranmıştır (GPS:37.387544K 29.500106D). Yine mağaraya giden yolu 
takip eden bölgede Pleistosen dönem tortulları barındıran ve artık işletilmeyen bir kum ocağı 
da kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır (GPS:37.362711K 29.496389D). İlçenin güney bölge-
sinde Ören Köyü çevresinde de Pleistosen dönem tortullarını barındıran alanlar gezilmiş ve 
kayıt altına alınmıştır (GPS:37.3039K 29.2620D). Acıpayam İlçesi’nde ziyaret edilen son 
bölge Burdur sınırında, Uçarı ile Karahüyükfaşarı köyleri arasında kalan alanın taranması ile 
sona erdirilmiştir (GPS:37.51122K 29.436785D). 

Denizli İli 2018 yılı çalışmalarında çok önemli verileri elde ettiğimiz diğer bir ilçe de 
Çal’dır. Jeolojik çalışmalarda Miyosen ve Pleistosen döneme ait tortulların yer aldığı gösterilen 
ve Asarlık adı verilen bölgede 2018 yılında gerçekleştirilen araştırmada, bölgede daha önce 
varlığı bilinmeyen yeni memeli türleri keşfedilmişti. 2019 yılında bölge tekrar ziyaret edile-
rek yeni fosillerin ortaya çıkıp çıkmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır (GPS: 38.11475K 
29.41941D). Yol yarması boyunca birçok fosil parçasının açığa çıktığı görülmüştür. 

Ancak bu fosiller akıntı şeklinde bulunmakla beraber fosillerin tabakalandığı seviye be-
lirlenememiştir. Alanda varlığı bilinmekle beraber, daha önce tespit edilmemiş öğeler olduğu 
için bu sene bulunan bir boynuz (Resim: 2) ve bir alt çene fosili müzeye teslim edilmek üzere 
alınmıştır. Çal İlçesi’nde ziyaret edilen diğer bir yer ise Çalçakırlar Köyü kuzeybatısında, 
Bodrum mevkii olarak bilinen yerde bulunan ve sit alanı olarak da tescil edilmiş bir mağara-
dır (GPS: 38.228333K 29.311667D). Çakırlar Mağarası olarak bilinen bu mağaranın içerisi 
gezilmese de, mağaranın mermer ocağı içerisinde bulunmuş olması önemini arttırmaktadır. 
Mağara içerisinde oluşmuş stalagmitlerin önemli fosilleri barındırma potansiyeli bulunmak-
tadır. Mağara etrafında yer alan alanda ve geniş tarlalarda kapsamlı bir araştırma gerçekleş-
tirilmiştir. Çal İlçesi çalışmaları esnasında Belevi bölgesinde yer alan traverten ocakları da 
ziyaret edilmiş olup fosil konusunda bilgilendirme yapılmış olup, fosil örnekleri olan işlet-
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melerde fosillerin fotoğrafları alınarak ölçümleri yapılmıştır. Fosil çıktığı konusunda bilgi 
aldığımız bir işletmenin çalışma yapılmayan bölümlerinde tarama yapılmış ve herhangi bir 
bulguya rastlanılmamıştır (GPS: 37.870536K 29.350693D). Ayrıca Çal İlçesi’ne giderken, 
Honaz İlçesi sınırları içerisindeki Aşağı Dağdere Köyü içerisindeki arkeolojik sit alanı olan 
Kocain Mağarası da tekrar ziyaret edilmiş ve mağara içerisindeki değişiklikler not edilmiştir.

Çal İlçesi’ne yolculuk esnasında, Pamukkale İlçesi sınırlarında yer alan Irlıganlı Köyü 
yakınlarında bulunan ve MTA çalışmalarında fosil varlığı tespit edilmiş bir alan da ziyaret 
edilerek yüzey taraması gerçekleştirilmiştir (GPS: 37.927500K 29.203056D). Alanda bazı 
küçük tanımlanamaz memeli fosil parçalarına rastlanılmıştır. Pamukkale ilçesine ait başka 
bir ziyaret ise bir mermer ocağı ofisine gerçekleştirilmiştir (GPS: 37.806355K 29.142314D). 
Araştırmamızın ekip üyelerinden olan Prof. Dr. Cihat Alçiçek’e gelen bir çağrı üzerine bir 
gerçekleştirilen ziyarette ocak çalışmaları esnasında travertin bloklar üzerinde bulunmuş bazı 
memeli fosilleri tespit edilmiştir. Bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere fosillerin ölçümle-
ri alınmış ve fotoğrafları çekilmiştir (Resim: 3). 

2019 yılı çalışmalarında Merkez Efendi İlçesi’nde de birçok alan ziyaret edilmiştir. Mer-
kez Efendi çalışmaları, Prof. Dr. Cihat Alçiçek’in arazi çalışmalarına giderken rastladığı bir 
mağaranın ziyareti ile başlamıştır. Mağara, Akçay Deresi kenarında, Bereketler mezarlığının 
hemen karşısında yer almaktadır (GPS: 37.773611K 29.0009722D). Bölgeye ulaşıldığında, 
doğu batı yönünde yan yana 3 farklı mağaranın olduğu tespit edilmiştir. Doğudaki mağaranın 
ebatları yaklaşık olarak 7 metre genişliğinde 5 metre uzunluğunda, ortadaki mağaranın 15 
metre genişliğinde 20 metre uzunluğunda ve batıdaki mağaranın ise 10 metre genişliğinde 
ve 10 metre uzunluğunda olduğu belirlenmiştir. En küçük mağaranın içinde taşlarla örül-
müş bir yapı olduğu görülmektedir ki bunun hayvanlar için bir ahır işlevi görmüş olacağı 
düşünülebilir. Mağaralar değişik ebatlarda taşların taşınması sonucu oluşmuştur. Karstik bir 
yapı özelliği taşımayan bu mağara zayıf çimentolanmış konglomeraların ayrışması sonucu 
oluşmuştur ki bu durum fosil bulunma olasılığını zor hale getirir. Ancak mağaranın konu-
mu ve yapısı, turistik açıdan önemli olabilecek bir durumdadır. Mağara içerisinde yapılacak 
temizlik ve çevresinde yapılacak park-bahçe çalışmaları sonrası mağara özellikle çevrede 
ikamet edenler için önemli bir dinlenme merkezi olarak ziyarete açılabilir. Merkez Efendi 
İlçesi içerisinde planlanan yerlere giderken, yol kenarında bir inşaat için açılmış yarmalar 
dikkat çekmiş ve incelenmiştir (GPS: 37.787778K 29.006944D). Herhangi bir buluntuya 
rastlanılmamıştır. Yine takip eden yol boyunca, yol çalışmalarında açılmış Pleistosen dö-
nem tabakalarını açığa çıkarmış yol yarmaları ve tarlalar tespit edilmiş ve taranmıştır (GPS: 
37.791667K 28.975833D). Saruhan Mahallesi çevresinde varlığı bilinen Pleistosen dönem 
tortulları barındıran çok geniş alanda tarama yapılmış, herhangi bir buluntuya rastlanılma-
mıştır (GPS: 37.805833K 28.982778D).

Merkez Efendi İlçesi’nde son ziyaret alanı Yeşilyayla Köyü çevresi olarak belirlenmiştir. 
Eski bir kum ocağı ve çevresindeki geniş alanlar taranmıştır (GPS: 37.831111K 28.984722D). 
Denizli İli çalışmalarına ait son ziyaret Sarayköy İlçesi’nde, Beylerbeyi Köyü yakınlarındaki 
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bir ocak işletmesine gerçekleştirilmiştir (GPS: 37.888056K 28.975833D). Yetkililerden alı-
nan izin ile arazide gerçekleştirilen çalışmada herhangi bir fosil varlığına rastlanılmamıştır.

2020 YILI ÇALIŞMALARI

2020 yılı çalışmalarına Merkez Efendi İlçesi ile başlanmıştır. Bölgede fosil bulunduğu 
duyumu üzerine, Denizli-Aydın yolu üzerinde, Kumkısık ile Beylerbeyi mahallelerinin ba-
tısında yer alan geniş tarlalar taranmıştır. Bu iki mahallenin ortasında, tarlaların arasından 
geçen toprak yol kenarında yer alan yaklaşık 6 metrelik bir yarma üzerinde, 3.5-4 metre sevi-
yesinde in-situ fosiller tespit edilmiştir (GPS: 37.856925K 28.998727D) (Resim: 4). Ayrıca 
yarma altında da akıntı şeklinde fosil parçaları tespit edilmiştir. 

Fosillerin bulduğu çökeller, akarsu taşkın düzlüğü içinde sürüklenerek gelmiş bir taraça-
dır. Çalışmanın ekip üyelerinden olan Prof. Dr. Cihat Alçiçek’in Denizli havzası kuzey ke-
narında başka bir alanda, benzer taraçaları kesen faylar boyunca yükselmiş fosil hidrotermal 
suların oluşturduğu bantlı travertenler içinde yaptığı aletsel tarihlendirme çalışması esas alın-
dığında, bu çökellerin yaşının en az 500 bin yıl civarında olması, fosil içeren taraça biriminin 
yaşının Pleistosen olma olasılığını güçlendirir. Fosiller üzerinde yapılan metrik ve morfolo-
jik incelemeler, fosillerin en az iki farklı büyük memeli hayvana ait olduğu göstermektedir. 
Fosillerden biri fil savunma dişi olarak değerlendirdi, alınan ölçümler ise dişin Mammuthus 
meridionalis olarak sınıflandırılması gerektiğini göstermiştir (Resim: 5). Her ne kadar bu tür 
Denizli Pleistosen faunasında görülse de, Denizli’de traverten yatakları haricinde bulunmuş 
ilk in-situ fosil olması bakımından büyük önem taşımaktadır. Fosil üzerinde yapılan incele-
meler bittikten sonra, tarlanın yanından geçen toprak yol takip edilerek Yeşilyayla yoluna ka-
dar çıkılarak yol boyunca yer alan tarlalar ve yol yarmalarının hepsi taranmış ancak herhangi 
bir fosil varlığına rastlanılmamıştır (GPS: 37.836379K 28.997106D). 

Merkez Efendi çalışmalarında ziyaret edilen başka bir bölgede ise Cankurtaran Mevkii’n-
de, Honaz Milli Parkı çevresinde yer alan, Oligosen dönemde akarsu taşkınları ile oluşmuş 
çökeller araştırılmıştır (GPS: 37.659432K 29.2420D). Bu çökeller stratigrafik olarak en ta-
banda alüvyon yelpazesi çökelleri ile başlayıp, akarsu çökelleri, sığ su delta çökelleri ve sığ 
denizel çökellerle sonlanır. Birimin yaşı MTA tarafından önceki yıllarda yapılmış ve denizel 
birimlerin fosil içeriğine dayalı olarak Oligosen olarak saptanmıştır. Bu veriye dayalı olarak 
Denizli bölgesinde Oligosen karasal memeli fosil toplulukları bulabilmek amacı ile bu yılki 
çalışmalarımız fosil bulundurma potansiyeli en yüksek olan birimin akarsu taşkın düzlüğü 
çökellerinde yoğunlaştırıldı. Anayol üzerinde, milli parka giriş ve çıkış için kullanılan, milli 
park içinden geçen asfalt yol boyunca yürünerek yol yarmaları incelendi. Ayrıca çam ağaçları 
içerisinde yer alan bazı sürülmüş topraklara da bakılmakla beraber, bölgede herhangi bir fosil 
varlığına rastlanılmamıştır. 

Merkez Efendi İlçesi’nde, 2019 yılında, Akçay Deresi yatağında, Bereketli Mahallesi sı-
nırlarında 3 mağara ziyaret edilmişti. 2020 yılı araştırmasında ise aynı dere yatağında, Be-
reketli mağaralarının yaklaşık 2 km. batısında Kocain olarak bilinen bir mağara ile onun 
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yaklaşık 100 metre batısında daha küçük bir mağara ziyaret edilmiştir (GPS: 37.764275K 
29.001934D). Kocain Mağarası’nın ahır olarak kullanıldığı görülmüş olup, içerisinde hay-
vanlar olduğu için girilip gezilememiştir. Ancak mağaranın, Bereketli Mahallesi’ndeki ma-
ğaralar gibi, zayıf çimentolaşmış konglomeranın ayrışması sonucu oluştuğu ve karstik yapı 
sergilemediği gözlendiğinden, güncel bir oluşum olarak değerlendirilmiş ve fosil bulunma 
ihtimalinin zor olduğu düşünülmektedir. 

Pamukkale İlçesi çalışmalarında, Karahayıt’tan kuzeye doğru giden yol takip edilerek 
yol yarmaları taranmıştır (GPS: 38.00403K 29.070496D). Gölsel çökellerin olduğu bölgede 
istifler erken Miyosen dönemden başlayarak topoğrafik olarak yukarı çıktıkça aynı zamanda 
stratigrafik olarak da gençleşerek orta Miyosen, geç Miyosen, Pliyosen, sonra da Pleistosen 
çökelleri araştırılmıştır. Bu yol yarması boyunca Denizli Neojen havza dolgusunun tabandan 
tavana doğru bütünü görülebilmektedir. En tabandaki kırmızı renkli alüvyon yelpazesi çö-
kelleri Kızılburun formasyonu olarak adlanmakta ve önceki yıllarda Kabaağaç ve Bostanyeri 
mevkiilerinde bu birim tarafımızca araştırılmıştır. Birimin gölsel orta Miyosen ve Pliyosen 
kesimleri su altı ortamı olduğu için karasal fosil bulundurmaz. 

Bu yıl yapılan araştırmalar birimin karasal geç Miyosen ve Pleistosen kesimine yoğun-
laştırılmıştır. Yol boyunca ziyaret edilen kırmızı renkli geç Miyosen çökelleri daha çok del-
ta ortamları ile simgelendikleri görülmüş olup bu ortamların fosil bulundurma potansiyeli 
düşük olduğu için herhangi bir omurgalı fosiline rastlanmamıştır. En yukarıda Pleistosen 
dönem çökellerinin yer aldığı yol yarmaları ve geniş sürülmüş tarlaların da taranması sonucu 
bölgede herhangi bir fosil varlığına rastlanılmamıştır.

2017 yılında Babadağ İlçesi’nde bazı alanlar ziyaret edilmişti. Bu araştırmada kalan yer-
lerin ziyaret edilmesi planlandı. Kıranyer Köyü yakınlarında bir kum ocağında Miyosen dö-
neme tarihlendirilen bir at fosili bulunduğu yazılı kaynaklardan bilinmekteydi. Bu bilgiye 
göre bölgede önceki yıllarda kum-çakıl ocağı işletilen çok iyi boylanmış ve tutturulmamış 
sığ su deltası birimleri içinde bazı memeli fosil kemikleri rapor edilmiştir. Aynı kum-çakıl 
ocakları ziyaret edilerek sözü edilen fosilli alanı bulmak için bölgeye gidip kapsamları bir 
arama yapılsa da herhangi bir fosil varlığına rastlanılmadı (GPS: 37.79916K 28.81552D). 
Kıranyer’den Denizli’ye dönüş yolu üzerinde, Kelleci mahallesine inerken Pleyistosen yaş-
lı kırmızı renkli alüvyon taşkın ovası çökelleri görülmeye başlanmıştır (GPS: 37.79832K 
28.89705D). Bu birim Denizli havzasını güneyden sınırlayan Babadağ fayı boyunca havzaya 
ilerleyen kaba taneli alüvyon yelpazesi kanalları arasında kalan taşkın düzlüğü birimlerinden 
oluşmakta ve fosil bulundurma potansiyeli oldukça yüksek durumdadır. Kelleci mahallesine 
inen yoldaki bütün çökeller ve Kelleci Mahallesi içerisindeki çökeller tarandı ancak herhangi 
bir fosil varlığına rastlanılmamıştır.

Honaz İlçesi çalışmalarında, sit alanı olarak da tescil edilmiş, Kocain Mağarası’nın bu-
lunduğu Aşağıdağdere Köyü’nünyanından yukarı doğru çıkan asfalt yol takip edilerek en 
yukarı çıkılmıştır(GPS: 37.804769K 29.396621D) ve yol boyunca aşağı doğru inilerek Pale-
osen çökelleri incelenmiştir. Bölgedeki koyu kırmızı renkli karasal çökeller Türkiye’de ender 
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olarak bulunan karasal Paleosen birimlerindendir. Bu bilgiye dayalı olarak bölgede Paleosen 
yaşlı karasal memeli fosilleri bulabilmek amacı ile Aşağıdağdere ve Yukarıdağdere köyleri 
arasında yol yarmalarında ortaya çıkan kırmızı renkli taşkın düzlüğü çamurtaşları araştırıl-
mıştır Çalışmada herhangi bir fosil varlığına rastlanılmamıştır. Sonrasında, içerisindeki son 
durumu görmek üzere, önceki yıllarda kapsamlı olarak araştırılan Aşağıdağdere köyünde bu-
lunan Kocain mağarası ziyaret edilmiştir. Kocain mağarasında Aşağıdağdere Köyü’ne iner-
ken, mağaradan yaklaşık 300 metre doğusunda girişi Kocain mağarasında göre biraz daha 
küçük başka bir mağara tespit edilmiştir. Mağara daralarak dikine doğru ilerleyen bir görü-
nümde olmaklar beraber, içeriye doğru yaklaşık 50-60 metre ilerledikten sonra daralmaya 
başladığı için devam edilmemiştir. Mağaranın içerisinde insana ait az sayıda ve hayvanlara 
ait çok sayıda kemik tespit edilmiştir. Kemikler fosil olmamakla beraber, yapıları ve ağırlık-
ları göz önüne alındığında, güncel olmadıkları belirlendi. Mağara içerisinde, Kocain Mağa-
rası’nda olduğu gibi, seramik parçalarına da rastlanıldı. Honaz İlçesi’nde traverten ocakları 
da ziyaret edilerek fosil bulunup bulunmadığı sorulduysa da, herhangi bir fosil bulunduğuna 
dair olumlu cevap alınamamıştır. 

Çal İlçesi’nde önceki yıllarda yaptığımız çalışmalarda, birçok türe ait önemli fosiller bulun-
muştu. İlçede ilk önce, MTA çalışmalarında fosil varlığı bilinen, önceki yıllarda ziyaret ettiği-
miz ancak fosil bulamadığımız Mahmutgazi Köyü ziyaret edildi. Bu sefer lokalitenin etrafında, 
daha önce ziyaret etmediğimiz geniş Miyosen dönem çökelleri ziyaret edildiyse de, herhangi 
bir fosil varlığına rastlanılmamıştır (GPS: 38.14076K 29.24639D). Bölgenin önceki yıllara na-
zaran daha fazla bitki örtüsüne sahip olması da buna önemli bir etken olarak görülebilir.

Mahmutgazi çalışması sonrası, önemli fosillerin bulunduğu Asarlık lokalitesi ziyaret edi-
lerek yeni fosillerin çıkıp çıkmadığı kontrol edilmiştir. Alanda, fosil çıkan alanlar önceki 
yıllarda bitki örtüsü bakımından neredeyse tamamen steril iken, bu yıl alanın neredeyse ta-
mamının otlarla kaplandığı görülmüştür. Bu da fosilleri toprak altında tutmak için önemli 
bir etken durumundadır. Bu yüzden alanda birkaç noktadaki akıntılar hariç, fosil varlığına 
rastlanılmadı. Bir noktada, bir boynuzlu hayvana ait alt çene ile dişlere ve bir zürafaya ait 
bilek kemiğine rastlanılmıştır (GPS: 38.11475K 29.419410D). 

2020 yılı çalışmasında, 2018 yılında Tavas İlçesi’nde araştırma ekibimiz tarafından keş-
fedilen Kayaca lokalitesi de tekrar ziyaret edilmiştir (GPS: 37.15293K 28.58299D). Lokali-
tenin önceki yıllarda alanın birçok noktasında, birçok türe ait fosiller keşfedilmişti. Bu sene 
de alanda yapılan kapsamlı gezide, toprakların yoğun şekilde aktığı ve birçok fosilin açığa 
çıktığı görüldü. Fosillerin fotoğrafları çekilerek, ölçümleri alındı ve morfolojik özellikler 
kaydedildi. İlksel gözlemlerimize göre, alanda önceki yıllarda tespit edilmeyen 4 farklı türe 
ait fosillerin olduğu düşünülmektedir. Bunlardan birisi sırtlan iken, diğeri de bir karıncayiyen 
türüne ait olduğu düşünülmektedir. Özellikle karıncayiyen fosilinin Anadolu’da çok az yerde 
bulunmuş olması, bu keşfin önemini arttırmakta. Orycteropus (Karıncayiyen) cinsi Anado-
lu’da çok sayıda Orta-Geç Miyosen lokalitelerinde bulunmuş olan Denizli bölgesinde fosil 
örnekleri daha önce bilinmemektedir. Günümüzde savan-step ortamlarında yaşayan bu cinsin 
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ekolojik sinyalleri son derece önemlidir. Her iki açıdan Kayaca Orycteropus kaydı Anadolu 
paleontolojisine çok önemli veriler kazandıracağı anlaşılmaktadır. Kayaca’da öncel yüzey 
çalışmalarında yırtıcı memeli fosillerine rastlanmamıştır. Bu seneki çalışmamızda Geç Mi-
yosen’in (~7.5 milyon sene öncesi) en yaygın sırtlan türü olan Adcrocuta eximia’ya ait fosil 
(süt dişi) tespit edilmiş olup Kayaca faunası daha zenginleşmiştir. 

Kayaca’da zengin bir zürafa popülasyonun varlığı Palaeotragus ve Samotherium cin-
silerine ait bulgular ışığında öncel yüzey çalışmalarında yerinde tespit edilmiştir. Bu sene 
lokalitede üçüncü bir zürafa türü olarak Helladotherium duvernoyi’ye ait çok sayıda örneğe 
rastlanılmıştır. Güneydoğu Akdeniz biyoprovensi içerisinde yaygın olarak bu üç türün bulun-
duğu Geç Miyosen lokalitelerinde bilinmektedir. Ancak Anadolu’da bu tip zengin bir fauna 
sayısı çok az olup, Kayaca faunası bu zengin zürafa koleksiyonu açısından Denizli yöresi için 
bir ilktir. Lokalitede bu sene karıncayiyen, sırtlan ve zürafa örneklerinin dışında daha önce 
kaydedilmemiş olan ve tüm Geç Miyosen boyunca Anadolu’da çok yaygın olarak bilinen iri 
bir fosil domuz taksonu olan “Hippotamodon” a ait fosiller de alanda tespit edilmiştir. Or-
ta-Üst Turoliyen’in tipik bir formu olan bu kayıt aynı zamanda Kayaca’nın öncel çalışmalar 
ışığında oluşturduğumuz fauna yaşı hakkındaki yorumlarımız ile son derece uyumludur. 

Tavas İlçesi’nden sonra ziyaret edilen diğer bir nokta da Beyağaç İlçesi’ndeki Sazak lo-
kalitesidir. Burada yapılan çalışmalarda yine akıntı sebebi ile yeni fosillerin ortaya çıktığı 
görülmüştür (GPS: 37.28387K 28.83856D). Fosillerin fotoğrafları çekilerek, ölçümleri alındı 
ve morfolojik özellikler kaydedildi. Burada bulunan fosillerden özellikle bir fil ve sırtlan dişi 
büyük önem taşımaktadır. “Mamut” cinsine ait olan bu tür Yunanistan ve Kuzeydoğu Karade-
niz Havzasında az sayıda Geç Miyosen yaşlı lokalitelerden bilinmekte olup, Anadolu’daki ilk 
kaydını Sazak lokalitesi oluşturmaktadır. Öncel çalışmalarda sadece tek bir diş ile lokalitede 
bilinen sırtlan (Adcrocuta eximia) türüne yeni bir veri vermesi bakımından da bu seneki diş 
bulgusu paleontolojik açıdan önemlidir. 

Tavas ile Kale ilçeleri arasında yer alan kömür madeni ocaklarından da fosil çıktığı du-
yumu alındığı üzerinde bu alanda yer alan ocaklarda ziyaret edilerek fosil varlıkları soruldu. 
Avdan Köyü yakınlarındaki bir ocakta önceki yıllarda fosiller çıktığı söylense de, mevcut du-
rumda ellerinde fosil olmadığı söylenmiştir (GPS: 37.59589K 28.81682D). Ocak etrafındaki 
tüm posalar tarandı ancak herhangi bir fosil varlığına rastlanılmamıştır. Daha sonra ocak-
tan Kale İlçesi’ne giden yol üzerinde potansiyel çökeller araştırılmış ve bir noktada Pliosen 
sığ-gölsel çökelleri olduğu düşünülen bir istif belirlenmiştir (GPS: 37.54715K 28.72692D). 
Bu istif bölgede akarsu birimlerinden oluşan Yatağan ve gölsel birimlerden oluşan Milet 
olarak bilinen iki formasyonun geçişinde bulunmaktadır. Bu stratigrafik konumu ortamsal 
özellikleri itibariyle karasal fosil bulundurma potansiyelinin yüksek olması dolayısı ile bütün 
istif heyet üyeleri tarafından araştırıldı Burada yapılan çalışmada da herhangi bir fosil varlı-
ğına rastlanılmamıştır.

2020 araştırma yılı içerisinde ziyaret edilen diğer bir ilçe ise Buldan’dır. Buldan İlçe-
si’nde Yenicekent Mahallesi’nde içerisindeki Narlıdere bölgesinden geçilerek Güney yoluna 
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kadar çıkılmıştır (GPS: 38.09670K 28.94782D). Yol boyunca yer alan Miyosen dönem çö-
kelleri taransa da fosil varlığı tespit edilememiştir. Ayrıca mağara oluşumu da arandı, ancak 
herhangi bir mağara tespit edilememiştir. Narlıdere vadisi boyunca görülen istif, yukarıda 
sözü edilen bir diğer araştırma alanı olan Pamukkale-Karahayıt hattı boyunca görülen istif 
gibi, Denizli Neojen havzasının stratigrafik olarak tabandan tavana kadar olan tüm birimle-
rini kapsamaktadır. Burada erken Miyosen, geç Miyosen ve Pleyistosen dönemleri karasal 
ortamları, orta Miyosen ve Pliyosen dönemleri ise gölsel dönemleri temsil etmektedir. İstifin 
alüvyon yelpazesi taşkın düzlüğü ve akarsu taşkın düzlüğü ortamlarına karşılık gelen kırmızı 
renkli karasal birimleri bu yılki çalışmalar kapsamında araştırılmış ancak herhangi bir yeni 
fosil bulgusuna rastlanılmamıştır. 

Bölgede özellikle orta Miyosen yaşlı gölsel kireçtaşı birimleri içine oyulmuş mağara olu-
şumu da arandı, ancak insan yerleşimi için potansiyel olabilecek herhangi bir mağara tespit 
edilememiştir.

SONUÇ

2019 ve 2020 yılı çalışmalarında hem muhtemel alanlar, hem de daha önce bilinen alanlar 
gezilerek yeni fosillerin durumları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bulunan önemli fosillerin 
yanında, 2019 yılında Kayaca lokalitesinde fosillerin tabakalaştığı seviyeyi bulmuş olmamız, 
alanda bir kazı gerçekleştirilmesi açısından son derece önemli bir keşiftir. 2020 yılı çalışması 
için önemli bir keşif de, yeni bir Pleistosen dönem lokalitesinin keşfidir. Denizli Pleistosen 
dönem fosillerinin hepsinin traverten ocaklarında bulunduğu düşünüldüğünde, çökel içeri-
sinde fosil barındıran bu alanın önemi daha da artmaktadır. 2020 yılı itibariyle dördüncü 
sezonu bitirilen Denizli İli yüzey araştırmaları esnasında iki yeni fosil lokalitesi ve 30 farklı 
memeli türüne ait fosiller tespit edilmiştir. Bu fosiller arasında Anadolu’da kaydı olmayan bir 
fil fosili ile çok nadir bulunan bazı türlerin bulunması, çalışmanın başarılı bir şekilde amacı 
ulaştığının ispatı niteliğindedir. Bu fosillerin bilimsel çalışmalar ile bilim camiasına duyurul-
ması ile beraber, Denizli İli’nin ve Batı Anadolu’nun memeli hareketlerindeki önemi daha da 
anlaşılır bir hale gelecektir.
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Resim 1: Kayaca fosil lokalitesi, fosil tabakalaşma alanı.

Resim 2: Asarlık lokalitesinde bulunan boynuz fosili.
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Resim 3: Honaz İlçesi’nde, travertin blok üzerinde tespit edilmiş çene fosili.

Resim 4: Kumkısık fosil lokalitesi.
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Resim 5: Kumkısık fosil lokalitesinde tespit edilen Mammuthus meridionalis savunma dişi.
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NEOKLAUDİOPOLİS ANTİK KENTİ VE TERRİTORYUMU 2019 YILI YÜZEY 
ARAŞTIRMASI

Akın TEMÜR*

 Davut YİĞİTPAŞA

Bünyamin KIVRAK

Özkan ÖZBİLGİN

Murat SARIGÜL

Semanur KARADENİZ 

Neoklaudiopolis Antik Kenti ve Territoryumu 2019 yılı Yüzey Araştırması; Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 08.08.2019 Tarih ve 
663507 Sayılı izin belgesine istinaden, 09-21 Eylül 2019 tarihleri arasında Samsun İli, Vezir-
köprü İlçesi ile mahallerinde gerçekleştirilmiştir.1 Yüzey araştırmasına Çankırı Müzesi’nden 
Serap Çığ Bakanlık Temsilcisi olarak katılmıştır. Araştırmamız Doç. Dr. Akın Temür baş-
kanlığında, Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa, Bünyamin Kıvrak, Uzman Arkeolog Özkan Özbilgin, 
Yüksek Lisans öğrencileri Murat Sarıgül ve Semanur Karadeniz’den oluşan bir ekip tara-
fından yürütülmüştür2. Çalışmaların ilk gününde öncelikle İlçe Kaymakamı ve Jandarma 
Komutanlığı’na gidilerek gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve ardından arazi çalışmalarına 
başlanmıştır. 2018 yılı çalışmalarının ana merkezini Istavloz Çayı’nın her iki yakasında bu-
lunan mahalleler oluştururken, 2019 yılı çalışmalarında Vezirköprü’nün kuzey ve batısındaki 
45 mahalle değerlendirme kapsamına alınmıştır (Harita: 1).

1. İncesu Mahallesi 

Vezirköprü merkezinin 11 km. kuzeybatısındadır. Arazi çalışmaları sırasında mahallenin 
yaklaşık 1 km güneybatısında, Kemiklitepe veya Dulek Mevkii olarak adlandırılan ve günü-
müzde üzerinde mahallenin su deposunun olduğu yerde, yaklaşık 60 m çapında bir höyük 

* Doç. Dr. Akın TEMÜR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Samsun. 
E-Posta: akintemur@yahoo.com

 Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Samsun 
E-Posta: davut.yigitpasa@omu.edu.tr

 Bünyamin KIVRAK, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Vezirköprü / Samsun. E-Posta: 
 Uzm Arkeolog, Özkan ÖZBİLGİN, Murat SARIGÜL, Semanur KARADENİZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı, Samsun
1 Yüzey araştırmamıza izni veren başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür-

lüğü’ne, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje Yönetim Ofisine (PYO.FEN.1901.19.001), Vezirköprü Kaymakamı 
Sayın Kudret KURNAZ Bey’e teşekkürü bir borç biliriz. Ayrıca çalışmamız sırasında şoförlüğümüzü yapan 
Mustafa AY Bey’e ve misafirperverliklerini bizden esirgemeyen Vezirköprü halkına da minnettarız.

2 Bakanlık Temsilcisi Sayın Serap ÇIĞ ve ekip üyesi arkadaşlarımıza çalışmamıza yapmış oldukları değerli kat-
kılardan dolayı teşekkür ederiz.
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tespit edilmiştir (Resim: 1a). Çevre sakinleri tarafından, önceleri bir kilise kalıntısı olduğu 
iddia edilen höyük üzerinde yapılan incelemede; Tunç, Orta Demir Çağ, Ortaçağ ve Geç 
Antik Çağ’a tarihlenen çok sayıda seramik ve kiremit parçalarına rastlanmıştır. Höyük ta-
rafımızdan Kemiklitepe Höyüğü olarak adlandırılmıştır. Yine aynı mevkide, su deposunun 
yaklaşık 250 m. doğusunda bir taş örgü mezar tespit edilmiştir. Ekili arazi içinde bulunduğu 
için ölçü alınamamıştır. Mezarın çevresinde yapılan araştırmada çok sayıda pitos, kiremit ve 
seramik parçaları tespit edilmiştir. Mahallenin yaklaşık 3 km. güneybatısında, Kırık Mevkii 
(Ören Şehri) olarak adlandırılan alanda bir tümülüs tespit edilmiştir (Resim: 1b). Kırıkte-
pe Tümülüsü olarak adlandırılan tümülüs 17 m. yüksekliğe ve 40 m genişliğe sahip olup, 
üzerinde çok sayıda kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Mahallenin içinde yapılan incelemede 
2 adet sütun başlığı, 1 adet işlik, 1 adet pres denge ağırlığı ve bir mimari yapı parçası tespit 
edilmiştir. Kabaağaçlar Mevkii olarak adlandırılan yerde bulunan çeşme üzerinde ise, pres 
denge ağırlıkları, sütun, lahit teknesi, işlik ve mezar stellerinden oluşan çok sayıda devşirme 
malzeme görülmektedir (Resim: 1c). 

2. Yağınözü Mahallesi 

Vezirköprü merkezinin 7 km. kuzeybatısındadır. Mahallenin yaklaşık 800 m. 
güneydoğusunda, Mezarlıkbaşı Mevkii’nde, 21 m. yüksekliğinde, 80 m. çapında bir tümü-
lüs tespit edilmiştir (Resim: 1d). Mahallenin, 2 km. güneydoğusunda, Vezirköprü yolunun 
yaklaşık 300 m. kuzeyinde, Acısubaşı (Aculuk) Mevkii’nde 31 m. yüksekliğinde bir hö-
yük bulunmaktadır. Höyüğün bir kısmı yol yapım çalışmaları sırasında büyük ölçüde tahrip 
edilmiştir. Üzerinde yapılan incelemelerde Tunç, Geç Demir,  Roma, Ortaçağ ve Geç Antik 
Çağ’a tarihlenen çok sayıda seramik buluntusu tespit edilmiştir. Mahallenin içinde pres den-
ge ağırlığı, sütun parçası, iki adet sütun başlığı, mimari yapı elamanı ve bir mezar steli tespit 
edilmiştir.

3. İnkaya Mahallesi 

Vezirköprü merkezinin 10 km. kuzeybatısındadır. Yapılan araştırmalarda, mahallenin 600 
m güneybatısında, İncesu-İnkaya yolunun 100 m. batısında, Höbeğin Doruk olarak adlandı-
rılan mevkiide bir höyük tespit edilmiştir (Resim: 2a). Höyük İnkaya-İncesu yoluyla ikiye 
ayrılmış durumdadır. “Höbeğin Doruk Höyüğü” olarak adlandırılan höyük üzerinde çok az 
Tunç, yoğun olarak Demir, Roma ve Geç Antik çağlara ait seramikler tespit edilmiştir (Re-
sim: 2b). Yerleşkenin içinde yapılan araştırmalarda üç adet tümülüs tespit edilmiştir. Bunlar-
dan ikisi mahallenin yaklaşık 500 m. güneybatısındaki Dedenin Doruğu olarak adlandırılan 
mevkiide bulunmaktadır. Birinci tümülüs 80 m. çapında ve 4. M. yüksekliğindir. “Dedenin 
Doruğu Tümülüsü 1” olarak adlandırılan tümülüs üzerinde çok sayıda kaçak kazı çukuru 
tespit edilmiştir (Resim: 2c). Tümülüsün alt sırasında belli belirsiz moloz taş sırası izleri gö-
rülmekte olup ölçü vermemektedir. Bulunduğu alanın araziye hakim bir noktada olmasından 
dolayı sonradan üzerine gözetleme kulesi yapılmış olabileceği düşünülmektedir. “Dedenin 
Doruğu Tümülüsü 2” olarak adlandırılan ve yaklaşık 15 m. çapa sahip olan tümülüs, boydan 
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boya yarılmıştır (Resim: 2d). Üçüncü tümülüs mahallenin yaklaşık 600 m. güneydoğusunda, 
Aktepe Mevkii’nde, bulunmaktadır. 14 m. yüksekliğinde ve 80 m. çapında olan tümülüs 
günümüzde tarla olarak kullanılmaktadır (Resim: 2e). Mahallenin içinde yapılan inceleme-
lerde işlik, sütun, sütun başlığı ve mimari yapı elamanlarından oluşan çok sayıda devşirme 
mermer malzeme tespit edilmiştir. 

4. Çeltek Mahallesi 

Vezirköprü merkezinin 13 km. kuzeybatısında barajın hemen kenarında bulunmaktadır. 
Mahallenin içinde yapılan çalışmalarda caminin 50 m. batısında bir adet pres denge ağırlığı, 
iki adet mimari yapı elamanı ve bir adette işlik olmak üzere dört parça eser tespit edilmiştir. 

5. Yukarınarlı Mahallesi 

Vezirköprü merkezinin 17 km. kuzeybatısındadır. Mahallenin yaklaşık 800 m. kuzeydo-
ğusundaki Karataş Mevkii’nde, içinde geniş bir Roma nekropolü tespit edilmiştir. Nekropol-
de 16 adet taş sandık mezar tespit edilmiş olup, bu mezarlardan yalnızca bir kısmının ölçüsü 
alınabilmektedir (Resim: 2f). Mahallenin yaklaşık 1 km güneyinde Eskisaray Mevkiinde ise, 
yaklaşık 100 m. çapında bir alana yayılmış durumda bir Ortaçağ Nekropolü tespit edilmiştir. 
Söz konusu alanda yapılan incelemede taşları tarla sınırlarına atılmış çok sayıda mezar tespit 
edilmiştir. Çevrede çok sayıda Ortaçağa ait seramik buluntusu gözlemlenmektedir. Mahalle-
nin içinde; iki adet sütun başlığı ve bir adet işlik tespit edilmiştir (Resim: 2g-h). 

6. Narlısaray (Aşağınarlı) Mahallesi 

Vezirköprü merkezinin 20 km. kuzeybatısındadır. Mahallenin yaklaşık 1 km. 
güneydoğusunda Doğantepe Höyüğü bulunmaktadır (Resim: 2i). Tescilli olan höyük 28 m. 
yüksekliğinde olup 100 m2’lik geniş bir alana yayılmış durumdadır. Höyük üzerinde yapılan 
incelemede Tunç ve Demir Çağlarına ait çok sayıda seramik buluntusu ile kaçak kazı çukur-
ları tespit edilmiştir. Mahallenin yaklaşık 2,2 km. kuzeyindeki Avren Mevkii’nde, üzerinde 
çok sayıda Tunç Çağı seramiği bulunan, 330 m çapında bir kale tespit edilmiştir (Resim: 
3a-b). Kalenin etrafı işlenmemiş yıkılmış moloz taş taş yığınları ile çevridir. Kale içerisinde, 
ikisi yeni olmak üzere çok sayıda kaçak kazı çukuru tespit edilmiştir. Mahallenin içinde ya-
pılan incelemelerde cami ve çevresinde bir adet sütun başlığı ve işlik tespit edilmiştir. 

7. Karadoruk Mahallesi 

Vezirköprü merkezinin 23 km. kuzeybatısındadır. Mahallenin yaklaşık 1,7 km. kuzeyba-
tısında, Çiflik Mevkii’nde (Kavalı Mevkii) üzerinde geç dönem mezar kalıntılarının olduğu 
olasılıkla Ortaçağ’a ait, bir nekropol alanı tespit edilmiştir. Nekropol alanında tarla yolu açı-
lırken mezarlar dağıtılmıştır. Alanın diğer bölgelerindeki mezarlar ise, sık ağaç örtüsünden 
dolayı çok fazla görülememektedir. Yerleşimin içinde, İlköğretim okulunun hemen bitişiğin-
deki park içinde bir adet işlik tespit edilmiştir.
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8. Saray (Saraylı) Mahallesi 

Vezirköprü merkezinin 18 km. kuzeybatısındadır. Mahallenin 1,7 km. doğusunda, Taşlı 
Tarla Mevkii’nde (baraj kenarı) bir yerleşim tespit edilmiştir (Resim: 3c). Yerleşim 500 m’lik 
geniş bir alana yayılmış olup, üzerinde yoğun olarak Ortaçağ seramiği ve az miktarda Roma 
Çağı seramiği tespit edilmiştir. Mahallenin içinde, yapılan incelemelerde iki adet pres denge 
ağırlığı (Resim: 3d), üç adet sütun parçası ve bir adet sütun parçası ile kaidesi olmak üzere 
çok sayıda devşirme malzeme görülmektedir (Resim: 3e).

9. Ağcayazı Mahallesi 

Vezirköprü merkezinin 17 km. kuzeybatısındadır. Mahallenin 500 m. kuzeydoğusunda, 
Keltepe Mevkii’nde yanlarında pişmiş toprak lahit parçalarının bulunduğu kaçak kazı çu-
kurları tespit edilmiştir. Benzer pişmiş toprak lahit parçaları bir şahsın evinin karşısında da 
bulunmaktadır.

10. Örencik (Virancık) Mahallesi 

Vezirköprü merkezinin 9 km kuzeybatısındadır. Mahallenin 1,2 km. kuzey batısındaki 
Tindaş Mevkii’nde, 21 m yüksekliğinde kuzey-güney yönlü kayalık bir alan üzerinde, taş 
örgü mezarlardan oluşan bir Roma Nekropolü tespit edilmiştir (Resim: 3f). Doğu-batı yön-
lü olan mezarların içi dolduğu için birçok mezarın net bir ölçü alınamamıştır. Söz konusu 
nekropol alanının 50 m kuzeyinde, yol kenarındaki, Küçükpınar Mevkii olarak adlandırılan 
yamaç üzerinde bir yerleşim tespit edilmiştir. Yerleşim üzerinde ağırlıklı olarak Roma ve 
Demir Çağı’ndan Ortaçağ’a kadar farklı dönemlere ait seramikler görülmektedir (Resim: 
4a). Küçükpınar Mevkii’nin yaklaşık 200 m. güneybatısında Büyükpınar Mevkii olarak ad-
landırılan alanda ise, yol çalışması sırasında ikiye bölünen ve duvar sıraları ortaya çıkmış bir 
yamaç yerleşim daha tespit edilmiştir (Resim: 4b-c). Yamaç yerleşiminde çok sayıda seramik 
ve çatı kiremidi tespit edilmiştir. Yamaç Yerleşiminin yaklaşık 200 m. batısında, Ali’nin Evi-
ni olarak adlandırılan mevkiide bir Roma nekropolü daha tespit edilmiştir. Batı nekropolü 
olarak tanımladığımız alanda 11’i ölçü veren, çok sayıda taş sandık mezar tespit edilmiştir. 
Mezarlar doğu-batı yönlü olup birçoğunun üzeri kapandığı için ölçü alınamamaktadır (Re-
sim: 4d-h). Mahallenin içinde yapılan incelemelerde; üç adet pres denge ağırlığı, bir adet 
işlik, iki adet sütun parçası ve çeşme üzerinde sütun başlığı olmak üzere çok sayıda devşirme 
malzeme tespit edilmiştir (Resim: 4i-j). Örencik Mahallesi’nin 2,2 km. kuzeydoğusundaki 
Kisecik Mevkii’nde ise bir kale yerleşimi ve nekropol alanı tespit edilmiştir  (Resim: 5a). 
Kale içerisinde kuzey-güney doğrultuda odaları oluşturan taş sıraları yer yer izlenebilmekte-
dir (Resim: 5b-e). Kale içerisinde ağırlıklı olarak Roma Çağı seramiği ve mezar kiremidiyle 
birlikte az sayıda Geç Demir Çağ’ı seramiği görülmektedir. Yerleşimde çok sayıda kaçak 
kazı çukuru da tespit edilmiştir. Kalenin kuzey tarafı Nekropol olarak kullanılmış içerisinde 
4 adet taş örgü mezar tespit edilmiştir. Mezarların hepsi doğu-batı yönlü yapılmış olup içleri 
büyük ölçüde taş ve toprak ile dolu olduğu için ölçü alınamamaktadır (Resim: 5f-h). 
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11. Avdan Mahallesi 

Vezirköprü merkezinin 7 km. kuzeybatısındadır. Mahallenin 200 m. güneyindeki Tepe 
Mevkii’nde (Bayrak Tepe), eski su deposunun bulunduğu doğu-batı yönlü bir tepe üzerinde, 
bir kale yerleşimi tespit edilmiştir (Resim: 6a). Üzerinde 45 m. uzunluğunda, işlenmemiş 
taşlardan oluşan ve yer yer izlenebilen bir duvar sırası bulunmaktadır. Alanın sonraki dönem-
lerde mezar olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Çok sayıda kaçak kazı çukuru tespit edilen 
kalede, Tunç yoğun olmak üzere Demir ve Roma Çağ’larına ait seramikler görülmektedir 
(Resim: 6b). Mahallenin 1 km. kuzeybatısındaki Köprübaşı Mevkii’nde ise, bir yamaç yer-
leşimi tespit edilmiştir (Resim: 6c). 200 m2’lik bir alana yayılmış yerleşim üzerinde, ağırlıklı 
olarak Demir ve Roma Çağ’ı seramiği, pitos ve taş mezar plakaları tespit edilmiştir. Aynı 
mevkide işlenmemiş taşlarla örülü bir taş duvar sırası tespit edilmiştir. Ölçü vermeyen duvar 
sırası teraslama şeklinde yapılmış olup, kalınlığı 45 cm’dir. Mahallenin içinde yapılan ince-
lemelerde mezarlığın girişinde iki adet pres denge ağırlığı (Resim: 6d), mezarlık içerisinde 
dağınık bir şekilde 12 adet sütun parçası ve 1 adet sütun başlığı yer almaktadır. Ayrıca mahal-
le camisinin çevresinde de birçok devşirme malzeme tespit edilmiştir. Bunlardan iki tanesi 
caminin 10 m güneyindeki çeşme üzerinde bulunan sütun ve sütun başlığıdır. Yine aynı cami-
nin duvarının üzerinde gömülü durumda üçgen alınlıklı yazıtlı bir mezar steli yer almaktadır 
(Resim: 6e). Aynı caminin yaklaşık 100 m güneyinde bir samanlığın duvarı üzerinde ise bir 
yazıt parçası görülmektedir (Resim: 6f).

12. Karkucak (Kargucak) Mahallesi 

Vezirköprü merkezinin 4 km. güneyindedir. Mahallenin yaklaşık 1,6 km. güneyinde 
bulunan Doğancı Mevkii’nde, Sarıyar Mahalle yolunun 300 m. batısında bir nekropol tespit 
edilmiştir. Kuzey-güney yönlü nekropol üzerinde çok sayıda kaçak kazı çukuru ve yoğun 
olarak Roma seramiği görülmektedir. Mahallede biri mezarlık alanı içinde, diğer ikisi mahal-
lenin içinde olmak üzere üç adet işlik tespit edilmiştir (Resim: 6g).

13. Taşlıyük Mahallesi

Vezirköprü merkezinin 8 km. güneybatısındadır. Mahallenin yaklaşık 400 m. 
güneybatısında, Höyük Mevkii’nde, 79 m. yüksekliğindeki bir tepe üzerinde bir höyük tespit 
edilmiştir (Resim: 7a). Höyük, tepenin güneydoğu ve batı eteklerine doğru geniş bir alana 
yayılmış durumdadır. Tarla olarak kullanılan höyük üzerinde çok sayıda kaçak kazı çukuru, 
Tunç, Demir ve Roma Çağlarına ait seramik parçaları tespit edilmiştir (Resim: 7b). Höyüğün 
zirvesinde Geç Antik Çağ’a tarihlenen, bir yerleşime ait seramik parçaları tespit edilmiştir. 
Tepenin çok sarp ve korunaklı olması geç dönemde küçük bir gözetleme kulesi ve ya kalesi 
olarak kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir.  Mahallenin içinde bir adet işlik, üç adet 
pres denge ağırlığı ve bir adette lahit teknesi bulunmaktadır.
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14. Kuşçular Mahallesi 

Vezirköprü merkezinin 10 km. güneybatısındadır. Mahallenin yaklaşık 500 m. 
güneydoğusundaki Ören Mevkii’nde, üzerinde 100 m2 çapında geniş bir alana yayılmış se-
ramik parçaları bulunan Geç Antik Çağ’a tarihlenen bir yamaç yerleşimi (Resim: 7c-d) ve 
Aşağımahalle Mevkii’ndeki meydanda bir adet işlik tespit edilmiştir.

15. Kovalı Mahallesi 

Vezirköprü merkezinin 10 km. güneybatısındadır. Mahallenin 2,4 m. kuzeybatısında 
Benlice Mevkii’nde, bir yamaç yerleşimi tespit edilmiştir (Resim: 7e). Yamaç yerleşiminde 
Ortaçağ seramiği yoğun olmak üzere, yeşil sırlı seramikler ve taş mezar kiremidi ile birlikte 
çok sayıda kaçak kazı çukuru görülmektedir. Mahallenin içinde yapılan incelemelerde cami-
nin 50 m. güneyindeki çeşmenin üzerinde; işlik, sütun parçası ve pres denge ağırlığı tespit 
edilmiştir. 

16. Melikli Mahallesi 

Vezirköprü merkezinin 10 km. güneybatısındadır. Mahallenin içinde, bir adet işlik bulun-
maktadır.

17. Alanbaşı Mahallesi 

Vezirköprü merkezinin 9 km. güneybatısındadır. Mahallenin girişinde, bir adet işlik 
bulunmaktadır.

18. Kadıçayırı Mahallesi 

Vezirköprü merkezinin 10 km. güneybatısındadır. Mahallenin 600 m. güneydoğusunda, 
Elaldı ve Kadıçayırı mahalleleri arasındaki Çırdan Mevkii’nde, bir yamaç yerleşimi tespit 
edilmiştir (Resim: 8a). Yerleşim, yol tarafından ikiye bölünmüş olup üzerinde Ortaçağ ve az 
sayıda Roma seramiği tespit edilmiştir (Resim: 8b). Mahallenin camisinin lojmanı içinde iki 
adet pres denge ağırlığı bulunmuştur (Resim: 8c-d).

19. Orta Mahallesi

Vezirköprü İlçesi’nin 9,5 km güneyindedir. Arazi çalışmaları sırasında çeşme üzerinde bir 
işlik tespit edilmiştir (Resim: 8e).

20. Sarıyar Mahallesi

Vezirköprü İlçesinin 8,1 km. güneyindedir. Arazi çalışmaları sırasında mahallenin 1,5 
km. kuzeyinde, Kurtluca Mevkii’nde kuzey-güney doğrultuda bir yamaç yerleşimi tespit 
edilmiştir  (Resim: 9a). Alanda iki adet kesme blok taş bulunmuştur. Geç Demir, Roma ve 
Geç Antik Çağ seramiklerinin de yoğun olduğu yerleşimde taş mezar plakaları da görülmek-
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tedir (Resim: 9b). Mahallenin ilkokulunun bahçesinde sonradan işlik olarak kullanılmış pres 
denge ağırlığı görülmektedir.

21. Büyükkale Mahallesi 

Vezirköprü İlçesi’nin 18 km. güneyindedir. Mahallenin 200 m. güneyinde tescilli Büyük 
Kale yerleşimi (Sagylion Kalesi) bulunmaktadır (Resim: 9c-d). Günümüzde bayrak tepesi 
olarak kullanılan kalenin en yüksek noktasında bulunan batı köşesinde, kayaya oyulmuş,  
korunabilen 14 adet düzenli basamakla kalenin en üst noktasına çıkılmaktadır (Resim: 10a). 
Bu bölüme bitişik olarak yapılmış, bir sarnıç bulunmaktadır (Resim: 10b). Kayaya oyularak 
yapılan sarnıcın iç kısmı tuğla ile örülerek, yüzeyi sıvanmıştır. Surlarda Helenistik Döneme 
ait çok veri olmamakla birlikte, üzerindeki Roma Dönemi’nde yer yer tuğla ile desteklenmiş, 
horosan harçlı moloz taş örgülü sur duvarları izlenebilmektedir (Resim: 10c-f). Saldırıya açık 
bölümde 1,30 m. kalınlığında, 5,80 m. uzunluğunda dış destek duvarları ile iç kısımda yer 
yer iç yapılaşmaya ait duvar kalıntıları görülmektedir. Surun altında 15 cm. çapında pişmiş 
toprak künk ve Roma seramikleri tespit edilmiştir (Resim: 10g). Kalenin güneybatı kısmında 
büyük ölçüde tahrip edilmiş, basamaklı kaya tüneline ait olabilecek bir açıklık bulunmaktadır 
(Resim: 10h). 

22. Küçükkale Mahallesi 

Vezirköprü’nün 16 km. güneyindedir. Çalışmalar sırasında mahallenin 600 m. kuzey-
doğusunda, kayalık bir alan üzerinde kale yerleşimi tespit edilmiştir (Resim: 11a). Küçük-
kale olarak adlandırılan kayalık alan Büyükkale’nin yaklaşık 1 km. güneydoğusunda yer 
almaktadır. Kalenin dereye bakan bölümü çok dik ve sarp bir kayalıklarla çevrilidir. Kalenin 
zirvesi küçük bir gözetleme kalesi şeklindedir. Kayalığın devam eden bölümleri yerleşime 
müsait değildir. Kalenin üst kısmında kayaya oyulmuş bir şekilde yapılmış iki adet sarnıç 
bulunmaktadır (Resim: 11b-c). Sarnıcın bir alt seviyesinde düzeltilmiş bir teras ve tahrip 
edilmiş bir kaya mezarı tespit edilmiştir (Resim: 11d-e). Kalenin doğu bölümünde ise, “40 
Badal Mevkii” olarak adlandırılan 20 m. uzunluğunda, 41 basamaklı bir tünel bulunmaktadır 
(Resim: 11f-h). Giriş kısmının genişliği 90 cm’dir. Alt kısmında ki genişlik ise 115 cm’dir. 
Kayalık alanın giriş kısmı güneye bakan yönde çok sarp ve ulaşılması çok zor bir noktada, 
büyük bir girişe sahip ikinci bir kaya mezarı daha bulunmaktadır. Fiziki şartlardan dola-
yı herhangi bir ölçü ve içinden fotoğraf alınamamıştır (Resim: 11i-j). Ancak görülebildiği 
kadarıyla girişin üst bölümleri tahrip edilmiş durumdadır. Kaleye çıkan bölümdeki kayalık 
alanda, yer yer izlenebilen, işlenmemiş taşlardan yapılmış duvar kalıntıları görülmektedir.  

23. Kızılcakoru Mahallesi 

Vezirköprü’nün 17 km. güneyindedir. Yerleşim içinde yapılan çalışmalar sırasında cami 
duvarında iki adet işlik tespit edilmiştir. Mahallenin Kirazlı Mevkii’ndeki çeşme de ise bir 
lahit teknesi tespit edilmiştir.
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24. Başfakı Mahallesi 

Vezirköprü’nün 10 km. güneyindedir. Arazi çalışmaları sırasında mezarlığın yaklaşık 30 
m güneyinde, yol kenarında günümüzde musalla taşı olarak kullanılan, bir lahit kapağı tespit 
edilmiştir. Mahallenin batısındaki çevre duvarının kenarında ise, bir işlik yer almaktadır. 

25. Teberük Mahallesi

Vezirköprü’nün 3,5 km. güneyindedir. Mahallenin 600 m. güneybatısında, Büyükçal Te-
pesi olarak adlandırılan mevkide, bir Nekropol ve üzerinde birçok kiremit ve taş örgü mezar 
saptanmıştır (Resim: 12a). Çevrede çok sayıda görülen seramiklerden nekropol Roma Döne-
mi’ne tarihlenmiştir. 

26. Kavakpınarı Mahallesi 

Vezirköprü’nün 4,6 km. güneyindedir. Mahalle camiisinin çevresinde 4 adet sütun parçası 
tespit edilmiştir. 

27. Esen (Esenköy) Mahallesi 

Vezirköprü’nün 13 km. güneyindedir. Esen ile Halkahavli mahalleleri arasında, Esen Ma-
hallesi’nin 1,6 km. batısında, tescilli Evkaya Kaya Mezarı bulunmaktadır (Resim: 12b-d). 
Güneydoğu yönüne bakan mezar, yaklaşık 15 m. yükseklikteki kayalık bir alan üzerinde 
bulunmaktadır. İki odadan oluşan ve sütunlu bir cepheye sahip kaya mezarı, yerden 7 m. 
yüksekliktedir. Kaya mezarının hemen önündeki alanda iki adet kaya oygu mezar tespit edil-
miştir. Büyük ölçüde tahrip edildiği için ölçü alınamamıştır. Evkaya Kaya Mezarı’nın yanın-
daki arazide yaklaşık 100 m. çapındaki bir alana yayılmış durumda bir yamaç yerleşimi tespit 
edilmiştir (Resim: 12e). Yerleşim üzerinde yoğun miktarda mezar kiremidi, Demir Çağ, az 
miktarda yeşil sırlı Bizans seramiği, Roma ve Geç Antik Çağ seramiği ile az miktarda taş 
mezar plakası tespit edilmiştir. Mahallenin 1 km batısında, Zindankaya Mevkii’nde ise do-
ğu-batı yönde uzanan, 27 m. yüksekliğindeki bir kayalık alan üzerinde, kısmen korunmuş 
durumda 21 adet kaya basamağı tespit edilmiştir  (Resim: 12f-g). Kayalığın en üst kısmında 
ise, kayalara oyulmuş, bir sarnıç bulunmaktadır (Resim: 12h). Sarnıç ve merdivenler dışında 
herhangi bir mimari yapı kalıntısına çukuruna rastlanmamıştır. Kayalık alanın çevresindeki 
arazi üzerinde, Roma ve Geç Antik Çağ’a ait çok sayıda seramik buluntusuna rastlanmış 
olması (Resim: 12i). kayalık alanının araziye hakim bir konumda oluşu söz konusu yerin 
gözetleme kulesi olarak kullanılmış olabileceğini göstermektedir.

Zindankaya Mevkii’nin 150 m. kuzeyinde, yaklaşık 2 m. yüksekliğinde, kayalık bir alan 
üzerinde, açık hava tapınım alanı tespit edilmiştir  (Resim: 12j). Doğu-batı yönlü kayalık 
alanının batısında ve doğusunda yer yer düzleştirilmiş alanlar görülmektedir. Kayalık alanın 
çevresinde çok sayıda Roma ve Geç Antik Çağ’a tarihlenen seramikler tespit edilmiştir. Zin-
dankaya’nın 250 m. kuzeydoğusunda, Sandıkkaya olarak adlandırılan mevkide, 5 m yüksek-
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liğindeki kayalık bir alan üzerinde kaya oygu mezar tespit edilmiştir (Resim: 12k). Mezarın 
bulunduğu tepe üzerinde yer yer kaçak kazı çukurları görülmektedir. Mahallenin 1 km batı-
sında,  Evkaya kaya mezarının yaklaşık 400 m. kuzeydoğusunda, Ziraat Mevkii’nde (Ziraat 
Tepesi) kayalık bir alan üzerinde, yaklaşık 10 m. yüksekliğinde bir tümülüs tespit edilmiştir 
(Resim: 13a). Üzeri tarla olarak kullanıldığı için tesviye edilmiştir.

28. Gömlekhisar Mahallesi 

Vezirköprü’nün 10 km. batısındadır. Mahallenin 1,7 km. güneybatısında Kalecik 
Mevkii’nde, 34 m. yüksekliğindeki bir tepe üzerinde bir kale yerleşimi tespit edilmiştir  (Re-
sim: 13b).  Yerleşim üzerinde doğu-batı yönünde, işlenmemiş moloz taşlardan yapılmış belli 
belirsiz duvar izleri görülmektedir. Üzerinde çok sayıda kaçak kazı çukuru görülen tepe üze-
rinde çok sayıda taş mezar plakası ve Geç Antik Çağ mezar kiremidi tespit edilmiştir (Resim: 
13c). Mahallenin 400 batısındaki, Guya Tepesi’nde ise, 10 m. yüksekliğinde, doğu-batı yönlü 
kayalık bir tepe üzerinde Nekropol tespit edilmiştir (Resim: 13d). Alanda çok az miktarda 
Tunç ve çok sayıda Ortaçağ seramiği görülmektedir. Tepenin güney yamacında yol yapım 
çalışmaları için toprak alınmasından dolayı, bir kısmı tahrip edilmiştir. Mahallenin 700 m 
güneyindeki Akpınar Mevkii’nde bir yamaç yerleşimi tespit edilmiştir. Yerleşim yaklaşık 
50 m2’lik bir alana yayılmış olup üzerinde az miktarda Roma ve çok miktarda Geç Antik 
Çağ seramik tespit edilmiştir. Caminin ve şahısların evlerinin bahçesinde çok sayıda sütun 
parçası, sütun başlığı, işlik, pres denge ağırlığı, mimari yapı elamanı, mil taşı tespit edilmiştir 
(Resim: 13e-f). 

29. Ahmetbaba Mahallesi 

Vezirköprü’nün 23 km. batısındadır. Ahmetbaba ile Halilbaba mahalleleri arasında, Ah-
metbaba Mahallesi’nin 1,7 km. güneydoğusunda, Tekke Mevkii’nde tescilli bir tümülüs 
bulunmaktadır (Resim: 13g). Tümülüsün korunabilen yüksekliği 3 m’dir. Üzerinde 12x10 m. 
ölçülerinde bir kaçak kazı çukuru görülmektedir. Tümülüs üzerinde Samsun Müzesi tarafın-
dan 2016 yılında bir kurtarma kazısı yapılmıştır. 

30. Halilbaba Mahallesi 

Vezirköprü’nün 23 km. batısındadır. Mahalleye giren yolun hemen solunda 6 m. 
yüksekliğinde bir tümülüs tespit edilmiştir (Resim: 13h). Yol seviyesinden 12 m. 
yüksekliktedir. Mahallenin içinde, yol kenarında, bir işlik bulunmaktadır.

31. Kılıçgüney Mahallesi 

Vezirköprü’nün 14 km. batısında bulunan mahallede herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.

32. Halkahavli Mahallesi 

Vezirköprü’nün 15 km. güney batısındadır. Mahallenin 800 m. kuzeydoğusunda, Dedeüs-
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tü Mevkii’nde bir Nekropol tespit edilmiştir (Resim: 13i). Üzerinde Kaçak kazı çukurla-
rı ve mezar taşları görülmektedir. Nekropolde mezar taşları kullanılarak tarım arazisi için 
teraslama oluşturulmuştur. Mahallenin 1,3 km. kuzeydoğusunda Kiskayası Mevkii’nde gü-
neydoğu-kuzeybatı yönlü, bir kale ve çevresinde yamaç yerleşimi tespit edilmiştir (Resim: 
13j). Yerleşimin en üst noktasındaki kayalık alanın düzleştirilmiş olduğu görülmektedir. Söz 
konusu bu alanın bir gözetleme kalesi olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yerleşim üzerinde 
bir taş örgü mezar tespit edilmiştir. Çok sayıda kaçak kazı çukurunun olduğu alanda kiremit 
parçaları, Demir ve Roma Çağlarına ait seramikler tespit edilmiştir. Mahallenin içinde ya-
pılan incelemelerde ise, mezarlığın içerisinde ve çeşmesinin yanında pres denge ağırlıkları 
bulunmaktadır. 

33. Cebeli Mahallesi 

Vezirköprü’nün 15 km. batısındadır. Mahallenin 1,3 km. kuzeybatısında Terelik Mev-
kii’nde yol açılmasından dolayı ikiye ayrılmış durumda bir nekropol alanı tespit edilmiştir.  
Mezar taşlarının (saltaşı) tarlanın sınırlarına dizilmiş olduğu görülmektedir. Alanda yapılan 
incelemelerde Geç Antik Çağ’a ait az sayıda seramik parçaları tespit edilmiştir. Mahallenin 
500 m. kuzeyinde, Bakacak Mevkii’nde, Evkaya olarak adlandırılan kayalık bir alanın çev-
resinde, yamaç yerleşimi tespit edilmiştir (Resim: 13k). Alanda yapılan incelemelerde Geç 
Antik Çağ’a ait mezar kiremidi ile taş mezar plakaları bulunmuştur. Kayalıklar üzerinde 
yerleşime ait, olasılıkla bir kule yapısı olabilecek düzleştirilmiş alanlar bulunmaktadır. Ma-
hallenin 1,5 km. kuzeybatısında, Kapan Mevkii’nde ikinci bir yamaç yerleşimi ve nekropol 
alanı tespit edilmiştir (Resim: 14a). Yamaç Yerleşiminde yoğun miktarda mezar kiremidi, az 
sayıda Demir ve Roma Çağı seramiği ile mezar plakası tespit edilmiştir. Mahallenin içinde 
farklı yerlerde çok sayıda devşirme malzeme tespit edilmiştir. Bunlardan ikisi cami yanında 
yer alan iki adet sütundur. Bir şahsın evinin bahçesinde, duvar temelinde kullanılmış olarak, 
bir adet pres denge ağırlığı tespit edilmiştir. Diğer bir pres denge ağırlığı Mezarlık Mevkii’n-
de bulunmaktadır. Aynı mezarlığın yan tarafında bir sütun parçası bulunmaktadır. Mahallenin 
Güldede Mevkii’nde pitos parçaları, Çamlıdede Mevkii’nde ise, sütun parçaları ve mimari 
bloklar tespit edilmiştir. 

34. Başalan Mahallesi 

Vezirköprü’nün 12 km. güney batısındadır. Mahalle içinde yapılan araştırmalar sırasında 
çok sayıda devşirme malzeme tespit edilmiştir. Özellikle Yukarımahalle Mevkii’nde yoğun-
laşan bu malzemelerden ilki pres denge ağırlığıdır. Aynı mevkide bir işlik ve sütun parçası 
daha bulunmaktadır. Mahalle camisinin yanında mimari bir blok ve pres denge ağırlığı, Yu-
karımahalle Mevkii’nde şahısların bahçesinde bir sütun parçası ve iki adet mimari blok tespit 
edilmiştir. Mahallenin girişinde, su deposunun karşısındaki Dedelik Mevkii’nde (Türbe) ise, 
iki adet sütun parçası bulunmaktadır.
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35. Ayvalı Mahallesi 

Vezirköprü’nün 11 km. güney batısındadır. Arazi çalışmaları sırasında mahallenin 
girişinde, cami önündeki çeşmenin yanında, bir işlik tespit edilmiştir.

36. Paşa Mahallesi 

Vezirköprü’nün 9 km. güney batısındadır. Çalışmalar sırasında camiye giden yolun 
sağında, altıgen bir işlik, cami duvarının önünde bir sütun altlığı, bahçesi içinde ise, üç sütun 
parçası ile bir sütun altlığı bulunmaktadır. Mahallenin içinde yapılan incelemelerde biri çeş-
me yanında ve diğeri mahalle meydanında olmak üzere iki adet işlik daha tespit edilmiştir.

37. Yurtdağı Mahallesi 

Vezirköprü’nün 9,5 km güney batısındadır. İncelemeler sırasında Yeni Camii’nin önünde 
iki adet sütun başlığı ve eski mahalle okulunun önünde bir işlik tespit edilmiştir. 

38. Kapaklı Mahallesi 

Vezirköprü’nün 7 km. güney batısındadır. Mahallenin, Ören Mevkii’nde bir Nekropol ve 
içinde 5 adet mezar taş sandık mezar tespit edilmiştir (Resim: 14b). Alanda ağırlıklı olarak 
Roma Dönemi seramiği tespit edilmiştir. Aynı mevkide, nekropol alanının yaklaşık 250 m 
kuzey doğusunda, Geç Antik Çağ’a tarihlenen bir yamaç yerleşimi ve nekropol daha tespit 
edilmiştir  (Resim: 14c). Yaklaşık 250 m. çapındaki bir alana yayılmış durumda olan yer-
de, yoğun miktarda mezar kiremidine ve az miktarda taş mezar plakalarına rastlanmaktadır. 
Mahalle içinde ise, çeşme üzerinde 2 adet lahit teknesi, işlik ve pres denge ağırlığı tespit 
edilmiştir.

39. Mahmatlı Mahallesi 

Vezirköprü’nün 6,3 km. güney batısındadır. Mahallenin, yaklaşık 600 m. güneyinde, Cin-
kaya Mevkii’nde bir nekropol tespit edilmiştir (Resim: 14d). Alanda çok sayıda kaçak kazı 
çukuru pişmiş toprak ve taş mezar kiremidi görülmektedir. Mahallenin içinde yapılan incele-
melerde ise, bir şahsın evinde pres denge ağırlığı tespit edilmiştir.

40. Oruç Mahallesi 

Vezirköprü’nün 15 km. güney batısındadır. Mahallenin 2 km. kuzeyinde, Arıca yolunun 
hemen altında, Güney Mevkii’nde bir yamaç yerleşimi tespit edilmiştir. Yaklaşık 100 m ça-
pında bir alana yayılmış olan yerleşim üzerinde yoğun olarak çatı kiremidi ve Roma Sera-
miği tespit edilmiştir (Resim: 14e). Mahallenin içinde yapılan incelemelerde 3 pres denge 
ağırlığı, 3 işlik ve vaftiz teknesinden oluşan çok sayıda devşirme malzeme tespit edilmiştir. 
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41. Kuyaş Mahallesi

Vezirköprü’nün 8 km. güney batısındadır. Mahallenin 2 km. kuzeydoğusundaki Kilisete-
pe Mevkii’nde bir yerleşim tespit edilmiştir. Alanda az sayıda Geç Antik Çağ seramiği görül-
mektedir. Arazi çalışmaları sırasında ise bir şahsın bahçesinde bir adet işlik tespit edilmiştir.

42. Samur Mahallesi 

Vezirköprü’nün 12 km. kuzeyindedir. Mahallenin içinde Kösden Mevkii’nde bir Geç An-
tik Çağ nekropolü tespit edilmiştir. Alanda çok sayıda Geç Antik Çağ seramikleri görülmek-
tedir. Mahallenin içinde yapılan incelemelerde parkın içinde ve duvar köşesinde olmak üzere 
iki adet işlik tespit edilmiştir.

43. Türkmen Mahallesi 

Vezirköprü’nün 18 km. kuzeyindedir. Mahallenin 3,5 km. kuzeybatısında, baraj Gölü’nün 
300 m. doğusunda, Terekkaya Mevkii’nde bir kale yerleşimi tespit edilmiştir. Kale yerleşimi 
içerisinde çok sayıda Roma seramiği, sarnıç, duvar kalıntıları, mezarlar ve çok sayıda kaçak 
kazı çukuru görülmektedir. 27 m. uzunluğunda, kalenin girişini kapatan sur duvarı kalıntıları 
görülmektedir (Resim: 14f). Sarnıcın içi taş ve toprakla dolmuş olup, mevcut yüksekliği 2.10 
m’dir. Kalenin 100 m. doğusundaki Domuzdamı Mevkii olarak adlandırılan kayalık alanda 
bir mağara yerleşimi bulunmaktadır (Resim: 14g-h).

44. Adatepe Mahallesi 

Vezirköprü’nün 6,5 km kuzeyindedir. Mahallenin içinde ilköğretim okulunun arkasında 
tescilli Tepecik Höyüğü bulunmaktadır (Resim: 14i). Yaklaşık 50 m. çapında olup, ekili ara-
zi içinde kalmaktadır. Geç dönemde nekropol olarak kullanıldığı anlaşılan höyük üzerinde 
Tunç ve Demir Çağları’na tarihlenen seramikler bulunmaktadır. Mahallenin içinde yapılan 
incelemelerde; çeşme üzerinde ve çamaşırhane içinde mezar steli, sütun parçası, sunak ve 
mimari bloklardan oluşan çok sayıda devşirme mermer malzeme görülmektedir  (Resim: 
14j-k).

45. Vezirköprü İlçe Merkezinde Yürütülen Çalışmalar

- Vezirköprü Merkez, Park Cafe (Kaymakamlık Önündeki Park)

Kaymakamlığın önündeki parkta yapılan incelemede 19 adet sütun başlığı, 4 adet sütun 
altlığı, 7 adet sütun parçası, 4 adet mezar steli, 3 adet mimari blok, 4 adet lahit veya lahit 
kapağından oluşan çok sayıda eser tespit edilmiştir (Resim: 15a-k). 

- Vezirköprü Merkez, Orta Camii Bahçesi

- Cami duvarında İon kymationu ve pres denge ağırlığı bulunmuştur (Resim: 15l-m). 

- Vezirköprü Merkez, Tacettin Paşa (Kurşunlu) Camii
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- Tacettin Paşa (Kurşunlu) Camii bahçesinde 1 adet sütun altlığı, 5 adet sütun başlığı, 2 
adet sütun parçası, 1 adet mezar steli, 1 adet mimari blok, 1 adet tavan kaseti ve 1 adet geison 
parçası tespit edilmiştir (Resim: 15n-o). 

- Vezirköprü Merkez, Çukur Çeşme Yanı, Abdullah Derici Konağı Önü

- Çukur Çeşme yanında üç adet işlik tespit edilmiştir (Resim: 15p-r). 

- Vezirköprü Merkez, Bedesten Giriş Kapısı Yanı

Bedesten giriş kapısının sol duvarında bir mezar steli bulunmaktadır. Mezar steli, 61x50 
cm ölçülerinde olup, üzerinde 7 satır yazıt yer almaktadır (Resim: 15s). 

SONUÇ 

Neoklaudiopolis Antik Kenti’nin lokalizasyon sorununu çözmek ve kentin yayılım alanı-
nı tespit etmek amacıyla beş yıllık bir çalışma takvimi hazırlanmıştır. Bu takvim çerçevesin-
de bu yıl ikincisi yapılan yüzey araştırması, Vezirköprü İlçesi’ne bağlı 45 mahallede gerçek-
leştirilmiştir. Bu sezon yürütülen çalışmaların odak noktasını ise özellikle Vezirköprü’nün 
kuzey batısı, batısı ve güney batısındaki Roma kalıntılarının yoğunlaştığı mahalleler oluştur-
maktadır. Bu çalışmalar sırasında, tescilli olanlarla birlikte, 8 tümülüs, 16 nekropol, 9 kale, 
14 yamaç yerleşimi, 5 höyük, 3 kaya mezarı, 9 mezar steli, çok sayıda mezar, pres denge 
ağırlığı, işlik, sütun, sütun başlığı ve altlığı, lahit, mimari yapı elamanı, mil taşı ayrıntılı bir 
şekilde araştırılarak kayıt altına alınmıştır. Birçok bölgede tarihlemek amacıyla nitelikli sera-
miklerden örnekler toplanarak Samsun Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmiştir. Çalışmalar sı-
rasında tespit edilen devşirme malzemeler ağırlıklı olarak Roma ve Bizans dönemlerine aittir. 
Tespit edilen tümülüs ve yamaç yerleşimlerinde çok sayıda kaçak kazı çukurunun görülmesi 
bölgede yoğun bir definecilik faaliyetinin yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Yerleşim alan-
larında özellikle Demir çağ, Roma çağı ve Bizans seramiklerinin yoğunlaştığı izlenmektedir. 
Bununla birlikte Tunç çağına kadar uzanan seramik buluntularına da azda olsa rastlanmak-
tadır. Yerleşimlerde ele geçen devşirme mimari yapı elamanları ise, Neoklaudiopolis Antik 
Kenti’nin kalıntılarının geniş bir alana yayıldığını göstermesi açısından oldukça önemlidir.
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Resim: 14
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KONYA İLİ TAŞKENT, SEYDİŞEHİR, BOZKIR,  BEYŞEHİR, HADİM, 
GÜNEYSINIR, AKÖREN VE SELÇUKLU İLÇELERİ “HELENİSTİK VE ROMA 

DÖNEMİ BULUNTULARI” YÜZEY ARAŞTIRMASI 2019 - 2020 YILI 
ÇALIŞMALARI

Asuman BALDIRAN*

Erdener PEHLİVAN

2019 YILI ÇALIŞMALARI

2019 yılı çalışmaları Prof. Dr. Asuman BALDIRAN başkanlığında Arş. Gör. Dr. Erdener 
PEHLİVAN, Arş. Gör. Dr. Nizam ABAY ve Arkeolog Muhammed Enes DAVARCI ve Arkeo-
loji Öğrencisi Vasfi Yağız DOĞAN’dan oluşan ekiple Aksaray Müze Müdürlüğü’nden Bakan-
lık Temsilcisi Avşar Timuçin ÇOLAK nezaretinde 22.06.2019 – 05.07.2019 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında yüzey araştırması çalışmaları kapsamında Beyşehir’e bağlı 
Üzümlü, Huğlu, Hüseyinler, Üstünler, Yunuslar, Eylikler, Kayabaşı, Adaköy, Akçabelen ve 
Gölkaşı mahalleleri, Bozkır’a bağlı Hamzalar, Tufanderesi Yaylası, Ulupınar Mahallesi, Seydi-
şehir’e bağlı Kavak, Yenice ve Kızılca mahalleleri araştırılmıştır (Harita: 1). Yukarıda belirtilen 
yerleşim alanlarında tespit edilen eserlerin kataloğu yapılmış, fotoğrafları çekilerek envanter 
oluşturulmuştur. Bu kapsamda toplam 128 eserin katalog çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

SEYDİŞEHİR İLÇESİ

Kavak Mahallesi: Seydişehir ilçe merkezinin 12 km. kuzeybatısında yer alan Kavak Ma-
hallesi’nde, 2 kabartmalı blok, 1 ostotek gövdesi, 1 altar, 1 sütunçe, 1 sütun tamburu tespit 
edilmiş ve önceki yıllardan tespit edilen eserlerin gelişen teknolojik imkânlarla belgeleme 
işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kabartmalı bloklar arasında yer alan bir adet kalkan kabartmalı 
blok görülmektedir. Söz konusu bu eser üzerinde kalkan kabartmasının kılıçsız bir şekilde 
yer alması eserin MS. 140 yılı sonrasına tarihlenmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca söz 
konusu eser kalkan kabartmalarının yoğunluk gösterdiği Psidia Bölgesi ile olan etkileşimi de 
gözler önüne sermektedir (Resim: 1)1.

Yenice Mahallesi: Seydişehir ilçe merkezinin 13 km. kuzeybatısında yer alan Yenice Ma-
hallesinde, 1 ostotek kapağı, 1 ostotek gövdesi, 1 yazıtlı blok, 1 mimari blok ve 1 lahit kapağı 
belgelenerek envantere alınmıştır.

* Prof. Dr. Asuman BALDIRAN, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Selçuklu/Konya. 
E-posta: abaldiran@gmail.com.

 Dr. Öğr. Üyesi Erdener PEHLİVAN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Merkez/ Sivas. E-Posta: erdenerpehlivan@cumhuriyet.edu.tr.

1 Lochman, 2003: 225; Pehlivan, 2018: 51-52; Baldıran – Pehlivan, 2020a: 108.
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Kızılca Mahallesi: Seydişehir ilçe merkezinin 18 km. kuzeybatısında yer alan Kızılca 
Mahallesinde, 1 lahit, 3 kabartmalı blok, 1 tavan kasedi, 2 plinthe kaide ve 1 lahit kapağı 
tespit edilmiş olup, söz konusu eserlerin belgeleme ve envanter işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Merkez Mahallesi: Seydişehir ilçe merkezinde, 1 lento, 1 söve, 2 sütun başlığı, 1 tavan 
kasedi, 1 ostotek gövdesi, 1 lahit gövdesi, 7 kabartmalı blok ve 1 sütun tamburu tespit edil-
miştir. Bahsi geçen eserlerin, belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

BEYŞEHİR İLÇESİ

Üzümlü Mahallesi: Beyşehir ilçe merkezinin 27 km. güneybatısında yer alan mahallede, 
1 ostotek kapağı tespit edilerek envanter kaydı oluşturulmuştur.

Beyşehir/ Huğlu Mahallesi: Beyşehir ilçe merkezinin 24 km güneybatısında yer alan ma-
hallede, 2 ostotek kapağı, 1 plinthe kaide fotoğraf ve belgeleme işlemleri gerçekleştirilerek 
envantere eklenmiştir. Mahallede tespit edilen aslan biçimdeki ostotek kapaklarından birinde, 
aslan üçgen alınlıklı çatının üzerine uzanır şekilde betimlenmiştir. Başını hafifçe sağa doğru 
çevirmiş olan aslan betimlemesinin tahribata uğradığı görülmektedir (Resim: 2).

Hüseyinler Mahallesi: Beyşehir ilçe merkezinin 30 km. doğusunda yer alan mahallede, 1 adet 
ezme teknesi ve 1 lahit kapağı belgeleme ve ölçüm işlemlerinin ardından envanterlenmiştir.

Üstünler Mahallesi: Beyşehir ilçe merkezinin 32 km güneybatısında yer alan mahallede, 2 
sütun başlığı ve 2 altar tespit edilmiş, ölçüm ve belgeleme işlemleri gerçekleştirilerek envante-
re alınmıştır (Resim 3 - 4). Mahalle meydanında bulunan 2 adet altardan solda olan altarın bir 
yüzünde bir kartal motifinin üzerinde cornucopia (bereket boynuzu) görülmektedir. Kompo-
zisyonun etrafında üzüm salkımı ve asma dalları ile doldurma motifi oluşturulduğu görülmek-
tedir. Asma dallarının arasında bir çekiç betimlemesi bulunmaktadır. Diğer yüzde bir çelenk 
motifinin içerisinde triskeles mevcuttur triskeles betimlemeleri Anadolu’nun birçok yerinde 
görülmektedir. Ağırlıklı olarak sikkeler üzerinde görülen triskeles motifi, Kilikia Bölgesi mima-
ri yapılarında da kendine yer bulmuştur. Kilikia Bölgesi etkisi ile çalışma alanımızı oluşturan 
bölgede görülmektedir. Bu durum Kilikia-Lykaonia bölgeleri arasındaki etkileşimi göstermesi 
açısından önem arz etmektedir2. Diğer yüzde çapraz yerleştirilmiş bir kılıç kabartmasının üze-
rinde kalkan kabartması görülmektedir. Arka yüzde ise bir platform üzerinde çift sürme sahnesi 
betimlenmiştir. Ön yüzün taç kısmında 2 satır Grekçe yazıt bulunmaktadır. Mahallede bulunan 
diğer altar tahrip olmuştur. Yalnızca ön yüzünün korunduğu görülmektedir. Korunan ön yüzde, 
bir çiçek rozeti, rozetin üzerinde bitkisel bezemeler bulunmaktadır. 

Yunuslar Mahallesi: Beyşehir ilçe merkezinin 54 km. kuzeydoğusunda yer alan mahalle-
de, 2 pres ağırlığı, 1 lahit kapağı ve 1 yazıtlı blok belgelenerek envantere eklenmiştir.

Merkez Mahalle: İlçe merkezinde gerçekleştirilen araştırmalarda, 1 altar, 3 ostotek göv-
desi, 3 yazıtlı blok, 1 kabartmalı blok, 1 mezar steli ve 1 köşe akroteri tespit edilmiş olup 

2  Roes, 1936: 7; Pehlivan, 2018: 52.
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söz konusu eserler, belgelenerek envantere alınmıştır. İlçe merkezinde bulunan Vuslat Parkı 
bahçesinin yola bakan tarafında tespit edilen söz konusu eserlerden altarın her iki yüzünde 
kantharos içerisinden çıkan sarmaşık filizleri bulunmaktadır. Sarmaşık filizleri arasında iri 
taneli üzüm salkımları betimlenmiştir. Altarın üst yüzüne sunu çanağı işlenmiştir. Sağ yan 
yüzde çelenk betimi; sol yan yüzde ise çiçek rozeti yer almaktadır. Karayolları Bölge Müdür-
lüğü bahçesinde yer alan ostotek gövdelerinden birinin kısa ön yüzünde, yanlarda iki plaster 
arasında iki kadın ve iki çocuk olmak üzere dört betim bulunur. Betimlerin en üstünde çiçek 
rozet, rozet ve figürlü betim arasında ise iki satır yazıt bulunmaktadır. Uzun yan yüzün bi-
rinde, platform üstünde elleri göğüsleri üzerinde konuşlanmış erkek ve kadın figürü yer alır. 
Uzun yüzlerden biri üzerinde oluşturulan kemerli niş içerisinde symposium sahnesi betim-
lediği görülmektedir. Sahnenin üst kısmında bir girland, girland yayının içinde çiçek rozeti 
bulunmaktadır. klinenin altında ise tripod tasvir edilmiştir (Resim: 5).

Eylikler Mahallesi: Beyşehir ilçe merkezinin 37 km. kuzeyinde yer alan mahallede, 1 
ezme teknesi, 1 lahit ve 1 ostotek gövdesine ait parça tespit edilmiştir. Söz konusu eserler 
ölçüm ve belgeleme çalışmaları ile birlikte envantere alınmıştır.

Kayabaşı Mahallesi: Beyşehir ilçe merkezinin 30 km. güneybatısında yer alan mahal-
lede, 1 ostotek gövdesi, 1 ostotek kapağı ve 1 mezar stelinin ölçüleri alınarak fotoğrafları 
çekilmiş ve envantere eklenmiştir.

Adaköy Mahallesi: Beyşehir ilçe merkezinin 34 km. güney batısında yer alan mahallede, 
1 ostotek gövdesi, 1 yazıtlı blok, 1 kabartmalı blok tespit edilmiştir ve envantere alınmıştır 
Mahallede tespit edilen bir ostotek gövdesinin kısa yüzü üzerinde Hades kapısı betimlemesi 
görülmektedir. Söz konusu kapı betimlemesine ait 3 kapı aynası görülebilmektedir. Kapı 
aynalarının içleri bezemesizdir. Hades kapısı sembolik olarak Hades’te akan dört ırmağı 
sembolize etmektedir3 (Resim: 6). Kapı betimlemeleri ilk kez Phrygia bölgesinde ortaya 
çıkmıştır4. Phrygler ustalıkla kullandıkları ahşap unsurlarını taşa yansıtmışlardır. Dört kapı 
aynasının da bezemesiz işlendiği örnekler MS. 3. yüzyılın ikinci çeyreğine ait bir özellik 
olarak karşımıza çıkmaktadır5. 

Akçabelen Mahallesi: Beyşehir ilçe merkezinin 36 km. güney batısında yer alan mahal-
lede, 1 ostotek gövdesi ve 2 mimari parça envanterlenmiştir. Tespit edilen eserlerden ostotek 
gövdesi üzerinde bir girland ve girlandın altına asılı şekilde iki üzüm salkımı görülmektedir. 
Eser üzerinde görülen girland incelendiğinde Pehlivan tarafından oluşturulan tipolojiye göre 
II. grup olarak adlandırılabileceği anlaşılmaktadır6.

Gölkaşı Mahallesi: Beyşehir ilçe merkezinin 14 km. kuzey batısında yer alan mahallede, 
1 ostotek gövdesi ve 1 sütun kaidesi envanterlenmiştir.

3  Bu ırmakların isimleri Akheron (Acı Irmağı), Pyriphleion (Alev Irmağı), Kokytos (İnilti Irmağı) ve son olarak 
Styx (Yemin Irmağı)’dır.

4  Mitchell – McNicoll, 1978-1979: 79.
5  Pehlivan, 2018: 47.
6  Pehlivan, 2018: 70.
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BOZKIR İLÇESİ

Hamzalar Mahallesi: Bozkır ilçe merkezinin 58 km. doğusunda yer alan mahallede, 14 
mezar steli, 1 yazıtlı blok, ve 1 ostotek gövdesi tespit edilip envantere alınmıştır. Hamzalar 
mahallesinde tespit edilen eserlerden bir mezar steli üzerinde bezeme alanının iki sütun ile üç 
panele ayrıldığı görülmektedir. Söz konusu bezeme alanlarından solda yer alanın içerisinde 
bitkisel bir bezeme, ortada yer alan panel içerisinde ayakta duran bir erkek figürü, sağda yer 
alan panel içerisinde ise sol tarafta bir kadın sağ tarafta bir erkek figürü görülmektedir. Söz 
konusu sahnede kadın ve erkek figürünün el ele tutuştuğu görülmektedir. Söz konusu eser bir 
yapının duvarında yapıtaşı olarak kullanılmıştır. Mahallede, tespit edilen bir diğer buluntu 
ise ostotek gövdesidir. Söz konusu eserin uzun yüzü üzerinde, yanlarda iki kemerli niş ortada 
ise üçgen alınlıklı bir niş içerisinde figüler olduğu görülmektedir. Solda yer alan kemerli niş 
içerisinde, iki kadın figürü görülmektedir. Ortada yer alan üçgen alınlıklı niş içerisinde ise bir 
erkek figürü betimlemesi yer almaktadır. Sağda yer alan ve üst kısmı kemerle sonlandırılmış 
olan niş içerisinde ise sol tarafta bir kadın figürü sağ tarafta ise bir erkek figürü görülmekte-
dir. Sahnenin arşitrav kısmında tek satırlık Grekçe bir yazıt yer almaktadır (Resim: 7).

Tufan Deresi Yaylası: Bozkır ilçe merkezinin 50 km. güneyinde yer alan yayla evlerinin 
olduğu mahallede, 4 mezar steli ve 1 ostotek gövdesi saptanmış ve envanterlenmiştir. Yayla 
yerleşiminin batısında yer alan yayla yolunun da batısında bulunan dağlık alanda geç dönem-
de yapılmış hanay yapılarından birinin üzerinde de 4 adet ostotek gövdesi tespit edilmiştir. 
Mahallede tespit edilen ostotek gövdelerinden birinin uzun yüzünün ortada yer alan bir plas-
terle iki bezeme alanına ayrıldığı görülmektedir. Sol tarafta yer alan bezeme alanı içerisinde 
dört kadın figürü betimlemesi yer almaktadır. Figürlerin üst tarafında aşınmış bir girland, 
girland yayının içerisinde ise Medusa başı yer almaktadır. Sağ taraftaki bezeme alanında 
da benzer bir sahne oluşturulduğu görülmektedir. Alt kısımda dört kadın figürünün yer aldı-
ğı sahnede üstte bir girland ve girland yayının içerisinde Medusa başı bulunmaktadır. Söz 
konusu eser bir evin duvarında yapıtaşı olarak kullanılmıştır. Yaylada yapılan araştırmalar 
sırasında dikkat çeken bir diğer buluntu ise üzerinde symposion sahnesi betimlemesi bulunan 
mezar stelidir. Sahnenin üst kısmında yanlarda iki kemerli ortada ise üçgen alınlıkla kompo-
ze edilmiş bir alan yer almaktadır. Figürlü alanın solunda ayakta duran iki kadın figürü görül-
mektedir. Bu iki figürün sağında klinenin ayakucunda oturan bir kadın figürü görülmektedir. 
Söz konusu kadın figürünün sağında kline üzerinde gövdelerinin üst kısmı görülen dört erkek 
figürü bulunmaktadır. Kline’nin altında ise bir erkek çocuğu betimlemesi vardır (Resim: 8). 

Ulupınar Mahallesi: Bozkır ilçe merkezinin 11 km. doğusunda yer alan mahallede, 4 
mezar steli, 3 ostotek gövdesi, 1 altar parçası, 1 dibek taşı, 1 mimari blok, 1 kabartmalı blok 
tespit edilip envantere alınmıştır. Mahallede tespit edilen önemli eserlerden biri de bukepha-
lion betimlemeli bir girland parçasıdır. Bukephalion betimlemesinin deri, göz ve kıl detayları 
incelikle işlenmiştir. Bukephalion’un sol tarafında ise bir meyve girlandı yer almaktadır. Söz 
konusu eser yoğun bir şekilde tahribata maruz kalmıştır (Resim: 9)7. 

7  Baldıran – Pehlivan, 2020b: 227.



171

2019-2020 YILI YÜZEY ARAŞTIRMALARI / CİLT 1

SELÇUKLU İLÇESİ

Sızma Mahallesi: Selçuklu ilçe merkezinin 23 km. kuzeyinde kalan mahallede, 6 mezar 
steli, 1 plinthe kaide, 3 heykel parçası, 2 yazıtlı blok, 1 parapet parçası, 2 lahit gövdesine ait 
parça ve 3 kabartmalı blok tespit edilmiştir. Heykel parçalarından bir tanesi tanrıça Kybele’ye 
ait bir yontu olup, tanrıça bu heykel parçasında oturur pozda betimlenmiş, her iki yanında bi-
rer aslan bulunmaktadır. Mahallede gerçekleştirilen araştırmalar sırasında üçgen alınlıklı bir 
mezar stelinin üst (alınlık) kısmı tespit edilmiştir. Bu eser üzerinde geison kısımlarında giyoş 
bezemesi yer almaktadır. Eserin tepe noktasında ve köşe noktalarında palmetler yer alırken 
bezeme alanının içerisinde solda bir kartal betimlemesi, sağda giyimli bir kadın figürü onun-
da sağında bir hilal betimlemesi yer almaktadır. Mahallede tespit edilen bir diğer eser ise bir 
Kybele yontusudur. Söz konusu eserde Kybele ikonografisinden bilindiği üzere taht üzerinde 
oturur vaziyette betimlenmiştir. İki yanında da aslan betimlemeleri görülmektedir. Söz konu-
su eserin yoğun şekilde tahrip olduğu görülmektedir. Mahallede bir evin duvarında yapı taşı 
olarak kullanılmış diğer bir eser ise lahit gövdesidir. Söz konusu eserin uzun yüzü üzerinde 
sağda ve solda kalkan kabartmalarının içerisinde Medusa başlarının betimlendiği görülmek-
tedir. Ortada yer alan bezeme alanında ise bukephalionlar tarafından taşınan bir girlandın 
yayı içerisinde de bir Medusa betimlemesi olduğu görülmektedir. Eser üzerinde kısa kenar 
ile uzun kenarın birleşim noktasında bir Nike kabartması görülmektedir (Resim: 10-11-12). 

2020 YILI ÇALIŞMALARI

2020 yılı çalışmaları Prof. Dr. Asuman BALDIRAN başkanlığında, Dr. Öğr. Üyesi Erde-
ner PEHLİVAN ve Arkeolog Muhammed Enes DAVARCI’dan oluşan ekiple Konya Müze 
Müdürlüğü uzmanlarından Mehmet Ali ÇELEBİ nezaretinde 12.06.2020 – 21.06.2020 tarih-
leri arasında gerçekleştirilmiştir. 12.06.2020 tarihinde tamamlanan ön hazırlık çalışmalarının 
ardından 13.06.2020 tarihinde başlayan arazi çalışmaları 21.06.2020 tarihinde sonlandırıl-
mıştır. 

2020 yılında yüzey araştırması çalışmaları kapsamında Akören İlçe merkezinde çalış-
malara başlanmış olup, Akören İlçesi’ne bağlı Belkuyu, Alanköy ve Dutlu mahalleleri ile 
Selçuklu İlçesi’ne bağlı Sızma Mahallesinde araştırmalar gerçekleştirilmiştir (Harita:1).  

Yukarıda belirtilen yerleşim alanlarında tespit edilen eserlerin kataloğu yapılmış, fotoğ-
rafları çekilerek envanter oluşturulmuştur. Bu kapsamda toplam 39 eserin katalog çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir.

AKÖREN İLÇESİ

Akören İlçe Merkezi: Akören ilçe merkezi, Konya’nın 78 km. güneyinde yer almaktadır. 
İlçe merkezinde yer alan Merkez Camiinin duvarlarında yer alan 7 eser belgelenmiştir. Söz 
konusu bu eserler, 1 yazıtlı blok, 2 geç dönem mimari blok, 3 mezar steli ile 1 adet arşitrav 
bloğudur. Eserlerin belgeleme ve tespit işlemleri gerçekleştirilmiştir. 
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Belkuyu Mahallesi: Mahalle Akören ilçe merkezinin 17 km. güneydoğusunda yer almak-
tadır. Mahalle güneydoğusundaki Apa barajı sulama kanalı olan Beyşehir kanalında araş-
tırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma kapsamında Dere mevkii olarak adlandırılan ve 
mevsimsel olarak su tahribatına maruz kalan, bu mevkide, 3 kaya mezarı, 3 kaya kabartması, 
2 kaya nişi, 2 arcosoliumlu mezar tespit edilerek, söz konusu eserlerin belgeleme işlemi ta-
mamlanmıştır  (Resim 13 – 14 -15).

Alanköy Mahallesi: Mahalle Akören ilçe merkezinin 12 km. güneyinde yer almaktadır. 
Mahallede 2 mezar steli, 1 pres ağırlığı, 1 sütunceden oluşan toplam 4 eser tespit edilmiştir.

Dutlu Mahallesi: Mahalle Akören ilçe merkezinin 26 km. güneyinde yer almaktadır. Ma-
hallede yapılan araştırmalarda toplam 8 eser tespit edilmiştir. Bu eserler 2 yazıtlı blok,  5 
mimari blok ve 1 heykel kaidesinden oluşmaktadır. Söz konusu eserlerin ölçüm ve belgeleme 
işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Orhaniye Mahallesi: Mahalle Akören ilçe merkezinin 4 km. doğusunda yer almaktadır. 
Mahalle önceki yıllarda tespiti yapılan ve bağımsız bir biçimde duran Medusa kabartmalı 
mezar stelinin mevcut durumu köy muhtarına sorulmuştur. Eserin hâlihazırda Konya Arkeo-
loji Müzesinde olduğu bilgisi üzerinde Bakanlık temsilcimiz Mehmet Ali ÇELEBİ tarafından 
müze envanterinden kontrolü sağlanmış ve müzede olduğu bilgisi doğrulanmıştır.

Avdan Mahallesi: Mahalle Akören ilçe merkezinin 28 km. güneybatısında yer almaktadır. 
Mahallede önceki yıllarda gerçekleştirilen yüzey araştırmalarımız sırasında tespitini gerçek-
leştirdiğimiz bir mezar stelini mevcut durumunu öğrenmek adına eserin bulunduğu mevkiiye 
gidilmiştir. Söz konusu eser önceden Kuran kursunun duvarında devşirme malzeme olarak 
bulunmakta iken Kuran kursu binasının yenilenmesi sebebiyle binanın içerisinde muhafaza 
edilmektedir. Ancak söz konusu stil ve bezeme özellikleri bakımından bölge karakteristiğini 
yansıtan önemli bir eser olup Konya Arkeoloji Müzesinde muhafaza edilip sergilenmesinin 
gelecek kuşaklara ve geniş kitlelere ulaşması adına daha uygun olacaktır. 

SELÇUKLU İLÇESİ

Sızma Mahallesi: Mahalle Selçuklu ilçe merkezinin 22 km. kuzeybatısında yer almakta-
dır. Mahallede, bu yıl gerçekleştirilen çalışmalarda 1 aslan heykeli, 1 lahit kapağı, 3 altar, 
1 sütun kaidesi, 1 büstlü sütun başlığı (Korinth), 1 lahit gövdesine ait parça, 1 yazıtlı mezar 
steli, 1 heykelciğe ait baş kısmı olmak üzere toplam 10 adet eser tespit edilmiştir. Söz konusu 
eserler, belgelenerek envanteri oluşturulmuştur (Resim 10-11-12). 

Sonuç olarak 2005 yılından itibaren Konya ve Çevresinde sürdürdüğümüz yüzey araş-
tırması çalışmalarının son sezonunda araştırılan alanlar ile birlikte antik dönemdeki adıy-
la Lykaonia ve Isauria Bölgelerinde bulunan arkeolojik materyaller hakkında fikir sahibi 
olunmuştur. Gerçekleştirdiğimiz yüzey araştırmaları sayesinde bölgenin Roma İmparatorluk 
dönemindeki sanatsal, ekonomik, kültürel düzeyleri ile ilgili veriler toplanmış ve bütüncül 
bir bakış açısıyla ulusal ve uluslararası bilim çevrelerine ulaştırılması sağlanmıştır. Araştırma 
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alanında tarafımızca tespit edilen ve bilim çevreleriyle yayınlar yoluyla paylaşılan eserlerin 
geneli Roma İmparatorluk Dönemine tarihlendirilen eserler olup, eyalet sanatı olarak nite-
lendirilebilecek üslupta üretilmiş eserlerdir. Genel temanın Roma sanatı ile özdeş olduğunu 
söylemek mümkün olsa bile Roma’nın bu uzak eyaletinde neredeyse stilize olarak adlandırı-
labilecek nitelikte ürünler üretildiğini söylemek mümkündür. 

Gerçekleştirdiğimiz yüzey araştırmaları ile çok sayıda doktora ve yüksek lisans tezi, bil-
diri makale, kitap bölümü ile 2020 yılından itibaren, Konya ve Çevresi -1 (Seydişehir) ve 
Konya ve Çevresi -2 (Bozkır) adlı kitaplarımız yayınlanmıştır. Bu kitap serisi diğer yıllardaki 
çalışmalarla devam edecektir.

Bu süreçte her daim desteğini hissettiğimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kazılar Daire 
Başkanlığının tüm personeline, Selçuk Üniversitesi’ne, 15 yıllık bu süreçte ekibimizin birer 
üyesiymişçesine özveriyle çalışarak bizlere destek olan bakanlık temsilcilerimize, Konya ili-
nin birçok ilçesinde ve mahallesinde bizlere yardımcı olan yöre halkına sonsuz teşekkürle-
rimizi sunarız. 
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Resim 1: Kalkan Kabartmalı Blok. 

Resim 2: Ostotek Kapağı.

Resim 3: Altar (Dar Yüz).
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Resim 4: Altar (Geniş Yüz).

Resim 5: Ostotek Gövde Parçası.

Resim 6: Ostotek Gövde Parçası.
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     Resim 7: Ostotek Gövdesi.

Resim 8: Ostotek Gövdesi.

     Resim 9: Girlandlı Blok.
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Resim 10: Mezar Steli.

Resim 11: Heykel Parçası.

Resim 12: Lahit Teknesi (Kybele).
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Resim 13: Kaya Mezar.

Resim 14: Kaya Kabartması.

Resim 15: Arcosoliumlu Mezarlar.
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ORDU-MELET IRMAĞI HAVZASI YÜZEY ARAŞTIRMASI 2019-2020 YILI 
ÇALIŞMALARI 

Atakan AKÇAY*

S. Yücel ŞENYURT

Seda KARA

İlkay AKLAN

Mehmet CEVHER

H. Umut KIVRAK

“Ordu İli Melet Irmağı Havzası Yüzey Araştırması (OMHAY)”, Melet Irmağı’nın Ordu 
ili sınırları içerisinden geçtiği havzayı araştırmayı hedefleyen bir projedir. Karadeniz gene-
linde olduğu gibi, Ordu’nun fiziki coğrafyasında da kıyıya paralel sıradağlar ve bu dağları 
kuzey-güney yönünde kesen akarsular önemli bir yer tutmaktadır. Araştırmanın coğrafi baş-
langıç noktası 2018-2020 yılı çalışmalarının yürütüldüğü Mesudiye İlçesi olmuştur. Anado-
lu’nun iç kesimlerine açılan, Çoruh-Kelkit Vadisi’ne bakan konumu ile Mesudiye, Sivas-Ko-
yulhisar ve Tokat-Reşadiye ile sınır olup özellikle ilçenin güney kesimleri, hayvancılık, tarım 
ve ormancılık faaliyetleri için son derece elverişlidir. Bölgede bakır, kurşun, gümüş, çinko, 
demir, altın ve mangan yatakları dikkat çekerken, özellikle Mesudiye ile Kabadüz çevresin-
deki işletilmiş ve işletilmeye devam eden değerli cevher yatakları bölge arkeolojisinin temel 
dinamikleri açısından da son derece önemlidir. Mesudiye, Sivas, Tokat ve Giresun ile sınır 
paylaşırken Melet Irmağı Havzası’nın da yukarı bölümünü oluşturmaktadır. İlçenin özellik-
le güney kesimi coğrafi ve iklimsel açıdan Orta Anadolu karakteri taşımaktadır. 2019-2020 
yıllarında tespit edilen yerleşimler ve detaylı yüzey araştırmaları gerçekleştirilen merkezler 
aşağıda kısaca tanıtılacaktır.

Pilav Tepesi (M18-7)

Mesudiye ilçe merkezinin yaklaşık 8 km. güneyindeki Pilav Tepesi, Dayılı Köyü sınırları 
içerisindedir. İlk kez 2018 yılında ziyaret edilen Pilav Tepesi (Resim:: 2), Kuyupınar Deresi-
nin üzerinde kurulmuş sulama göletinin hemen batısında yer alır. Kayalık bir sırt üzerinde yer 
alan Pilav Tepesinin taban alanı 35x30 m. boyutlarında bir alana yayılmaktadır ve yerleşim 
4-5 m. kalınlığında bir kültür dolgusuna sahiptir. Yüzeyde tespit edilen seramik malzemeler 
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içerisinde yoğunlukla Geç Kalokolitik Çağ (GKÇ)- Erken Tunç (ETÇ)-I (MÖ 3300-2700) 
dönemine tarihlenen örnekler (Resim:: 2b) bulunmaktadır. Ele geçen kalın krem astar üzeri-
ne koyu kırmızı renkte bant bezemeli polikrom boyalı Geç Demir Çağı’na (GDÇ) ait gövde 
parçası (Resim: 2c) ise bölgede Demir Çağı’nın son aşamasında da bir yerleşim olduğunu 
göstermektedir. Söz konusu parçanın en yakın benzeri, ırmağın kuzey kesimindeki Terekka-
ya yerleşiminde bulunmuştur. 

Küllüce Höyükleri (M18-11/12)

Mesudiye ilçe merkezinin yaklaşık 2 km. güneybatısındaki Müslüm Sarıca Köyü’nün 
500 m. kuzeydoğusunda Kelali Deresi’nin üzerinde Küllüce-1 ve Küllüce-2 ismi verilen iki 
alan yer almaktadır. Bölgede daha önceki yıl ziyaret edilen tescilli Müslüm Sarıca höyüğü 
dışında, çok yakın konumda Küllüce höyüklerinin bulunması dikkat çekicidir. Küllüce, esa-
sında birbirlerine 20 m. mesafede bulunan çift konili bir höyük yerleşimi olmakla birlikte 
Küllüce-2’deki tahribat çok büyük boyutlarda olup, mimari temeller tamamen dağıtılmış du-
rumdadır. İlk kez 2018 yılında gidilen Küllüce-1’de (Resim: 3a) 2019 yılında detaylı bir yü-
zey taraması gerçekleştirilmiştir. Doğal bir tepe üzerinde ilk bakışta kurgan görünümü veren 
tepede tespit edilen kaçak kazı çukurlarındaki kültür dolgusu içerisinde Geç Kalkolitik, Er-
ken Tunç dönemlerine tarihlenen çok sayıda seramik parçası (Resim: 3b), bir hayvan figürini 
(Resim: 3c)  ve yoğun olarak maden cürufları tespit edilmiştir. Müslüm Sarıca Köyü sınırları 
içerisindeki diğer höyük ile birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu coğrafyanın özellikle 
Erken Tunç Çağı içerisinde son derece yoğun bir şekilde tercih edildiği görülmektedir. Me-
sudiye-Koyulhisar yolu üzerindeki konumunun dışında, nispeten daha düzlük topoğrafyası 
ve maden (manyezit, kömür ve demir) kaynaklarına sahip olması sebebiyle, Müslüm Sarıca 
ve yakın çevresi Ordu ilinin protohistorik dönemlerindeki sürekli yerleşim alanlarından birisi 
olduğu değerlendirilmektedir. 

Çukurçayır Höyüğü (M18-15)

Mesudiye’nin en bereketli yaylalarına ev sahipliği yapan Çavdar Köyü’nün 7.8 km. ba-
tısında, İnciktepe’nin yaklaşık 550 m. kuzeyinde, bugün ormanlık alan içerisinde kalmış bir 
höyüktür. Tokat-Reşadiye il sınırına yakın kesimde yer alan höyük ilk kez 2018 yılında tespit 
edilmiştir. 2019 yılında höyük tekrar ziyaret edilmiş, daha ayrıntılı bir şekilde yüzey malze-
mesi değerlendirilmiştir. 5 m. kültür dolgusuna sahip höyük esasında 65x70 m. boyutların-
da olmakla birlikte tahribattan dolayı arkeolojik materyal daha geniş bir alana yayılmıştır. 
Höyüğün dış çeperi taş sıraları ile çevrelenmiş olup, bu taş örgü bir savunma sisteminden 
daha ziyade ahşap ve kerpiç malzemenin kullanıldığı mimari yapıların yükseltilmiş temel 
yığıntıları şeklindedir. Seramik buluntuları içerisinde en dikkat çekici olanlar, el yapımı, per-
dahlı, siyah yüzlü mallardır. Geç Kalkolitik-Erken Tunç Çağı başlarına (MÖ 3300-2900) 
tarihlenmesi mümkün olan bu seramikler dışında, oldukça yoğun sayıda maden cürufu da 
görülebilmektedir. Orman örtüsü içerisinde kalmış olan yerleşimin mevsimsel karakterli, bir 
madenci yerleşimi olabileceği düşünülmektedir.
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Yazıtarla Höyüğü (M18-16)

Çavdar Köyü’nünyaklaşık 2 km. güneydoğusunda, Akpınar Mevkii içerisinde kurumuş 
bir dere yatağının (Ali Deresi) kenarında yaklaşık 5 m. yüksekliğinde ve 65x75 metre boyut-
larında bir höyüktür. Taban alanı yaklaşık 135x90 m. bir alana yayılan höyüğün GKÇ-ETÇ 
(Resim: 4b) ve Demir çağına ait seramik buluntuları, çok dönemli yerleşim karakterini gös-
termektedir. Ayrıca höyüğün (Resim: 4a) üzerinde ve çevresinde yoğun şekilde maden cüruf-
ları da görülebilmektedir. Yerleşimin esas höyük konisi dışında Demir çağı içerisinde özel-
likle kuzeybatı yönünde yayılım gösterdiği tespit edilmiştir. Etek kısmıyla birlikte yerleşimin 
sınırları Demir çağında yaklaşık 290x160 m. boyutlarında bir alana yayılmaktadır. Tespit 
edilen Demir çağı seramikleri (Resim: 4c) MÖ 8-7 yüzyıla tarihlenen, monokrom boyalı 
örnekler ve krater formlu kaplardan oluşmaktadır. Teras üzerinde dikdörtgen planlı yapı ka-
lıntılarının temel izleri de görülebilmektedir. Yazıtarla Höyüğü, Mesudiye sınırları içerisinde 
tespit edilen yerleşimler içerisinde kültür dolgusu kalınlığı, bir teras alanına sahip olması, 
tahribata uğramamış olması ve iki farklı döneme ait (Tunç-Demir Çağı) seramik buluntuları 
ile dikkat çeken yerleşimlerden birisidir.  

Tepetarla Yerleşimi (M18-7)

Mesudiye İlçesi Çardaklı Köyü Demircikıran Mahallesi’nin yaklaşık 1.5 km. güneyba-
tısında yer almaktadır. Yerleşim Melet Irmağı’nın Ordu ili sınırları içerisindeki en önemli 
kolu olan Esat Deresi’nin kaynağını oluşturan, Karapınar, Söğütlü ve Kekrece derelerinin 
birleşim noktasında yer alır. Bir “tepe üstü” yerleşimi olan Tepetarla, vadi seviyesinden 40-
45 m. yüksekte, üst kısmı nispeten düz, doğal bir sırt üzerinde konumlanmaktadır. Arkeolojik 
buluntular yaklaşık 185x210 m. boyutlarında bir alanda yayılım göstermektedir. İlk defa M. 
Özsait tarafından ziyaret edilen yerleşimde Geç Kalkolitik ve Erken Tunç Çağı’na tarihlenen 
seramiklerin varlığı daha önce de raporlanmıştır. 

Tepetarla’da (Resim: 5a) tarafımızca ilk kez 2018 yılında araştırma yapılmış, ancak bitki 
örtüsünün yoğunluğu sebebiyle az sayıda malzeme gözlemlenebilmiştir. 2020 yılında ise Eylül 
ayının sonlarına doğru yapılan araştırmalarda çok daha fazla sayıda arkeolojik veri (Resim: 5c) 
tespit edilebilmiştir. Bir tepe üstü yerleşim olmakla birlikte, Geç Kalkolitik, Erken Tunç Çağı 
dönemleri dışında, MÖ 2. Bin (Geç Tunç) ve Demir Çağı’na tarihlenen seramik örneklerine de 
rastlanmış olması, Tepetarla’da uzun süreli bir tabakalaşmanın olduğunu göstermektedir.

Tepetarla’nın kuzey, güney ve doğusu dereler tarafından açılan derin vadiler ile sınırlıdır 
ve bu bariyerler yerleşime doğal bir koruma sağlamaktadır. Batı kesimi ise daha tedrici bir 
düzlük şeklindedir. Bir sur/çevre duvarı ve muhtemel kapı alanının da bu kesimde olabi-
leceği tahmin edilmektedir. Deniz seviyesinden yaklaşık 1560 m. yükseklikteki yerleşim, 
güçlü su kaynaklarının birleşim noktasında, diğer yerleşimlerden daha zengin bir tarımsal 
havzanın kontrolünü sağlamaktadır. Tepetarla’nın en dikkat çekici özelliklerinden birisi yü-
zeyde görülebilen çok sayıdaki bazalt öğütme taşı ve maden cüruflarıdır. MÖ 4. Bin yıl orta-
larından Demir Çağı sonuna kadar devam eden seramik buluntuları Tepetarla’nın bölgedeki 
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en uzun süreli yerleşim birimlerinden birisi, muhtemelen bölgesel bir merkez olabileceğini 
göstermektedir. MÖ 2. Bin yıla tarihlenen, çark yapımı, omurgalı çanak formları ve yine 
çark yapımı yalın yüzlü malların varlığı (Resim: 5b), Tepetarla’yı çok daha farklı bir konuma 
ulaştırmaktadır. 

Taştekne Nekropolü (M18-19)

Çardaklı Köyü, gerek daha engebesiz arazi koşulları gerekse zengin su kaynakları ile Me-
sudiye’nin en güçlü yerleşim alanlarının başında gelmektedir. 1665 metre yüksekliğindeki 
bu sırt bugün büyük oranda çam ormanları içerisinde kalmıştır. Çardaklı Köyü’nünyaklaşık 
2.5 km. kuzeybatısında Karapınar Deresi’nin oluşturduğu, menderesler ile şekillenmiş bere-
ketli vadinin fazla yüksek olmayan sırtlarında Helenistik ve Roma Dönemlerine tarihlenen 
mezarlık/nekropol alanları dikkat çekicidir. Bunlar içerisinde özellikle Taştekne olarak ad-
landırılan mevkiinin defineciler tarafından geçmiş yıllarda da tahrip edilmiş olduğu bilgisi 
alınmıştır. Alanda yapılan incelemelerde çok sayıda kapakları korunmamış, kireç taşından 
sanduka mezar tespit edilmiştir. Söz konusu alana Taştekne Mevkii ismi verilmesinin sebe-
bi olan sanduka mezarların oldukça geniş bir alana yayıldığı anlaşılmaktadır. Karadeniz’in 
Helenistik-Roma dönemi arkeolojisi ve kültürü için son derece önemli olan bu nekropol ala-
nında görülebilen mezar sandukaları yaklaşık 175x135 m. boyutlarında bir alanda yoğunluk 
göstermektedir. Ancak orman örtüsü altında kalmış alanda çok daha fazla sayıda mezarın 
olabileceği düşünülmektedir.

Hanyeri Höyüğü (M18-22)

OMHAY Araştırması kapsamında ilk kez 2018 yılı araştırmalarında tespit edilen, ancak 
yoğun bitki örtüsü sebebiyle çok fazla malzeme görülemeyen Hanyeri Tepe Üstü Yerleşme-
si’nde 2020 yılında intensive (detaylı) bir yüzey taraması gerçekleştirilmiştir. Üçyol Ma-
hallesi’nin yaklaşık 1.2 km güneybatısında, Sıracakaya Mevkii içerisinde yer alan Hanyeri, 
Taşara Deresi’nin hemen kuzeyindeki doğal bir tepe üzerindedir. Kuzeydeki Sahanlı Başı 
tepesinden kaynaklarını alan Sağımlı Deresi ve Taşara Deresi’nin oluşturduğu yaklaşık 3 km 
uzunluğundaki menderesler, Sahanlı Boğazı’na kadar devam eden son derece verimli tarım-
sal bir havza ve hayvancılık için müsait bir otlak alanı oluşturmaktadır. Hanyeri, bu havzanın 
en kuzeybatısında yer alan küçük boyutlu bir yerleşimdir. Yaklaşık 50 m. çapında ve 6-7 m. 
yüksekliğindeki yerleşimin güney kesimi doğal kayalık sırta yaslanmaktadır. Tespit edilen 
seramikler içerisinde Erken Tunç Çağı ve Demir Çağı örneklerinin yer alması, çok dönemli 
bir yerleşimi işaret etmektedir. Bununla birlikte, MÖ 2. Bin yıl seramiğine rastlanmamış 
olması, yerleşim kronolojisindeki kesintiyi yansıtmaktadır. 

Güleyanı Tepesi (M18-23)

OMHAY kapsamında ilk kez 2018 yılında tespit edilen, 2019 yılında yeniden gezilerek 
tescil işlemleri başlatılan Güleyanı Tepesi’ne (Resim: 6a) yöre halkıyla yapılan görüşmelerde 
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kaçak kazılar yapıldığı yönündeki duyumlar nedeniyle yeniden gidilmiştir. Üçyol mahalle-
sindeki Güleyanı Tepesi, Taşaderesi’nin yaklaşık 600 m., Hanyeri Höyüğü’nün ise 900 m. 
güneyindedir. Üçyol’da Taşaderesi, Sıracakaya ve Kızılırmak Mevkii’nin kesiştiği verim-
li alan ortalama 1600 m. yüksekliğinde olmakla birlikte, son derece güçlü su kaynaklarına 
sahiptir. Tespit edilen arkeolojik alanlar ise Gölkırağı Tepesi’nin (1606 m.) doğu terasları 
üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu alanlardan birisi olan Güleyanı Tepesi, doğal bir sırt üzerinde 
yaklaşık 75x80 m.lik bir alanda yayılım göstermektedir. Erken Tunç Çağı seramiği dışında, 
Demir çağına tarihlenen seramik parçaları (Resim: 6b) yoğun şekilde ele geçmiştir. Kuzey-
doğu-güneybatı yönlü uzanan kireçtaşından kayalık sırt (Güleyanı Tepesi) ve çevresinde yo-
ğun bir arkeolojik doku görülmektedir. Güleyanı Tepesi’nin etek kısımlarında, tepeyi yuvar-
lak şekilde çevreleyen bir çevre duvarının izleri görülebilmektedir. Bitki örtüsü ile kapanmış 
bu izin, yerleşimin etrafını çeviren bir savunma sistemine ait olması muhtemeldir. 

Demircikıran Kaya Mezarı (M19-6)

Çardaklı Köyü’nde yapılan incelemelerde Demircikıran Mahallesi sakinlerinden alınan 
bilgiler neticesinde, kış aylarından yaşanılan sel sonrasında yamaç üzerinde toprak kayması 
sonrasında açığa çıktığı belirtilen bir kaya mezarında incelemelerde bulunulmuştur. Karapı-
nar Deresi’nin açtığı vadinin, Demircikıran mahallesine bakan oldukça dik eğimli yamacı 
üzerindeki tek odalı kaya mezarı kireçtaşı kayalık içerisine açılmıştır. Roma dönemine tarih-
lenebilecek, yarım tonoz tavanlı, düz zeminli mezar odasının, girişin sol kısmında kalan ölü 
yatağı (kline) tahrip olmuştur. 1.3 m. yüksekliğinde, 1.8 m. uzunluğunda, 1.4 m. genişliğin-
deki mezar içerisinden dışarıya atılmış kırık kemik parçaları görülebilmektedir. 

Kırantarla Höyüğü (M19-1)

Çardaklı Köyü’nünGölyanı mevkiinde, Karapınar deresi ile Göztarla deresinin birleştiği 
alanda, güçlü su kaynaklarının üzerinde kurulmuş bir yerleşimdir. Ulugöl Pınarı ismi verilen 
tatlı su kaynağının hemen üzerindeki doğal sırtın üzerindeki yerleşim yaklaşık 150x155 m. 
boyutlarında, 4-5 m. kültür dolgusuna sahiptir. Bugün orman örtüsü içerisinde kalmış ve iş 
makinaları ile tahrip edilmiş höyüğün (Resim: 7a-b) esasında oldukça stratejik bir öneme 
sahip olduğu görülmektedir. Kırantarla’nın en erken dönem seramik malzemeleri (Resim: 7c) 
ETÇ-I’e tarihlenmekle birlikte en dikkat çekici buluntusu Orta Demir Çağı’na ait geyik mo-
tifli bir Alişar-4 seramiğidir. Parçanın üzerindeki iki paralel çizgi ve diz kapağını temsil eden 
yuvarlak hat Alişar-4 seramik geleneği içerisinde MÖ 8-7. yüzyıllarda yaygınlaşmaktadır. 
Bu geleneğin en kuzeydeki yayılım alanı, daha önceki çalışmalarda Tokat-Sulusaray olarak 
bilinmekle birlikte, Kırantarla örneği geleneğin Ordu-Mesudiye’ye kadar uzandığını göste-
ren bir buluntudur. Bölgemizde daha önceki yayınlarda Frig kimliği ile tanımlanan Demir 
Çağı kültürünün esasında Orta Anadolu Demir Çağı gelenekleri içerisinde değerlendirilmesi 
gerektiği, burada da tarafımızca bir kez daha önerilmektedir.  
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Sakaoğlu Arkeolojik Alanı ve Kurganları (M19-3)

Mesudiye Çardaklı Köyü sınırları içerisinde yapılan incelemelerde, Demircikıran Ma-
hallesi’nin yaklaşık 1.8 km. batısında, Taştekne Mevkii içerisinde Söğütlüdere’nin açtığı va-
dinin doğu sırtları üzerinde, köylüler tarafından Oklutepe ve Sakaoğlu olarak adlandırılan 
birbirine yakın iki alanda incelemeler yapılmıştır. Sakaoğlu Tepesi ismi verilen sırt üzerinde 
çapları 3-5 m. yükseklikleri 2-3 m. arasında değişen taş yığma kurgan mezarlar tespit edil-
miştir. Kayalık sırt üzerindeki orman örtüsü içerisinde kalan örnekler ile birlikte 30’dan fazla 
taş yığma mezar görülebilmektedir. Oklutepe’nin yaklaşık 120-130 m. güneybatısında, sta-
bilize yolun hemen yanında, ise yüzey toprağının sel sonrasında sıyırılması ile açığa çıkmış 
bir taş temel duvarı tespit edilmiştir. 7 m. uzunluğunda ve 0.90 m. genişliğindeki bu duvar, 
düzeltilmemiş taşlar ile örülmüş olup, temelin yalnızca son sırası korunmuştur. Söz konusu 
duvarın yakın çevresinde az sayıda Helenistik ve Roma dönemi seramiğine rastlanmıştır. 
Bu duvarın 200 m. güneybatısında ise bu yerleşim ile ilişkili olduğunu düşündüğümüz bir 
nekropol alanı tespit edilmiştir. Yüzey toprağının yağmurlarla aşınması ile bazı taş sanduka-
lar açığa çıkmış durumdadır ve etrafa yayılmış insan kemiği parçaları da görülebilmektedir. 
Taştekne Nekropolün’de tespit ettiğimiz mezarlar ile aynı karakteri yansıtan Nekropol alanı, 
bölgenin Helenistik-Roma dönemindeki iskan tarihi açısından son derece önemlidir. 

Göngörmez (M19-4)

Üçyol Mahallesi’nin yayla kısmında yer almaktadır. M. Özsait tarafından da ziyarette 
bulunulmuş olup ilk tespit edildiği 1990’lı yıllarda orman örtüsünün azlığı sebebi ile sınırları 
daha net anlaşılabilirken bugün yoğun orman örtüsü altında kaldığı için, yayılımı tam olarak 
anlaşılamamaktadır. İki küçük derenin arasında kalan bir sırt üzerindeki Göngörmez’de bir 
konik tepe daha belirgin şekilde yükselti (Resim: 8) göstermektedir. Kaçak kazılar ile tah-
rip edilmiş olan bu alanlarda özellikle Geç Kalkolitik dönem sonu ile Erken Tunç Çağı’nın 
başlarına tarihlenen seramik buluntuları görülmektedir. Bu tanım daha çok seramik tarihlen-
dirmeleri sebebiyle kullanılmakla birlikte kastettiğimiz tarihsel aralık esasında MÖ 3200-
2800/2700 yıllarını kapsamaktadır. Alanda seramikler dışında, yanmış kerpiç parçalarının 
yoğunluğu da gözlenmektedir. Dal-çamur tekniğindeki bir mimari düzenlemeye işaret eden 
bu kerpiç kalıntıları, yapıların ahşap çatkıları içerisine dizilmiş mimari yapı malzemeleridir. 

Uzuntepeler Yamaç Yerleşimi (M19-5)

Üçyol Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen bir başka alan, Üçyol Köyü’nün 2.5 
km güneyinde, Taşaderesi’nin üzerindeki Uzuntepeler Mevkii’ndedir. Taşaderesi’nin Sahanlı 
Boğazına girdiği noktaya yakın konumda, üç doğal tepeden oluşan Uzuntepeler’den (Resim: 
12) dereye en yakın olan üçüncü tepenin eteklerinde Erken Tunç Çağı-I dönemi seramikleri 
ile çok sayıda çakmaktaşı dilgi tespit edilmiştir. Yamaç yerleşimi niteliğinde, Uzuntepeler 
üzerinde yapılan yoğun tarımsal faaliyetler, muhtemel höyük konisinin korunmamasına se-
bep olmuştur. Dış yüzleri siyah renkte ve perdahlı, iç yüzleri ise kırmızı/kahverengi renkli 



185

2019-2020 YILI YÜZEY ARAŞTIRMALARI / CİLT 1

seramikler Karaz/Erken Transkafkas kültürünün ürünleri ile yakın benzerlik göstermektedir. 
Bir yamaç yerleşimi niteliğindeki Uzuntepeler’de az sayıda da olsa Orta Demir Çağı serami-
ğine de rastlanmıştır. 

Harmanyeri (M20-2)

Arıcılar Yaylası içerisinde yapılan incelemelerde, Elmatarlası Mahallesi’nin 750 metre 
doğusunda doğal bir sırt üzerinde az sayıda seramik parçası tespit edilmiştir. Üzerinde ma-
hallenin modern mezarlığının da bulunduğu sırtın özellikle güney yamaçlarına sürüklenmiş 
malzemeler Erken Tunç Çağı’na tarihlenen çok az sayıda amorf örneklerden oluşmaktadır. 
Tepenin dar üst konisi modern mezarlık olarak kullanılmakta olup, kültür dolgusu görülme-
yen yamaç üzerindeki yerleşimin tescile değecek bir özelliği kalmamıştır.

Nal Tepesi (M20-3)

Mesudiye İlçesi’ne Ordu il merkezine bağlayan karayolu Melet Irmağı’nın aktığı derin 
vadiyi kullanmaktadır. Bu vadinin üzerinde, Mesudiye yönünden Topçam Barajı’na gelme-
den önceki en son mahalle Arıcılar Mahallesidir. Bu mahallenin yer aldığı kesimden sonra, 
Irmak Havzası çok derin bir vadi içerisinde akmaya başlamaktadır. Melet Irmağı’nın hemen 
kuzeyinde yer alan Arıcılar Köyü’nde 2020 yılında özellikle yayla kesiminde incelemeler 
yapılmıştır. Arıcılar Köyü’nün yaylası üzerinden Mesudiye’nin en yüksek tepelerinden birisi 
olan Karababa Tepesine ve buradan da Topçam Yaylası’na geçilebilmektedir. Ancak bu yol-
lar bugün büyük oranda ormanlık araziler içerisinden geçmektedir ve herhangi bir arkeolojik 
veya modern yerleşime ev sahipliği yapmamaktadır.

Arıcılar Köyü’nün yaklaşık 2.2 km batısında, Arıcılar Köyü Yaylası’nın girişinde yer alan 
doğal bir tepeliktir. M. Özsait tarafından 1990’lı yıllarda yapılan araştırmalarda ismi geçtiği 
için Naltepesi ziyaret edilmiştir. Ancak yaptığımız araştırmalarda herhangi bir seramik par-
çası veya mimari kalıntıya rastlanmamıştır.

Evliyatepesi (M20-4)

Mesudiye İlçesi’ne bağlı Erikköy mahalle merkezinin yaklaşık 750 metre güneyinde, 
Evliyasırtı ve Kurttapan sırtlarının kuzeyinde zengin su kaynakları üzerinde, doğal bir sırt 
üzerinde Evliyatepesi ismi verilen bir höyük tespit edilmiştir. Yaklaşık 65 metre çapında bir 
taban alanına yayılan ve korunan yüksekliği 4 metreye ulaşan höyüğün etrafı, büyük boyutlu, 
düzeltilmemiş taşlardan oluşan bir set/ihata duvarı ile çevrilidir. Ancak söz konusu duvar sa-
vunma amaçlı bir sur duvarı niteliğinde olmayıp, yerleşimin sulak ova seviyesinden yüksel-
tilmesini ve korunmasını sağlayan bir çevre duvarı niteliğindedir. Evliyatepesi’nin (Resim: 
9) doğu kesimi modern mezarlık tarafından tahrip edilmiş olup, üst kısmının yüksekliği de 
modern mezarlar sebebiyle azalmıştır. Yerleşimin güney kesimindeki kesitten görülen kül-
tür dolgusu kalınlığı 5-6 metredir. Evliyatepesi’nde yapılan yüzey toplamasında çok sayıda 
Geç Kalkolitik Çağ seramiğine rastlanmıştır. Mesudiye yüzey araştırmaları kapsamında, Geç 
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Kalkolitik Çağ malzemelerinin en yoğun şekilde ele geçtiği yerleşim Evliyatepesi’dir. El 
yapımı, bir kısmı baskı/çentik bezemeli, açık kahverengi yüzey renkli Geç Kalkolitik Çağ 
seramikleri dışında, koyu yüzlü, perdahlı, el yapımı Erken Tunç I Dönemi seramikleri de son 
derece yoğunluktadır. Araştırma sırasında ele geçen bir kısmı kırık p.t. mühür (pintadera) ve 
bir adet perdahlanmış pandantif (koyun parmak kemiği) dokümantasyon işlemleri ardından 
etütlük eser olarak Ordu Müzesi Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. 

Abdili Kurganı (M20-6)

Daha önce M.Özsait ve ekibi tarafından (1993 yılı) ziyaret edilen ve Erken Tunç Çağı 
yerleşimi olarak tanımlanan Kurucan’da (Abdili) tarafımızca yapılan araştırmalarda, bura-
sının esasında bir yerleşim alanı olmadığı Erken Tunç Çağı’nın başlarına tarihlenen bir kur-
gan olduğu (Resim: 10) tespit edilmiştir. Yaklaşık 20 metre çapında 4 metre yüksekliğindeki 
kurgan üzerinde, eski tarihli büyük bir kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Kaçak kazı çukuru 
içerisinde görülen kerpiç parçaları ve düzensiz taşların dağıtılmış mezar odasına ait olduğu 
anlaşılmaktadır. Yüzeyinde veya etrafında bir seramik parçasına rastlanmamakla birlikte, 
kaçak kazı çukuru içerisinden çok az sayıda, amorf halde ETÇ-I dönemi seramik parçası 
görülmüştür. Bu seramiklerin, mezar armağanı olarak bırakılmış kaplara ait olduğu anlaşıl-
maktadır. 

Fırışlık (M20-7)

Abdili Yaylası içerisinde ziyaret edilen bir başka merkez Fırışlık (Resim: 11) ismi ile 
bilinen höyüktür. Daha önce Abdili Köyü’nün Fırışlık Mahallesi sınırları içerisinde kaldığı 
belirtilmiş olsa da esasında, 1:25.000’lik haritalarda Abdili-Musalı Mahallesi’nin Isırganlı 
Mevkii’nde yer aldığı görülmektedir. Arkeolojik materyalin yayılımına göre esas höyük ko-
nisi 40 m. çapındadır. Üzerinde eski tarihli, büyük boyutlu bir kaçak kazı çukuru yer almak-
tadır. Kaçak kazı çukurundan da görüldüğü üzere kültür dolgusu kalınlığı yaklaşık 4 m.’dir. 
Bugünkü Tokat-Reşadiye sınırına yakın olan höyüğün yakın çevresi çam ve meşe ormanları 
ile çevrilidir. Höyüğün üzerinde Geç Kalkolitik ve Erken Tunç Çağı seramikleri dışında fark-
lı dönem malzemelerine rastlanmamıştır. Fırışlık’ın en dikkat çekici özelliği özellikle güney 
kesiminde yoğunlaşan maden cüruflarıdır. Yüzeyi neredeyse kaplayan bu maden ergitme 
atıkları yerleşimdeki metalurjik aktivitelerin kanıtları olmakla birlikte, MTA raporlarında da 
yakın bölgede Bakır-Kurşun-Çinko madenlerinin varlığı rapor edilmiştir.

OMHAY Araştırmasının 2018-2020 yılı çalışmalarında Mesudiye İlçesi sınırları içerisin-
deki çalışmalar büyük oranda tamamlanmıştır. Üç yıl süre ile bölgede yürütülen araştırma-
lar, Ordu ilinin en nitelikli protohistorik yerleşmelerinin (Resim: 1) Mesudiye Havzasında 
olduğunu ortaya koymaktadır. Elde edilen veriler, Mesudiye İlçesi’ndeki yerleşim tarihinin 
Kalkolitik Çağ içerisine kadar (MÖ 5000/4500) indiğini göstermekle birlikte, araştırmalarda 
henüz Neolitik döneme ilişkin bir veri elde edilememiştir. Mesudiye’de Kalkolitik, Erken 
Tunç malzemeleri daha yoğun ele geçerken Geç Tunç ve Demir Çağı’na tarihlenen seramik 
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buluntuları daha az yoğunlukta tespit edilmiştir. Diğer taraftan özellikle, antik dönemlerde 
kullanılan zengin maden ve mineral yataklarının incelenmesi, bölge kültürünün yaylacılık ve 
hayvancılık dışındaki dinamiklerinin tespit edilebilmesi açısından da önemli sonuçlar ortaya 
koymuştur. Melet Irmağı’nın özellikle güney kesimindeki yüksek yayla alanlarının, hayvan-
cılık ve madencilik faaliyetleri kapsamında özellikle Kalkolitik Çağ içlerinden itibaren (MÖ 
4500’ler) tercih edilmeye başlandığı görülmektedir. 1500/1700 metre arasında yükseklik 
gösteren yayla kesimlerinde MÖ 3. Bin yılın başlarında yerleşim sayısının artmaya başladığı 
görülmektedir. Höyüksel karakterdeki yerleşimlerde mevsimsel karakter son derece baskın-
dır ve daha çok hayvancılık ve madencilik temelli bir ekonomiden bahsetmek mümkündür. 
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Resim 1: OMHAY Araştırması, tespit edilen yerleşimler

Resim 2: Pilav Tepesi (a), GKÇ-ETÇ seramikleri (b), GDÇ seramiği (c)

Resim 3: Küllüce-1, GKÇ-ETÇ seramikleri (b), p.t. hayvan figürini (c)
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Resim 4: Yazıtarla (a), GKÇ-ETÇ seramikleri (b), Demir Çağı seramikleri (c)

Resim 5: Tepetarla, MÖ 2. Bin yıl seramikleri (b), bazalttan öğütme taşları (c)

Resim 6: Güleyanı (a), MÖ 3. Bin yıl ve Demir Çağı seramikleri (b)
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Resim 7: Kırantarla (a-b), MÖ 3. Bin yıl ve Demir Çağı seramikleri (c)

Resim 8: Güngörmez
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Resim 9: Evliyatepesi ve seramik buluntuları

Resim 10: Abdili Kurganı
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Resim 11: Fırışlık yerleşimi ve seramik buluntuları

Resim 12: Uzuntepeler ve seramik buluntuları
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SAMSUN KIYI KESİMİ 2019 YILI ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI 
RAPORU

Atila TÜRKER*

Cahide Gizem TIRIL-ÖZBİLGİN

GİRİŞ

Samsun Bölgesi Kıyı Kesimi Prehistorik ve Protohistorik Dönem arkeolojik kültür var-
lıklarının keşfini ve belgelenmesini hedefleyen araştırmalar, 2019 yılı çalışmalarıyla tamam-
lanmıştır.1 Çalışmalar 10.6-12.7.2019 tarihleri arasında toplam 33 gün sürmüş, bunun 24 
günü sahada gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında Samsun Merkez, Yakakent, Alaçam, 
Bafra, Ondokuzmayıs, Tekkeköy, Asarcık, Salıpazarı ve Çarşamba İlçelerinde yapılmıştır 
(Harita 1). Bu yazıda daha önceki yıllarda araştırdığımız ve yeniden ziyaret ettiğimiz lokas-
yonlar hakkında daha kısa bilgi verilmiştir.2 

ÇARŞAMBA OVASI

Çarşamba Ovası’nda Tekkeköy ile Salıpazarı ilçeleri arasında, eski demiryolu hattının 
güney kesimi boyunca jeomorfolojik özelliklerine göre arkeolojik potansiyeli görülen muh-
telif kesimler geniş alan taraması yöntemiyle araştırılmıştır. Çarşamba İlçesi’nde yapılan 
çalışmalar, Tekkeköy Gar İstasyonu’ndan başlamış, demiryolu hattı izlenerek doğu yönünde 
9 km.lik alanın muhtelif yerlerinde devam etmiş ve Kababürük Köyü’nde sonlandırılmıştır. 
Tekkeköy İlçesi’nde yapılan araştırmalar daha çok ilçenin doğu yarısında kalan ve dağlık 
kesimin ovaya inen sırtları ile bunlar arasındaki vadileri hedef alan bir çalışma programı 
kapsamında gerçekleştirilmiştir. Tekkeköy Mağaraları’nın da bulunduğu Arkeolojik Park 

* Doç. Dr. Atila TÜRKER, OMÜ FEF, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi AbD., Kurupelit Kampüs, 55139 
Atakum/Samsun-TR, atilaturker@gmail.com

 Cahide Gizem TIRIL-ÖZBİLGİN, Doktora Öğrencisi, OMÜ Arkeoloji Bölümü, Kurupelit Kampüs, 55139 Ata-
kum/Samsun-TR, gizemtiril74@gmail.com

1 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün (Proje No. YA015501/2019) 
izinleriyle gerçekleştirilmiştir. Samsun Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırması 2019 Yılı Çalışmaları, 2863 Sayı-
lı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun ilgili amir hükümleri kapsamında ve Bakanlık Makamının 
17/02/2016 tarih ve 94949537-10.04-32178 sayılı Onayı ile yürürlüğe giren “Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla 
İlgili Yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge” esaslarına 
göre gerçekleştirilmiştir.

 Araştırmaya Bakanlık Temsilcisi olarak Samsun Arkeoloji Müzesi Uzmanı Arkeolog Salih KURUDERE re-
fakat etmiştir. Ekip üyeleri, metnin yazarları dışında, Doç. Dr. Özlem Sir GAVAZ, doktorantlar Semih Yaşar 
Çizikci ve Özkan ÖZBİLGİN, yüksek lisans öğrencileri Gamze Nur MERİÇ, Merve GÜNAY, A. Hamza AK-
PINAR ve Mahsun DURUKAN’dan oluşmuştur. 

 Bu yazıyı, çalışmamızın Çarşamba Ovası ayağına katılan, vakitsiz kaybetmenin acısını duyduğumuz sevgili 
öğrencim ve dostumuz Şahin KONUŞ’un aziz hatırasına ithaf ediyoruz.

2 Samsun Bölgesi Kıyı Kesimi Prehistorik ve Protohistorik Dönem arkeolojik kültür varlıklarının araştırma, ke-
şif, belgeleme, koruma önerileri geliştirme ve etkin tanıtımını içeren çalışma raporlarımız için bkz. Türker 
2016a; 2016b; 2017; Türker et al. 2019.
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alanı yeniden araştırmış, buradan güneydeki “Karaoğan Köyü” arasında kalan 6 km’lik 
alanda potansiyel görülen alanlarda çalışmalar sürdürülmüştür.

Ulaş Tepe: Kababürük Köyü’nde iki (doğal?) tepeden oluşan mevkiinde dönemi 
anlaşılamayan az sayıda kaba çanak çömlek parçaları bulunmuştur. 

Sisli Mağara: Daha önce 2016 yılında Salıpazarı çevresinde araştırdığımız Kayaköprü 
Mevkii’ndeki Sisli (Aynalı) Mağarayı3 tekrar ziyaret ederek, mağaranın yoğun kaçak ka-
zılarla tahrip edildiğini gördük. Girişi doğuya bakan mağaranın üzerinden şelale akmakta, 
önünde oluşan gölette biriken dere suyu Terme Çayı’na bağlanmaktadır. Kaçak kazılarla olu-
şan toprak yığını, mağaranın iç kesimlerine girişi engellemektedir (Yük. 6,50 m, Ön açıklık 
23,00 m, Derinlik 17,00 m). Keramik amorfları ve dilgi parçalarının bulunduğu mağara, aynı 
zamanda, çakmaktaşı kaynağı olarak kullanılmış olabilir (Resim: 1).

SAMSUN MERKEZ VE ÇEVRESİ

Samsun merkez ve çevresinde önceki yıllarda eksik kalan alanlarda, Asarcık çevresi ile 
Canik içlerinde genişletilmiş alan araştırmaları yapılmıştır. Dingilkalecik Höyüğü ile Asarcık 
İlçe merkezi arasındaki karayolu boyunca, ağırlıklı olarak da Koşaca, Esentepe ve İmamlı 
köyleri çevresindeki muhtelif alanlarda; Diklimtepe Höyüğü’nün batısı ile höyüğün gü-
neybatısındaki Düzardıç Köyü ve onun 3 km kuzeybatısındaki Başalan Köyleri yönünde 
araştırmalar genişletilmiş, herhangi bir arkeolojik kültür varlığı saptanmamıştır. 

Dingilkalecik: Doğal bir kayalık üzerinde, güneyindeki Ilısu Vadisi kıyısı ve Kavak – 
Asarcık ilçelerindeki dar boğazda konumlanır. Daha önce U.B. Alkım ve M. Özsait tarafın-
dan araştırılmıştır.4 Bugün üzeri ağaçlık ve sık çalılıklarla kaplıdır.  Keramik yoğunluğunu 
DÇ oluşturmaktadır; aynı döneme (?) ait bir de tezgâh ağırlığı parçası bulunmuştur. Az sa-
yıdaki diğer keramikler ise ETÇ ile OTÇ aittir. Ayrıca iki parça obsidyen yonga atığı bulun-
muştur (Resim: 2). 

Diklimtepe: 2015 yılında ayrıntılı olarak araştırdığımız5 höyüğün tepe noktası ile güney 
yamacında derin kaçak kazı çukurları saptadık. Yüzeyden bir taş balta (3,9 x 3,1 x 1,0 cm), 
kirman (veya ağ ağırlığı, 4,6 x 3,2 cm) ve bir obsidyen yonga yanı sıra keramik parçaları 
toplanmıştır (Resim: 3). 

İlkadım İlçesi’ndeki Uzgur masifinde önceki yıllardan eksik kalan alanlar araştırılmış, 
“Bağtepe” ve “Uzgur” höyükleri ziyaret edilmiştir. Bağtepe’den bir ezgi taşı, bir kübik vur-
gaç (sürtme taşı?) ve bir çakmaktaşı orak-dilgi elemanı; Uzgur Höyük’ten ise bir kirman ağır-

3 Türker 2018: 125 vd. 2019 yılı çalışma programımızda olmasına rağmen Terme ve Salıpazarı ilçelerinde mey-
dana gelen sel felaketinden dolayı Sisli Mağara araştırması, program bitişimizi izleyen hafta Samsun Arkeoloji 
Müzesi Müdürü Muhsin ENDOĞRU bilgisinde müze uzman arkeologları Uğur AKYÜZ ve Salih KURUDERE 
ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Tanıdıkları olanak ve ilgi için kendilerine teşekkür ederiz.

4 Kızıltan 1992: 233; Özsait 2004: 273 vd., Res. 1.
5 Türker 2016b: 401 vd.
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lığı bulunmuştur. Buralarda kaçak kazı ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan tahribatların 
devam ettiği görülmüştür.

Samsun merkezin doğusunda sürdürülen çalışmalarda, özellikle “Karadoğan Höyük” ile 
Kamaz Vadisi (Hacı Dere) arasındaki kentsel iskânlarla daralan kesimlerde araştırmalar ya-
pılmıştır.  Samsun Müzesi tarafından kurtarma kazısı tapılmış olan Karadoğan Höyük (Ku-
rupelit) yerleşiminde kaçak kazı ve yapılaşma tahribatının devam ettiği görülmüştür. Kamaz 
Deresi’nin batı kesimindeki “Hıtanın Tepe” zirvesi ve çevresinde, aralarında amphora parça-
larının da olduğu Geç Antik dönem buluntuları saptanmış, buradaki geniş nekropol alanının 
büyük ölçüde tahrip edildiği gözlenmiştir (Resim: 4). 

Dombalaktepe: Kamaz Vadisi’ndeki höyük önceki yıllarda tarafımızdan araştırılmış idi;6 
burada kaçak kazıları devam etmekte ve höyüğü çevreleyen duvar taşları yerinden sökün 
edilmektedir. Keramik dışında beyaz silikat tanecikli obsidyen kenar kazıyıcı (5,3 x 2,3 x 1,1 
cm) ve çakmaktaşı orak-dilgi elemanı (7,1 x 1,7 x 0,5 cm) (Resim: 5a-b) yanı sıra bir yarımay 
biçimli, oval dipli ve keski ağızlı kalsedon mikrolit uç (1,5 x 1,1 x 0,2 cm) bulunmuştur; bu 
mikrolit uç tarafımızdan ok (?) ucu olarak değerlendirilmiş (Resim: 5c), Beldibi B Evresi’n-
den bilinen «Beldibian» endüstrisine7 benzerliği bakımından Epipaleolitik/Neolitik döneme 
tarihlenmiştir.  

BAFRA OVASI

Bafra Ovası’nda gerçekleştirilen çalışmalarda, ovanın doğusundaki Yakakent İlçesi’nin gü-
neyi ve doğusunda, Kışlakonak Köyü ve Geyikkoşan Mevkii arasında; ovanın güneyindeki 
İlyaslı Çayı Havzası’nın kuzey yarısında, Derbent Barajı’nın doğu kıyısında, Doğankaya çev-
resinde; ovanın Kızılırmak deltasındaki Şirlek Tepe (Kuşçular Höyük) güneyi ile batısında, 
Balıklı Gölleri’in güney ve güneybatısında genişletilmiş alan araştırması gerçekleştirilmiştir. 

Yakakent İlçesi

Yakakent ilçe merkezinin batı, güney ve kısmen doğu kesimindeki kıyıya yakın alan-
lar gezilmiştir. Yakakent Çayı ile Küplüağzı Çayı’nın kalan alanlar incelenmiş, Yakakent 
Çayı’nın doğusundaki Hendekaltı Mevkii’nde araştırmalar yoğunlaştırılmıştır. Kozköy’ün 
kuzey yarısında kalan Susamlıköy Mevkii’ne kadar olan alanda araştırmalar sürdürülmüştür. 
İlçe merkezindeki yapılaşma ve ilçe güneyindeki dağlık alanların ormanlık olmasından dola-
yı, bu kesimler gezilememiştir.

Alaçam İlçesi

Alaçam İlçesi’nde, ilçe merkezinin kıyı kesimindeki Uluçay’ın doğusundaki Geyik-
koşan çevresinde ve Cin Tepesi höyüğünde; Kışlakonak-Akbulut-Madenler-Gökçeboğaz 

6  Türker 2016a: 30.
7  Bostancı 1959: Pl. V/7.
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köyleri arasında kalan muhtelif alanlarda; Gökçeboğaz Höyüğü çevresinde; Gökçeboğaz 
Höyüğü ile doğusundaki Dedetepe Höyükleri arasında kalan muhtelif alanlarda; Dedetepe 
Höyüğü ile 3 km doğusundaki Yeniköy Köyü arasında kalan muhtelif alanlarda araştırmalar 
gerçekleştirilmiştir. Kışlakonak Köyü’nde, köyün restore edilmiş eski camiisinin içeresindeki 
mezarlık alanında, M.S. 15.-16. y.y.’a dek geriye gittiği bilinen özelliklere sahip mezar taş-
larına rastlanmıştır; bunlardan bazıları üzerinde çizi yöntemiyle yapılmış bazı şekiller vardır. 
Köyün devamında, önceki yıllarda incelediğimiz Gökçeboğaz Höyük8 çevresindeki çalışma-
larımızı sürdürdük.

Gökçeboğaz: Höyüğün çevresi 5 km çapında daraltılmış alan çalışmasıyla araştırılmış-
tır. Höyüğün batısındaki “Eskiköy” adı verilen mevkiide yoğun olmayan çanak çömlek par-
çaları gözlenmiş, bunların günümüze yakın çağa ait buluntular olduğu değerlendirilmiştir. 
Höyüğün güney çevresinde bulduğumuz iki adet (Orta?) Paleolitik yonga üzerine kenar kazı-
yıcı (7,4 x 4,7 x 2,0 cm ve 5,1 x 3,2 x 1,2 cm, Resim: 6); höyük üzerinde obsidyen çekirdeği 
ve yongaları, çakmaktaşı dilgiler, ip delikli biley taşı, perdah taşı, perdahlanmış kemik alet 
parçası yanı sıra cam bilezik parçası (Resim: 7) ve midye kabukları bulunmuştur. 

Araştırmalar doğu yönünde, 6 km mesafedeki Dedetepe’ye dek muhtelif kesimlerde ve 
Dedetepe Höyüğü ile 3 km doğusundaki “Yeniköy Köyü” arasında kalan muhtelif alanlarda 
sürdürülmüştür. 

Cin Tepesi: Alaçam’ın kuzeyinde, tepe noktasına (rakım: 10±2 m., yük. 6±2) göre Kara-
deniz’in 500 m güneyinde ve Uluçay’ın9 150 m doğusunda kalan, yaklaşık 400 m çapında bir 
höyüktür; makinalı tarımdan büyük bir kısmı tesviye edilmiş yerleşimin keramik yayılımına 
göre çapı 750 m’den fazla olmalıdır. Aralarında bir pontik sigilata benzeri parçanın da bu-
lunduğu keramiklerin başlangıcı M.S. 2. y.y. kadar erkene gitmektedir. Bir Geç Antik dönem 
nekropolünün de bulunduğu alanın tarım yapılmayan kısmı sık çalılıklarla kaplıdır; burada 
p.t. mezar kapağı parçaları ve bir cam bilezik parçası bulunmuştur. Cin Tepesi ile doğusun-
daki “Geyikkoşan Türbesi ve Mesire Alanı” arasında kalan alanda yapılan araştırmalarda Cin 
Tepesi’den sürüklendiği tahmin edilen ve belirli bir yoğunluk göstermeyen çanak çömlek 
parçaları bulunmuştur. Geyikkoşan Türbesi ve Mesire Alanı yakın çevresinde herhangi bir 
arkeolojik buluntuya rastlanmamış olmakla birlikte, bugün Geyikkoşan’dan geldiği kayde-
dilen bir Geç Antik dönem lahdi bugün Bafra Arkeoloji Müzesi’nde koruma altında bulun-
maktadır (Resim: 8). 

8 Türker 2017: 118, Res. 1.
9 Uluçay, Kiepert’in haritasında (1902-1906: A IV, Sinob) “Zalecus/Zaliscus” olarak işaretlenmiştir. Bryer & Win-

field (1985: 89) daha sonra Geç Antik dönem için “Zalekos’un ağzındaki Zalekon” bilgisini vermiştir; böylece 
Uluçay’ın Karadeniz’e döküldüğü kesimde konumlanması gereken “Zalekon” yerleşiminin Cin Tepesi höyüğüyle 
eşleşebileceğini düşünebiliriz! Güneyindeki Alaçam ise Roma İmparatorluğu Döneminde Zaliches ve sonrasında 
Leontopolis olarak adlandırılmıştır (Talbert 2000, 1237, Map 87). Bu çerçevede, Alaçam ile Yakakent (Gumenuz/
Gumenos/Kuminöz) kıyılarının Antik Dönemde kullanılmış küçük liman potansiyeli taşıdığı önerisi (de Graauw 
2016: 412) dikkate alınabilir ve Cin Tepesi’nin küçük bir liman kenti olduğu kabul edilebilir. 



197

2019-2020 YILI YÜZEY ARAŞTIRMALARI / CİLT 1

Bafra İlçesi 

Bafra İlçesi’nde, çalışmaların ağırlığını Kızılırmak Nehri’nin batı yarısı, yan kolu olan 
İlyaslı Çayı’nın her iki yakası ile Kuşçular Höyük ile İkiztepe’nin batısındaki geniş Karadora 
Tepesi’nin çevresi oluşturmuştur; Karadora’yı ayrı bir yayında10 ele aldığımız için bu yazı-
da tekrar değinilmemiştir. Bafra Ovası’ndaki diğer araştırma kesimimiz kuzeydoğuda kalan 
Taşköprü, Afurcuk ve Tatlıgöl çevresi ile Kızılırmak Nehri’nin doğusundaki Derbent Baraj 
Gölü çevresi ile Doğankaya-Tepecik Höyükleri’nin kuzey ve doğu yayılımları olmuştur. 

Elmacıktepe: Kızılırmak Nehri’nin batı yarısında ve İlyaslı Çayı’nın kuzeyindeki höyük 
tarafımızdan daha önce araştırılmış idi;11 tekrar ziyaretimizde yakın çevresi ile höyüğün 2 km 
güneyindeki İlyaslı Çayı’na kadar olan alan araştırılmıştır. Höyükte Erken Kalkolitik Çağ’a 
inen keramik parçaları yanı sıra küçük buluntular arasında bir beyaz mermer uç (2,2 x 1,4 x 
0,6 cm) ve mermer bilezik parçası (4,9 x 0,8 cm)12 dikkati çekmektedir (Resim: 9). 

Araştırmalar İlyaslı Çayı’nın kaynağı yönünde batıya doğru genişletilmiş, özellikle İl-
yaslı Köyü ile Paşaşeyh Köyü çevrelerinde ve her iki köy arasındaki alanda yoğunlaşılmıştır. 
İlyaslı Köyü çevresinde yapılan keşif gezilerinde sık ormanlık ve buğday ekili arazilerin 
çokluğu nedeniyle kısıtlı alanlar araştırılmış, herhangi bir arkeolojik buluntuya tesadüf edil-
memiştir. 

Paşaşeyh Höyüğü: Elmacıktepe’nin 10 km batısındadır. Höyük üzerindeki araştırmalar, 
sarp ve çalılık kaplı doğu yamacı dışındaki kesimlerinde gerçekleştirilmiştir. Höyük dışında, 
köy çevresindeki muhtelif yerlerde yapılan araştırmalarda arkeolojik buluntuya rastlanma-
mıştır. Höyük yüzeyinde ağırlıklı olarak ETÇ II-III ile Erken OTÇ keramikleri gözlenen 
yerleşim U.B. Alkım tarafından keşfedilmiş, hakkındaki ayrıntılı bilgiler Ş. Dönmez ve A. Y. 
Beyazıt tarafından verilmiştir. Küçük buluntular arasında bir çakmaktaşı dilgi (4,5 x 1,9 x 0,4 
cm) ve bir p.t. kirman ağırlığı (4,2 x 2,2 cm) vardır (Resim: 10).13 

Gelinkayası (Kız Kayası): Düzköy’ün 500 m. kuzeyinde, Kızılırmak’a yarımada şeklinde 
uzanan masif kayalıktır. Kayalığın güneye bakan yamacında ve üzerinde muhtelif yerlerde 
küçük kaçak kazı çukurları vardır. Ayrıca, 1. Derece arkeolojik sit olan tescilli kayalığın 
güney bitişiğindeki rıhtımı olan balıkçılık imalat tesisi, tesisin girişindeki kayalığın güney 
ve doğu kesitini tahrip etmiştir. Kayalık üzerinde taş bindirme için yapılmış düzeltil ve kaya 

10 Türker 2021.
11 Türker et al. 2019: 217 vd.
12 Kuzey Orta Anadolu’da cilalı mermer bilezik buluntuları 6. binyılın ilk yarısı ile sınırlı görünmektedir. Büyük-

kaya’daki mermer bilezik parçalarının tümü tabakalı olmasa da yerel buluntu koşulları, Kalkolitik tabakalarla 
ilişkileri göstermiştir. Ayrıca, Kuzey Anadolu’da bu tür bileziklerin 5. bin yılın başından itibaren daha genç 
komplekslerle ilişkilendirildiğine dair hiçbir kanıt yoktur; tek istisna, bir Hitit saray kompleksinin molozları 
içinde birkaç kol halkası parçasının bulunduğu Maşat Hüyük’tür. Bunlar için Yarıkkaya yerleşiminin 6. by sonu 
ve 5. by başı kronolojisi terminus ante quem olarak görünmektedir, tartışmalar için bkz. Schoop 2005: 344 vd., 
Abb. 9.4.

13 Dönmez & Beyazıt 2008.
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basamağı gibi unsurlar vardır (Resim: 11). Bulunan az sayıdaki keramik parçası ETÇ (?), 
OTÇ (?) ve Demir Çağ özelliği göstermektedir14.  

Doğankaya-Tepecik: Dört tepeden oluşan Doğankaya-Tepecik höyüklerini 2017 yılında 
araştırmıştık15. Dört tepeden (I-IV) oluşan ve 16.9 hektarlık bir alanı kaplayan yerleşim kü-
mesi bugün makinalı tarımın olumsuz etkisiyle kaybolmak üzeredir ve ivedilikle koruyucu 
önlemler alınmalıdır.

Sızmak I-II: Doğankaya-Tepecik höyüklerin 2 km doğusunda, ovaya kademeli inen “Sız-
mak Mevkii”nde iki teras üzerinde nekropol olabilecek yüzey buluntularına rastlanmıştır. 
Tarafımızdan Doğankaya-Sızmak I-II olarak adlandırılan alanda az sayıda çanak çömlek 
parçası yanı sıra mezar kapağı ve/veya mimariye ait unsur olabilecek iri tuğla parçaları göz-
lenmiştir (Resim: 12). 

Martı (Marta) Kale ve Höyüğü: Doğankaya Köyü’nün 2 km kuzeybatısında konumlanır16. 
Çok sayıda kaçak kazı ve kalenin kuzey yarısında iri taşlarının da sökün edildiği tahribatlar 
gözlenmiştir. Çevresinde; kalenin güney bitişiğindeki alanda, az sayıda çanak çömlek ve iri 
tuğla parçalarının bulunduğu, höyük olması muhtemel bir yükselti yer almaktadır (Resim: 13).

Şirlek Tepe (Kuşçular Höyük) ve Çevresi: Höyük tarafımızdan araştırılmış, höyüğün bü-
yük bir kısmı ekili olduğundan incelemeler dar alanda gerçekleştirilebilmiş idi.17 2019 yılın-
da ekili olmamakla birlikte, özellikle güney ve doğu yarısını kaplayan ot ve çalılar, araştır-
manın sadece batı ve kuzey kesimlerinde tamamlanmasına müsaade etmiştir. Makinalı tarım 
faaliyetleri devam eden höyük, bölgenin az sayıdaki ova höyüklerinden birisidir ve engelle-
yici önlemlerin ivedilikle alınması gerekir. Daha önce yakın çevresi araştırılan höyüğün 2019 
yılı çalışmalarında eksik kalan güneydeki alanlarda (yaklaşık 2 x 3 km.lik) ve batısındaki 
Karadora’da sürdürülmüştür. Höyüğün 1 km güneyinde tarım yapılan ve doğal bir tepelik 
görünümüne sahip alanda az sayıda tanımlanamayan çanak çömlek parçası gözlenmişse de 
arkeolojik potansiyel taşıma olasılığı düşük değerlendirilmiştir.

Tatlıgöl Höyüğü: Tatlıgöl Gölü etrafında sürdürülen araştırmalarda Tatlıgöl Höyüğü’nde 
2016 yılında araştırmalar yapmıştık;18 2019 yılında eksik kalan alanlarda, özellikle Tepe I 
araştırılmıştır. Burada az sayıda Türk-İslam dönemi çanak çömlek parçaları ile çok sayıda 
cüruf atığı gözlenmiştir. 

14 Gelinkayası ve çevresi Ö. Bilgi başkanlığında ekip (Bilgi et al. 2004, 87, Res. 1) tarafından 2002 yılında araş-
tırılmış, kayalığın hem kuzey hem de güneyinde farklı dönemlere ait yerleşimler bulunduğu kaydedilmiştir. 
Güneyinde, Helenistik ve Roma çanak çömlek parçaları bulunan yamaç yerleşimini ve kayalığın kuzey tarafın-
da tahrip olduğu söylenen GKÇ-ETÇ höyüğünü bulamadık; genişletilen yol ve balıkçılık tesisinden dolayı yok 
olmuş olabilir!  

15 Türker et al. 2019: 219 vd.
16 Araştırma için bkz. Bilgi et al. 2002: 281, Res. 3.
17 Türker 2017: 119.
18 Türker 2017: 121.
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Meşveret Mevkii: Afurcuk Köyü ile Tatlıgöl Höyüğü arasında yapılan araştırmalarda 
Meşveret (Meşfıret) olarak adlandırılan mevkiide Türk-İslam dönemi özelliği gösteren 
yerleşim yeri keşfedilmiştir. Meşveret yerleşiminde yoğun çanak çömlek parçalarının 
çoğunluğunu dönem özelliğini teyit eden parlak sırlı örnekler bulunmuştur (Resim: 14).

Araştırmalar Afurcuk Köyü - Taşköprü Beldesi Çevresi yönünde genişletilmiş, Ondokuz-
mayıs İlçesi’nde sürdürülmüştür.

Ondokuzmayıs İlçesi

Bafra Ovası’nın doğu yarısındaki Ondokuzmayıs İlçesi’nde daha önce araştırmalar yap-
mıştık;19 “Hıdrelles Höyüğü”nün de içinde bulunduğu “Yörükler Beldesi” çevresinde araş-
tırma yapılmış, “Yiğitler Tepesi” olarak adlandırılan höyük aranmış, fakat bulunamamıştır. 
Arkeolojik yüzey araştırmalarının devamı, ovanın kuzeydoğu sahillerine yakın kesimlere 
doğru genişletilmiştir. 

SONUÇ

Samsun Bölgesi Kıyı Kesimi Prehistorik ve Protohistorik Dönem arkeolojik kültür 
varlıklarının araştırma, keşif, belgeleme, koruma önerileri geliştirme ve etkin tanıtımını 
içeren çalışmaların saha aşaması 24 gün sürmüş, toplam 23 lokasyon incelenmiş, bunlardan 
altısının ilk keşif yapılmıştır. 
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Harita 1: Samsun Bölgesi’nde Araştırılan 2019 Yılı Lokaliteleri.

Resim 1: Sisli (Aynalı) Mağara.
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Resim 2: Dingilkalecik, doğudan ve Küçük Buluntuları.

Resim 3: Diklimtepe Höyüğü Küçük Buluntuları.
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Resim 4: Hıtanın Tepe, a) Kuzeybatıya bakış, b-f) Mezar örnekleri.
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Resim 5: Dombalaktepe Küçük Buluntuları.
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Resim 6: Gökçeboğaz Höyüğü Çevresinden Paleolitik Yonga Üzerine Kenar Kazıyıcıları.
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Resim 7: Gökçeboğaz Höyüğü Küçük Buluntuları.
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Resim 8: Cin Tepesi ve Buluntuları (a-b) ile (c) Geyikkoşan Lahdi.
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Resim 9: Elmacıktepe Höyüğü Mermer Küçük Buluntuları.

Resim 10: Paşaşeyh Höyüğü ve Küçük Buluntuları
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Resim 11: Gelinkayası (Kız Kayası).

Resim 12: Sızmak I-II.
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Resim 13: Martı Kale (a) ve (b) Höyüğü.

Resim 14: Meşveret Yerleşimi.
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2020 YILI KUŞADASI İLÇESİ VE SAMSUN (MYKALE) DAĞI ARKEOLOJİK 
YÜZEY ARAŞTIRMASI ÇALIŞMASI

Aydın ERÖN*

Suat ATEŞLİER

Murat ÇEKİLMEZ

Emre ERDAN

Çağlar ÇAKIR

Barış SEMİZ

Erdal İSBİR

Merve S. ÇAKAN

Sezen PALAMUTÇU

Aylin KILINÇ

Sezar KIZIL

Recep TAŞKIN

Mustafa ÜZÜMCÜ

Selin YENİGELEN

Sami ARICI

Aytül ÖRGEN

Fırat KARAMAN

Kuşadası İlçesi ve Samsun (Mykale) Dağı Arkeolojik Yüzey Araştırması çalışmalarının 
ilk sezonu 21 Temmuz-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir1. Araştırmada 

* Doç. Dr. Aydın ERÖN, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Ay-
dın/TÜRKİYE.

 Prof. Dr. Suat ATEŞLİER, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Aydın/TÜRKİYE.

 Doç. Dr. Murat ÇEKİLMEZ, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Aydın/TÜRKİYE.

 Doç. Dr. Emre ERDAN, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Ay-
dın/TÜRKİYE.

 Dr. Öğr. Üyesi Çağlar ÇAKIR, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Antalya/TÜRKİYE.
 Doç. Dr. Barış SEMİZ, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Denizli/

TÜRKİYE.
 Doç. Dr. Erdal İSBİR, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Aydın/

TÜRKİYE. 
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Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak Samsun Müzesi Uzmanı Kenan SÜRÜL görev almıştır. 
Söz konusu çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kuşadası Belediyesi tarafından des-
teklenmiştir2. Çalışmada araştırma evi olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Davut-
lar Meslek Yüksekokulu ofisleri kullanılmıştır3. 2020 yılı çalışmaları kapsamında ilk ola-
rak arazinin topoğrafyasını tanıma çalışmalarına öncelik verilmiştir. Çalışma alanının uydu 
görüntüleri, 1/25000’lik haritaları ve 1/1000’lik kadastral paftaları temin edilerek haritalar 
üzerinden planlama gerçekleştirilmiştir. Dr. Öğr. Üyesi Çağlar ÇAKIR yüzey araştırmasının 
tamamlanmasının ardından incelenen alanların haritalarını hazırlamıştır (Harita: 1-2). Yüzey 
araştırması çalışmasının ilk yılında ağırlık Samsun (Mykale) Dağı’na verilmiştir. Samsun 
(Mykale) Dağı bölgenin en önemli yükseltileri arasında yer almaktadır. Çalışma sezonu içe-
risinde dağın zirve, güney ve kuzeydoğusundaki alanlarda yer alan arkeolojik buluntu ve 
kalıntılar incelenmiştir.

SAMSUN (MYKALE) DAĞI’NIN KUZEYDOĞUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

Çatallar Tepe Mevkii 

2020 yılı çalışmalarının ağırlık noktasını Çatallar Tepe Mevkii’nde gerçekleştirilen araş-
tırmalar oluşturmaktadır (Resim: 1). H. Lohmann Samsun (Mykale) Dağı ve çevresinde ger-

 Merve S. ÇAKAN, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi, Aydın/
TÜRKİYE. 

 Sezen PALAMUTÇU, Ege Üniversitesi, Arkeoloji Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi, İzmir/TÜRKİYE.
 Aylin KILINÇ, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi, Aydın/TÜRKİYE.
 Sezar KIZIL (MA), Arkeolog.
 Recep TAŞKIN, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, Ay-

dın/TÜRKİYE.
 Mustafa ÜZÜMCÜ, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, Ay-

dın/TÜRKİYE.
 Selin YENİGELEN, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, Ay-

dın/TÜRKİYE.
 Sami ARICI, Arkeolog.
 Aytül ÖRGEN, Arkeolog, Harita Kadastro Teknikeri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Anabilim 

Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, Aydın/TÜRKİYE.
 Fırat KARAMAN, Arkeolog.
1 2020 yılı yüzey araştırması çalışmalarına Prof. Dr. Suat ATEŞLİER, Doç. Dr. Murat ÇEKİLMEZ, Doç. Dr. 

Emre ERDAN Doç. Dr. Erdal İSBİR, Doç. Dr. Barış SEMİZ, Dr. Öğr. Üyesi Çağlar ÇAKIR, Arkeolog (MA) 
Merve Sultan ÇAKAN, Arkeolog (MA) Sezen PALAMUTÇU, Arkeolog (MA) Aylin KILINÇ, Arkeolog Sezar 
KIZIL, Arkeolog Recep TAŞKIN ve Harita ve Kadastro Teknikeri, Arkeolog Aytül ÖRGEN heyet üyesi ola-
rak katılmıştır. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri Aybüke KEMİK, Mustafa 
ÜZÜMCÜ, Sami ARICI, Fırat KARAMAN, Selin YENİGELEN ve İpek İNCEKAŞ çalışmalarda görev almış-
lardır. Ekip üyelerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkürü borç biliriz.

2 2020 yılı yüzey araştırması çalışmaları Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Kuşadası Be-
lediyesi araştırma ekibine barınma, ulaşım ve beslenme konularında değerli katkılarda bulunmuştur. Kuşadası 
Belediye Başkanı Ömer GÜNEL ve Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Cevat GÖĞEZ’e yardım ve 
destekleri için teşekkürü bir borç biliriz.

3 Ofis çalışmaları için okul kütüphanesini araştırma ekibine açan ve her türlü yardımı sağlayan Yüksekokul Mü-
dürü Doç. Dr. Aziz BOSTAN’a ne kadar teşekkür etsek azdır.
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çekleştirdiği yüzey araştırmaları4 sırasında Çatallar Tepe Mevkii’ni de incelemiştir. Çatallar 
Tepe Mevkii’ndeki ilk incelemelerin ardından Aydın Müze Müdürlüğü ile birlikte alanda bir 
kurtarma kazısı gerçekleştirmişlerdir5. H. Lohmann yüzey araştırması ve kazı çalışmaları sonu-
cunda Çatallar Tepe Mevkii’ndeki kalıntıların Melia Antik Kenti ve Arkaik Panionion Kutsal 
Alanı’na ait olduğunu iddia etmiştir. Söz konusu kalıntıların farklı bir yerleşime ait olabileceği 
düşüncesiyle alan tekrar incelenmiştir. Çatallar Tepe Mevkii olarak adlandırılan arazi Samsun 
(Mykale) Dağı’nın en stratejik noktalarından bir tanesidir6. Dağın neredeyse her yönüne ha-
kim bir noktada yer alan arazi üzerinde yapılan incelemeler sırasında yerleşimin genel hatları 
dikkate alındığında kuzey ve güney yönündeki iki büyük yükselti ve aralarında teraslanmış bir 
alan üzerinde konumlandığı anlaşılmaktadır. Yerleşimin etrafı güçlü sur sistemleri korunmuş-
tur. Arazinin kuzeyinde yer alan ve H. Lohmann tarafından Kuzey Akropolü olarak adlandırılan 
alanda bulunan surların kalınlıkları yer yer 2.5 m. boyutlarına ulaşmaktadır. Söz konusu sur 
kalınlığı yerleşimin M.Ö. II. binyıla kadar uzanabileceğini akla getirmektedir. Çatallar Tepe 
Mevkii’ndeki kalıntı ve buluntular kuzey bölüm ve bu alanın güneyinde yer alan düzlük arazi 
üzerinde ağırlık göstermektedir. Arazideki mimari kalıntıların birçoğu kireçtaşından yapılmış 
olup, genel olarak bu kalıntılar M.Ö. 7-6. yüzyıla tarihlenebilecek bir karakter sergilemektedir. 
Çatallar Tepe Mevkii’ndeki tapınak kalıntıları kuzey ve güneydeki akropol tepeleri arasında 
kalan düz ve korunaklı alanda karşımıza çıkmaktadır (Resim: 2). H. Lohmann tapınak alanını 
Arkaik Panionion olarak tanımlamıştır7. Fakat bize göre yerleşimin Melia Antik Kenti ve Ar-
kaik Panionion Kutsal Alanı olarak adlandırılması için yeteri kadar kanıt bulunmamaktadır8.

Çatallar Tepe Mevkii’nde yapılan incelemeler sırasında yerleşimin M.Ö. 7.-6. yüzyıllar 
arasındaki durumunu anlamamıza olanak sağlayan çok sayıda buluntu saptanmıştır (Resim: 
3). Özellikle söz konusu döneme tarihlenen seramik buluntuları az derecede pişirilmiş olma-
ları ve katkılarının yok denecek kadar az olması ile dikkat çekmektedir. M.Ö. 7-6. yüzyıl se-
ramiklerinin yanı sıra kaba nitelikli Bizans Dönemi’ne (?) tarihlenebilecek seramik örnekleri 
de ele geçmiştir. Seramik buluntuların dışında çok sayıda kiremit ve mimari terrakotta parça-
sı, üç adet taş alet, beş adet figürin parçası (?) ve etütlük nitelikte bir adet bronz levha parçası 
(KİSDA20-ETÜT02) ele geçmiştir. Ayrıca alanda yapılan incelemeler sırasında tapınak alanı 
içerisinde üç adet kaçak kazı çukuru tespit edilmiştir. Alanın önemi dikkate alınarak ayrıntılı 
fotoğraflama ve belgeleme çalışmaları yapılmıştır.

4  Lohmann 2003, 247-260; Lohmann 2004, 251-264; Lohmann 2006, 241-252; Lohmann-Kalaitzoglou-Lüdorf 
2009a, 103-118; Lohmann-Böhne 2011, 137-153.

5 Çatallar Tepe Mevkii’ndeki 2005-2009 yılları arasında kurtarma kazıları gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmaları 
için bkz; Lohmann 2007a, 575-590; Lohmann 2008, 265-280; Lohmann-Kalaitzoglou-Lüdorf 2009b,189-198; 
Lohmann- Kalaitzoglou-Lüdorf 2011a, 333-349.

6 857 m. yüksekliğindeki Çatallar Tepe Mevkii’ndeki kalıntılar 37°42’06” Kuzey, 27°19’42” Doğu koordinatları 
çevresinde yer almaktadır.

7 Lohmann 2005, 84-90; Lohmann 2007b, 129-141; Lohmann-Kalaitzoglou- Lüdorf 2011b, 135-136; Lohmann 
2012a, 98-108; Lohmann 2012b, 39-49; Lohmann 2013, 112-120; Lohmann-Kalaitzoglou-Lüdorf 2013.

8 Çatallar Tepe Mevkii’ndeki yerleşimin kimliği konusunda soru işaretleri bulanmaktadır. Söz konusu mevcut 
kalıntı ve buluntuların Puranda ve ardılı olduğunu düşündüğümüz Arkaik Priene yerleşimine ait olması muhte-
meldir. Bu lokalizasyon önerisi için bkz; Ateşlier-Erön 2021.  
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At Ovası Mevkii

At Ovası Mevkii Çatallar Tepe Mevkii’nin güneyinde yer almaktadır. Çatallar Tepe Mev-
kii’nde yapılan belgeleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından çalışmalar At Ovası 
Mevkiine kaydırılmıştır. Arazi 37°41’57” Kuzey, 27°19’46” Doğu koordinatlarında yer al-
maktadır. Yerleşim alanının güneyine doğru ilerlendiğinde yapı duvarlarına ait taş temel sıra-
sı tespit edilmiştir. Söz konusu alanda gerçekleştirilen çalışmalar sırasında Çatallar Tepe bu-
luntuları ile benzer özellikler gösteren yoğun miktarda M.Ö. 7-6. yüzyıl ve az miktarda kaba 
nitelikli Bizans Dönemi’ne (?) tarihlenebilecek seramikler ele geçmiştir. Seramik örnekleri 
ile birlikte bir adet metal obje parçası ve etütlük nitelikte bir adet piramidal formlu dokuma 
tezgâhı ağırlığı (KİSDA20-ETÜT01) bulunmuştur. At Ovası Mevkii kalıntı ve buluntularının 
Çatallar Tepe Mevkii’ndeki yerleşimle bağlantılı olabileceği düşünülmektedir.

Fındıklı Kale

Fındıklı Kale, 37°41’54” Kuzey, 27°18’40” Doğu koordinatlarında yer almaktadır (Re-
sim: 4). Kuşadası Körfezi’ne hakim bir noktada inşa edilmiş olan kale Bizans Dönemi’ne 
tarihlenmektedir. Fakat söz konusu alanın stratejik konumu nedeniyle çok daha erken tarihler 
itibariyle kullanıldığı düşünülmektedir. Arazinin M.Ö. 479 yılındaki Mykale Savaşı sırasın-
da kullanıldığına dair düşünceler bulunmaktadır. Fakat bu konuda bir kesinlik yoktur. 2020 
yılındaki yüzey araştırması çalışmaları sırasında alanda yoğun miktarda Bizans Dönemi’ne 
tarihlenebilecek seramik parçaları bulunmuştur. Ayrıca alanda az sayıda çatı kiremidi ele 
geçmiştir. Fındıklı Kale’de yapılan incelemeler sırasında bir adet kaçak kazı çukuru tespit 
edilmiştir. Söz konusu alanın zor ulaşılan bir mevkiide yer alması kaçak kazı çalışmalarının 
tespitini zorlaştırmaktadır.

Kurşunlu Manastırı

Samsun (Mykale) Dağı üzerindeki önemli dinsel mekânlardan bir tanesidir (Resim: 5). 
Dağın kuzey etekleri üzerinde inşa edilmiş olan manastır Davutlar Mahallesi’ne 10 km. uzak-
lıkta yer almaktadır. Manastır günümüzde sık orman dokusu arasında gizlenmiş durumdadır. 
Rumların “Panagia Korsuniotissa” olarak adlandırdıkları yapının Meryem Ana’ya ithafen 
yapıldığı bilinmektedir9. “Panagia” kelimesi “Azizeler Azizesi” anlamına gelmektedir. Yapı 
kompleksinin orijinal adı ise bilinmemektedir. Manastırın merkezinde yer alan kilisenin ana 
mekânının üzerinin zamanında kurşun ile kaplı olduğu ifade edilmektedir. T. Wiegand bu 
nedenle yapı kompleksinin Kurşunlu Manastırı olarak anıldığını ifade etmiştir10.

Oldukça özel bir coğrafya üzerinde yer alan yapı kompleksinin açık avlulu manastır ti-
pinde inşa edildiği anlaşılmaktadır. Yapı kompleksini çevreleyen çevre duvarları kuzey ve 
güney yönden oldukça iyi bir şekilde korunmuştur. Güney çevre duvarları güçlü yapısıyla 

9  Mercangöz 2001, 139.
10  Wiegand-Schrader 1904, 487.
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dikkat çekmektedir. Söz konusu duvarın iç kısmına bitişik olarak yapılmış keşiş odaları bu-
lunmaktadır. Manastırın kuzey teras duvarları da büyük oranda sağlam olarak korunmuştur. 
Kuzey teras duvarının içerisinde kuzeybatı köşede ince uzun dikdörtgen planı ile yemek-
hane bölümü bulunmaktadır. Yemekhane bölümünün iki katlı olduğu düşünülmektedir. Söz 
konusu bölümün doğusunda yer alan mekânın ise mutfak olabileceği ihtimali üzerinde du-
rulmaktadır. Yapı kompleksinin kuzeyinde de keşiş odalarının kalıntıları tespit edilmiştir. 
Keşiş odaları alanın batısında da mevcuttur. Manastırın merkezinde yer alan kilise dört payeli 
kapalı haç şemasında inşa edilmiştir. Yapı kompleksinin içerisinde kilise yapısının yanı sıra 
yönetim binası olarak kullanıldığı düşünülen bir yapı da bulunmaktadır. Ayrıca manastırın 
yaklaşık olarak 100 m. kadar doğusunda bir şapel kalıntısı bulunmaktadır. Şapelin içerisinde 
yer alan tonozlu bölümlerin mezar hücresi olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Yapı komp-
leksinin inşası ile Latmos’tan gelen keşişler arasında bir bağlantı olabileceği fikri üzerinde 
durulmaktadır. M.S. 9. yüzyılda Arap saldırılarından kaçan Latmoslu keşişlerin Mykale Da-
ğı’na geldiği ifade edilmiştir11. Kurşunlu Manastırı’nın duvar işçiliği incelendiğinde M.S. 13. 
yüzyılda Laskarisler Dönemi içerisinde yapıldığı düşünülmektedir12. Özellikle kilise yapısı 
içerisindeki onarımlar dikkate alındığında mekânlarda 19. yüzyıla kadar ekleme ve onarımlar 
yapıldığı anlaşılmaktadır13. Kurşunlu Manastırı 20. yüzyıla kadar kullanılmış olmalıdır.

Manastırın uzun bir zaman diliminden beri kullanım görmemesi nedeniyle sık bitki ve ağaç 
dokusu söz konusu alandaki yapılara zarar vermeye başlamış ve birçok mekân bu tahribattan 
etkilenmiştir. Hatta manastırın kuzey, güney ve batı bölümlerinde yer alan mekânlar sık bitki 
dokusu altında kaybolmuş durumdadır. Yapıların duvarları içerisinden çıkan bitki ve ağaç kök-
leri duvarları patlatmaya başlamış ve oldukça zarar vermiştir. Bu durumdan en çok etkilenen 
mekânlardan bir tanesi hiç kuşkusuz kilise yapısıdır. Söz konusu kilise dış çevre duvarları içe-
risinden çıkan ağaçların kök ve dalları nedeniyle yıkılmaya başlamıştır. Aynı tahribat kilisenin 
içerisinde de takip edilebilmektedir. Kilisenin içerisinde yer alan tonozlar bitki kökleri nedeniy-
le yıkılmış olup, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olan tonozlar da bulunmaktadır.

Kilise, yönetim binası, arşiv, yemekhane, yatakhane, keşiş odaları, teraslı avlu ve mezar 
şapeli gibi farklı yapıların bulunduğu komplekste mekân farklılıkları göz önünde bulundu-
rularak çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Benzer buluntu grupları saptanan manastırdan yoğun 
miktarda çatı kiremidi, künk parçaları, az sayıda Roma (?) ve Bizans dönemlerine tarihlene-
bilecek seramik buluntular ele geçmiştir. Özellikle kilise yapısının içerisinde çok sayıda fresk 
parçası saptanmış olup, iç duvarların tahribatı belgelenmiştir. Ayrıca manastırda yapılan in-
celemeler sırasında sekiz adet kaçak kazı çukuru tespit edilmiştir.

Yukarıda bahsedilen buluntu ve kalıntılara ek olarak yapı kompleksinin güney çevre du-
varı işçiliği oldukça dikkat çekicidir. Yapı kompleksini güney yönünden çevreleyen duvarda 

11  Mercangöz 1998, 42-43.
12  Mercangöz 2001, 144.
13  Mercangöz 2001, 145.
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farklı dönemlerdeki kullanımları işaret edebilecek özellikler göze çarpmaktadır (Resim: 6). 
Duvarın görünen, temel düzeyine yakın bölümleri incelendiğinde büyük kireçtaşı blokların 
harç kullanılmadan örüldüğü anlaşılmaktadır. Güney çevre duvarının alt sıralarında gözlem-
lediğimiz büyük blok taşlar manastırın inşa edildiği alanı daha farklı bir gözle incelememize 
neden olmuştur. Büyük boyutlu yerel taşlardan oluşan duvar kalıntıları söz konusu alanda 
çok daha erken tarihli bir yapının varlığını işaret eder niteliktedir.

Çınarlı Kilise

Çınarlı Kilise, Çatallar Tepe Mevkii’nin batısında, Fındıklı Kale’nin ise doğusunda yer 
almaktadır. Oldukça korunaklı bir alan üzerinde inşa edilmiş olan kilisenin dikdörtgen planlı 
bir naos, bir narteks ve tek nefli bir mekândan oluştuğu anlaşılmaktadır. Çınarlı Kilise’nin de 
tıpkı Kurşunlu Manastırı gibi Laskarisler Dönemi içerisinde yapıldığı düşünülmektedir (Re-
sim: 7). Duvar işçiliği Laskarisler Dönemi yapıları ile oldukça benzerdir. Kilise ve çevresin-
de gerçekleştirilen incelemeler sırasında çok sayıda kiremit parçası ve az sayıda künk parçası 
bulunmuştur. Söz konusu alanda yalnızca bir adet seramik parçası saptanmıştır. Kilise yapısı 
ve çevresinde az sayıda mimari plastik parçası tespit edilmiştir. Yapının batı bölümde bulu-
nan mermer lento/söve bloğu parçası anılmaya değerdir. Ayrıca arazide yapılan incelemeler 
sırasında bir adet sarnıç14 tespit edilmiştir.

SAMSUN (MYKALE) DAĞI’NIN GÜNEY VE GÜNEYBATISINDA GERÇEKLEŞTİRİ-
LEN ÇALIŞMALAR

Samsun (Mykale) Dağı’nın güney ve güneybatısında gerçekleştirilen çalışmalarda genel 
olarak Söke’nin Atburgazı, Tuzburgazı ve Yeni Doğanbey mahalleleri çevresinde yoğunlaşıl-
mıştır. Atburgazı Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda mahallenin içerisinde yer alan Atburga-
zı Kalesi ve kuzeybatısındaki Atburgazı Erken Yerleşim olarak tanımlanan alanlarda incele-
meler yapılmıştır. Atburgazı Mahallesi çevresindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından 
Tuzburgazı Mahallesi çevresinde gerçekleştirilen çalışmalar sırasında dört parçalı yapı du-
varı kalıntısı, bir adet türbin değirmeni15 ve bir adet devşirme olarak kullanılan ezme taşı16 
belgelenmiştir. Tuzburgazı Mahallesi çevresindeki çalışmaların ardından ise Yeni Doğanbey 
Mahallesi’nin batısında yer alan Thebai Antik Kenti’nde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Atburgazı Kalesi

Atburgazı Kalesi, Atburgazı Mahallesi’nin içerisinde yer almaktadır. Yöre halkı tarafın-
dan “Asartepe” olarak da adlandırılmaktadır.  Yüzey araştırması çalışmaları kapsamında At-
burgazı Kalesi de incelenmiştir (Resim: 8). Söz konusu kale 37°38’21” Kuzey, 27°14’46” 
Doğu koordinatlarında yer almaktadır. Yapının duvarlarında devşirme malzeme olarak kul-

14  Sarnıç, 37°41’59” Kuzey, 27°19’06” Doğu koordinatlarında yer almaktadır.
15  Türbin değirmeni, 37˚38’03”Kuzey, 27˚12’31”Doğu koordinatlarında yer almaktadır.
16  Ezme taşı 37˚37’40” Kuzey, 27˚12’41” Doğu koordinatlarında yer almaktadır.
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lanılmış çok sayıda mimari parça tespit edilmiştir. Kale ve çevresinde yapılan incelemeler 
sırasında geç dönem seramik parçaları, bir adet cam kase (?) ağız parçası, az sayıda kiremit 
ve künk parçası bulunmuştur. Ayrıca söz konusu alanda dört adet kaçak kazı çukuru tespit 
edilmiştir. Kalenin mahalleye göre daha yüksek bir noktada yer alması kaçak kazı çalışmala-
rının yapılmasına neden olduğu anlaşılmaktadır.

Atburgazı Erken Yerleşim

Atburgazı Erken Yerleşim olarak anılan alan, Lamba Tepe Mevkii’nde yer almaktadır 
(Resim: 9). Oldukça korunaklı bir alan üzerinde yer alan kalıntı ve buluntular incelendiğinde 
yerleşimin M.Ö. 7. yüzyıldan başladığı anlaşılmaktadır. Ayrıca alanın Bizans Dönemi’nde de 
iskân gördüğü anlaşılmaktadır. Yerleşim 37°38’57” Kuzey, 27°14’03” Doğu koordinatların-
da yer almaktadır. Arazi zirvesinin güney etekleri iskân için tercih edilmiştir. Ana kayanın 
oyulması ile oluşturulan mekânlara geç dönemde eklemeler yapıldığı anlaşılmaktadır. Yerle-
şimde iki mekân içerisinde nişli alanlar tespit edilmiştir. Araştırma ekibi tarafından “Mekân 
217” olarak adlandırılan alanda üzerinde yuvarlak bir forma sahip toplam iki adet nişe rast-
lanılmıştır. “Mekân 318” olarak adlandırılan bölümde de ikişerli gruplar halinde üst üste ve 
belirli aralıklarla yerleştirilmiş toplam dört adet dikdörtgen formlu nişler ile karşılaşılmıştır. 
Arazide yapılan incelemeler sırasında çok sayıda M.Ö. 7.-4. yüzyıl arasına tarihlendirilen 
seramik parçası bulunmuştur (Resim: 10). Ayrıca yerleşimin Bizans Dönemi’nde de kulla-
nıldığını kanıtlayan yine çok sayıda seramik parçası da saptanmıştır. Çalışmalar sırasında 
bir adet etütlük nitelikte ağırlık (KİSDA20-ETÜT03) bulunmuştur. Ayrıca alanda yapılan 
incelemeler sırasında üç adet kaçak kazı çukuru tespit edilmiştir.

Thebai Antik Kenti

Kuşadası İlçesi ve Samsun (Mykale) Dağı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları kapsamında 
incelenen Thebai Antik Kenti, Söke İlçesi, Doğanbey Mahallesi’nin yaklaşık olarak 1 km. 
kuzeybatısında yer almaktadır. Denizden kuş uçumu 2 km. içeride konumlanmış olan kente 
ulaşım Karina yolunun karşısındaki ormanlık alandan sağlanmaktadır19. Dik yamaçlı uzun 
bir sırt üzerinde, kuzey-güney yönüne doğru uzunlamasına iğ şeklinde olan kent 170x50 m. 
ölçülerindeki boyutu ile oldukça mütevazi bir görünüm sergilemektedir (Resim: 11). 

2020 yılında kentte gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, kentin karakterini anlamamıza 
yardımcı olabilecek, oldukça iyi durumda mimari kalıntılar (Resim: 12) saptanmış olup çok 
sayıda seramik ve küçük buluntu ele geçmiştir. Tepe üzerindeki düzlük bir alana yerleştirilen 
kentin mimari dokusunun şekillenmesinde yer yer doğal kayalardan faydalanılmıştır. Yüksek 
platonun kenarları tutarlı bir şekilde takip edilerek oluşturulan sur duvarlarının inşasında ara-
zi akıllıca kullanılmıştır. Güneyde kalan duvarın 7 m. uzunluğundaki bölümü 2 m. yüksekliği 

17  Atburgazı Erken Yerleşim Mekan 2: 37°38’57” Kuzey, 27°14’5” Doğu koordinatlarında yer almaktadır.
18  Atburgazı Erken Yerleşim Mekan 3: 37°38’57” Kuzey, 27°14’6” Doğu koordinatlarında yer almaktadır.
19 Thebai antik kenti 37°38’05” Kuzey, 27°08’57” Doğu koordinatlarında yer almaktadır.
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ile oldukça iyi korunmuş durumdadır. Kentin neredeyse tüm kuzey ucunu kutsal alana ait ya-
pılar kapsamaktadır. 320 m2’lik bir alana yayılım gösteren kutsal alan kuzeyde ve doğuda dar 
bir temenos duvarı ile sınırlandırılmıştır. Kutsal alanın en kuzeyinde oturma basamakları ve 
kaya sunağı(?), birbirine oldukça yakın kült yapıları (Tapınak A ve Tapınak B?), kore heykeli 
için kaya yatağı ve steller için düzenlenen açıklıklar yer almaktadır. Kentin güney kısmında 
yer alan konutlar ile kutsal alan birbirinden uzun bir duvar yardımı ile ayrılmaktadır. Konut-
lar dikdörtgen planlı, taş temel üzerine kerpiç, tek veya çok odalı yapılardan oluşmaktadır. 
Kentte konutların ortasında yer alan Agora(?) kalıntılarından başka herhangi bir kamusal 
yapı şu an için bilinmemektedir. Kentin özellikle batı yamacında akıntı durumundaki alanda 
gerçekleştirilen çalışmalar sırasında çok sayıda M.Ö. 6.-4. yüzyıllar arasına tarihlenen yerel 
ve ithal özellikli seramik ile birlikte deniz kabukları, kiremit ve mimari terrakotta parçaları, 
bir adet taş alet (KİSDA20-ETÜT08) ve dört adet dokuma tezgahı ağırlığı (KİSDA20-E-
TÜT04, KİSDA20-ETÜT05, KİSDA20-ETÜT06, KİSDA20-ETÜT07) (Resim: 13) ele geç-
miştir. Kentten elde edilen veriler doğrultusunda, söz konusu tarihler öncesinde Thebai’nin 
küçük bir balıkçı kasabası görünümünde olduğunu söylemek mümkündür.

Kuşadası İlçesi ve Samsun (Mykale) Dağı Arkeolojik Yüzey Araştırması çalışmaları sı-
rasında bulunan eserlerin belgeleme çalışmaları Davutlar Meslek Yüksekokulu’nda gerçek-
leştirilmiştir. 2020 yılı çalışmaları 10 Ağustos 2020 tarihinde tamamlanmıştır. Yüzey araştır-
ması çalışmaları sırasında bulunan etütlük eserler Aydın ve Milet müzelerine teslim edilerek 
çalışmalara son verilmiştir20.

ÇALIŞMA SAHASININ DOĞAL ORTAM ÖZELLİKLERİ

Çağlar ÇAKIR

Çalışma sahası Ege Bölgesi’nin Asıl Ege Bölümü’nde, Aydın iline bağlı Kuşadası ve 
Söke ilçe sınırları içerisinde kalmaktadır. 2020 yılı dönemi yüzey araştırması için planla-
nan çalışma sahası yaklaşık olarak 139,7 km2 yüzölçümüne sahip olup, Samsun (Mykale) 
Dağı’nın dahilinde bulunmaktadır. Aydın Dağları’nın güneybatı uzantısı durumundaki Sam-
sun Dağı, Orta Miyosen’de Anadolu Levhası ile Arabistan Levhası’nın çarpışması (kıta-kıta 
çarpışması) ile başlayan neotektonik dönemle birlikte21 Anadolu’nun batısında hakim olan 
genişlemeli tektonik rejime bağlı olarak gelişen Batı Anadolu horst-graben sistemi içerisinde 
yer almakta olup, bir horsta karşılık gelmektedir. Saha, yine bu horst-graben sisteminin un-
surlarından olan kuzeyden Küçük Menderes grabeni, güneyden ise Büyük Menderes grabeni 
ile sınırlandırılmıştır. İnceleme alanında jeolojik zaman açısından Paleozoyik (Permiyen) ile 
Senozoyik (Holosen) arasında yaşlara sahip litolojik birimler yüzeylenmektedir (Harita: 2). 
Kurşunlu Manastırı, Fındıklı Kale, Çınarlı Kilise, Çatallar Tepe, Thebai Antik Kenti Per-
miyen yaşlı mermer ve şistler ile Triyas ve Jura yaşlı mermerler üzerinde, Atburgazı Erken 

20 KİSDA20-ETÜT01 ve KİSDA20-ETÜT02 Aydın Müzesi’ne; KİSDA20-ETÜT03, KİSDA20-ETÜT04, KİS-
DA20-ETÜT05, KİSDA20-ETÜT06, KİSDA20-ETÜT07, KİSDA20-ETÜT08 Milet Müzesi’ne teslim edilmiştir.

21 Şengör-Yılmaz 1981.
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Yerleşim alanı ile Atburgazı Kalesi Permiyen yaşlı mermerler üzerinde inşa edilmişlerdir. 
Samsun Dağı, üzerinde yer alan akarsular tarafından derin bir şekilde yarılmıştır. Bu akarsu-
lar, kuzeyde Küçük Menderes deltası ve güneyde de Büyük Menderes deltasında ulaştıkları, 
eğimin azaldığı kesimlerde aşındırıp taşıdıkları çökelleri biriktirerek birikinti yelpazelerini 
oluşturmuşlardır. Ayrıca günümüzde de tektonik açıdan aktif olan sahada, faylar belirgin bir 
şekilde gözlemlenebilmektedir.  

Akdeniz ikliminin etkili olduğu sahada yıllık ortalama sıcaklıklar Kuşadası’nda 17,2°C, 
Söke’de 17,4°C’dir. Yıllık toplam yağış ortalaması Kuşadası’nda 639 mm. iken Söke’de 
1000 mm.’nin üzerine çıkmaktadır. Yağışların büyük bölümü kış mevsiminde ve yağmur 
şeklinde düşmektedir. Çalışma sahasının hâkim toprak tipi terra rossalardır.

İnceleme alanında var olan bitki örtüsü üzerinde iklimin etkisi açık bir şekilde görülmek-
tedir. Bitki örtüsü, Akdeniz iklim şartları altında gelişen türlerin oluşturduğu orman, maki 
ve garig formasyonlarından meydana gelmektedir. Samsun Dağı’nda ormanların en önemli 
unsuru 300 m. yükselti basamağından başlayıp yaklaşık 900-950 m. arasında dağılış gösteren 
kızılçamlardır (Pinus brutia).  Bu üst yüksekti kademesinin üzerinde ise yükseltinin sıcaklık 
üzerindeki etkisine bağlı olarak karaçamlar (Pinus nigra) görülmeye başlamaktadır. Ayrıca 
orman formasyonu içerisinde yer yer meşe (Quercus) ve ardıçlar (Juniperus) bulunmaktadır. 
Orman içerisindeki baskın meşe türü Macar meşesidir (Quercus frainetto)22.Diğer meşe tür-
leri saçlı meşe (Quercus cerris), tüylü meşe (Quercus pubescens) ve mazı meşesidir (Quer-
cus infectoria). Orman içerisinde dağınık olarak karaağaç (Ulmus minor), çiçekli dişbudak 
(Fraxinus ornus), Finike ardıcı (Juniperus phoenicea) ile dağın kuzey ve kuzeybatıya bakan 
yamaçlarında kestane (Castanea sativa) ve yer yer ıhlamurlar (Tilia argentea) bulunmakta-
dır23. Çalışma sahasında deniz seviyesi ile 300 m yükselti basamağı arasında; ormanların, 
özellikle kızılçamları tahrip edildiği yerlerde ve orman altı katında makiler mevcuttur. Baş-
lıca maki türleri teşbih (Styrax officinalis), kermez meşesi (Quercus coccifera), kocayemiş 
(Arbutus unedo), sandal (Arbutus andrachne), menengiç (Pistacia terebinthus), erguvan 
(Cercis siliquastrum), delice (Olea Europaea. L. subs. oleaster), mersin (Myrtus communis), 
defne (Laurus nobilis), sakız (Pistacia lentiscus), katır tırnağı (Spartium junceum), katran 
ardıcı (Juniperus oxycedrus), keçiboynuzu (Ceratonia siliqua), pırnal meşesi (Quercus ilex), 
adaçayı yapraklı laden (Cistus salviifolius), ağaç fundası (Erica arborea Linneaus), pembe 
çiçekli fundadır (Erica manipuliflora Salisb)24.

Ormanların tahrip edilmesi sonucunda makiler, makilerin de tahrip edilmesi sonucunda 
garigler ortaya çıkmaktadır. Sahada garig topluluklarına Samsun Dağı’nın güneye bakan 
yamaçlarında, Atburgazı Mahallesi ile Söke İlçesi arasında rastlanmaktadır25. Garig toplu-

22  Günal, 1992.
23  Günal 1992.
24  Günal 1992.
25  Günal 1992.
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luğunu oluşturan başlıca türler kermez meşesi (Quercus coccifera), geniş yapraklı akçakes-
me (Phillyrea latifolia), katran ardıcı (Juniperus oxycedrus), karaçalı (Paliurus spina-chris-
ti), adaçayı yapraklı laden (Cistus salviifolius), tüylü laden (Cistus creticus), küçük çiçekli 
laden (Cistus parviflorus), keçiboğan (Calicotome villosa), abdestbozandır (Sarcopoterium 
spinosum)26.
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Harita 1

Harita 2
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Resim 1: Çatallar Tepe.

Resim 2: Çatallar Tepe Tapınak.
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Resim 3: Çatallar Tepe Seramik.

Resim 4: Fındıklı Kale
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Resim 5: Kurşunlu Manastırı.

Resim 6: Resim 6 Kurşunlu Manastırı Güney Duvar.

Resim 7: Resim 7 Çınarlı Kilise.
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Resim 8: Atburgazı Kalesi.

Resim 9: Atburgazı Erken Yerleşim
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Resim 10: Atburgazı Erken Yerleşim Seramik.

Resim 11: Thebai.
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Resim 12: Thebai.

Resim 13: Thebai Ağırlık.
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AĞRI VE IĞDIR İLLERİ “ORTA VE SON TUNÇ ÇAĞI  ARAS BOYALILARI 
KÜLTÜRÜ KALE, NEKROPOL, YERLEŞİM YERİ VE ÇANAK ÇÖMLEKLERİ”  

2019-2020 YÜZEY ARAŞTIRMASI
Alican DOĞAN*

Barış GÜR

Ayhan YARDİMCİEL

Yüzey Araştırmasının 2019 yılı çalışmaları 20.08.2019 ile 02.09.2019 tarihleri arasında 
14 gün süre ile gerçekleştirilmiştir1. Bu sezon çalışmalarıyla, kültürün yayılım alanı ve yerle-
şim stratejisi incelenmiş, Iğdır ile Doğubayazıt ovaları arasındaki eski yol ve rotalar üzerine 
araştırma yapılmıştır.

AĞRI-DOĞUBAYAZIT İlçesi ÇALIŞMALARI 

Üçgöze Kurganı

Üçgöze Kurganı, Doğubayazıt-Ağrı Karayolunun 14. km’sinde bulunmaktadır. Kurgan 
mezarın bulunduğu tepe yolun kuzeyinde olup Tendürek volkan tepelerinin en kuzey uzantı-
larından biridir. Tepenin hemen kuzeyinden ünlü Ferhat Kanalı aracılığı ile Doğubayazıt Ova-
sı’nı sulayan Balık Gölü Deresi geçmektedir. Tepe üzerinde bulunan kurgan mezarın kaçak 
kazıyla açıldığı görülmüş çapı 20 m. olarak kayıt edilmiştir. Kurgan mezarın yığma taşlarla 
örtülmüş üst kısmını oluşturan platform ve dairesel planı net olarak tespit edilebilmiştir. 

Seslitaş Kurganı 

Seslitaş Kurganı, Doğubayazıt’a bağlı Seslitaş Köyü’ne giden yolun 3. km’sinde bulunan 
alçak tepe üzerindedir. Bu tepe köyün doğusunda ve girişindedir. Yola ve araziye olan konu-
muyla ilişkili olarak gidilen tepede savunma duvarları ve kurgan mezar tespiti yapılmıştır. 
Bu şekilde bir tepe üzerindeki tek kurgan mezar uygulaması daha önce Iğdır Karakoyunlu 
İlçesi Bulakbaşı Köyü, Iğdır Merkez Yukarı Erhacı ve Üçgöze Kurganı’nda karşılaştığımız 
bir uygulamadır. Üçgöze Kurganı’nda savunma veya çevre duvarına rastlanmazken Bulak-
başı örneği Seslitaş Kurganı ile bire bir örnektir. Bu mezarların dönem ve tipolojik tanım-
lamaları şuan için belirsizliğini korumaktadır. Ancak, genellikle stratejik noktalarda olan bu 
tür tepelerin Urartu Krallığı döneminde birer küçük karakol veya gözetleme kulesi olarak 

* Dr. Öğr. Üyesi Alican DOĞAN, Milli Savunma Üniversitesi, Kara Harp Okulu, Tarih Bölümü, Ankara
 Doç.Dr. Barış GÜR, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Müzecilik Bölümü, 
 Dr.Öğr.Üyesi Ayhan YARDİMCİEL, Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölü-

mü, Sarıkamış Yerleşkesi, Sarıkamış-Kars/TÜRKİYE
1 Araştırma izni için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na finansal desteklerinden dolayı Kafkas Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (2018 SB-72 No’lu Proje) ile Türk Tarih Kurumu’na teşekkür ederiz. 
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kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. Seslitaş Kurganı 17 m. çapında olup, kaçak kazı ile 
tahrip edilmiştir. 

Balık Gölü Yerleşmesi 

Balık Gölü Yerleşmesi, Balık Gölü’nün güneyinde bulunan yarımada üzerindedir. Balık 
Gölü konum olarak Ağrı İli’nin Taşlıçay ve Doğubayazıt ilçeleri arasındadır. Söz konusu 
yerleşim yeri konumu itibariyle Doğubayazıt sınırlarında kalmaktadır. Göle en yakın yerle-
şim yerleri; Aktarla ve Bezirhane köyleridir. Doğubayazıt İlçe merkezi ile Balık Gölü arası 
60 km’dir. Balık Gölü, Aras Dağ silsilesinin güney yamacında bulunmaktadır. Balık Gölü, 
Aras Dağları üzerindeki tektonik hareketler nedeniyle oluşan çukur alanda biriken sularla 
oluşmuştur. Balık Gölü, Urartu Krallığı döneminde yapılmış olan Ferhat Kanalı’nda dola-
yı da tanınan bir bölgedir2. Gölün güneyinde bulunan yarımada arkeolojik açıdan oldukça 
zengindir.3 Ağırlıklı olarak Erken Demir Çağı’na ait olan merkezde önemli bir sur duvarı 
ile işçilik yönünden ileri seviye mekân duvarlarına rastlanmıştır (Resim: 1). Kaçak kazıyla 
tahrip edilen bu mekânlarda döneme ait keramik parçalarına da rastlanmıştır. Yarımadanın en 
yüksek yerinde bulunan kayalık alan merkez alınarak inşa edilen anıtsal sur duvarı doğuya 
doğru sahilde bulunan ana kayalara oturtularak yarım adanın adaya dönüştürülmesi ve kara 
bağlantısı olan tek yönünün de koruma altına alınması amaçlanmıştır. Bu bölümdeki duvarın 
uzunluğu 185 m.’dir. Giriş kapısının kayaların tıraşlanmasıyla oluşturulduğu merkez, yerle-
şim yeri, mezarlık ve anıtsal sur duvarından oluşmaktadır. 

Kalus Kurgan Mezarlığı

Kalus Kurgan Mezarlığı, Doğubayazıt-Iğdır Karoyulun 5. km’sinde Büyük Kalus Da-
ğı’nın doğu eteğinde ve Kazan ile Sağlıksuyu Köyleri arasındaki araziyi kapsamaktadır (Re-
sim: 2). Bu bölgenin eski isimlerinden biri Arzap Düzü’dür. 2018 yılı çalışmalarının son gü-
nünde tespiti yapılan mezarlık alanında sadece 7 mezarda belgeleme çalışması yapılmıştır4. 
2019 yılında ise mezarlığın kabaca bütün yönleriyle sınırları belirlenmiştir. Bu çalışmayla 42 
adet kurgan mezarın tespiti yapılmıştır. Ancak mezarların dağınık ve arazinin taşlık olması 
sebebiyle tespit edilememiş mezarların olabileceği öngörülmektedir. Bu kurgan mezarlığın 
özellikle Doğubayazıt-Iğdır Karayolu’na yakın olan kesiminde kaçak kazılmış mezarlar bu-
lunmaktadır. Buna rağmen Kalus Dağı’na yaklaştıkça hem mezarların kaçak kazıya maruz 
kalmadığı hem de mezar çap ve yükseltilerinin arttığı görülmüştür. Kalus Dağı’na en yakın 
kurgan mezarın çapı 38 m. ve yerden yüksekliği 4 m. olarak ölçülmüştür. 4 metrelik yüksel-
tinin son 1 metresi siyah yığma taşlardan oluşmaktadır. Bu keşif ile bölgede ilk kez orijinale 
yakın kurgan mezarlar kayıt altına alınmıştır. Orta Tunç Çağı’ndan başlamak üzere, Erken 
Demir ve Orta Demir Çağı (Urartu Krallığı)’na ait keramik parçaları genel olarak kurgan 

2  Belli 1997: 26-27.
3  Saraçoğlu 1989: 271.
4  Yardimciel 2020: 211-212.
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mezarlığın her yerinde ve kaçak kazılan mezarların yakınında görülebilmektedir. Bununla 
beraber Orta Çağ periyodunda muhtemelen yaylacıların ağıl ve çadır altı mimari yapıları ve 
döneme ait keramik parçaları da mezarlık alanında bulunmaktadır. Bu haliyle Kalus Kurgan 
Mezarlığı M.Ö. 2300’lerden günümüze kadar aralıksız olarak kullanılmıştır. Kalus Kurgan 
Mezarlığı’nın Doğubayazıt İlçe merkezine olan yakınlığı ilçenin tarihsel uzantısını bu haliyle 
M.Ö. 2300’lere kadar geri götürmesi açısından önemlidir. 

IĞDIR MERKEZ İLÇE ÇALIŞMALARI 

Yukarı Erhacı Kurganı 

Kurgan, Yukarı Erhacı Köyü’nün 1 km. güneyindeki Kızılkayalıkların güneydoğu 
ucundaki yükselti üzerindedir. Burada bulunan mezarın kaçak kazıyla tahrip edildiği ve çapı-
nın 20 m. olduğu ölçülmüştür. Kurgan mezarın yerden yüksekliği 2. 5 m’dir. 

IĞDIR MELEKLİ BELDESİ ÇALIŞMALARI

Delikkaya Kalkolitik Yerleşmesi 

Delikkaya Kalkolitik Yerleşmesi’nin üzerinde bulunduğu tepe Ağrı Dağı lav akıntılarının 
en kuzeyde bulunan kısmında olup, buranın Melekli Beldesi’ne uzaklığı 2.5 km’dir. Bu lav 
akıntısının kuzey ucunda Iğdır-Karakoyunlu Karayolu geçmektedir. Kalkolitik Yerleşmenin 
hemen doğusundan stabilize bir yol geçmektedir. Bu yola paralel ve hemen kenarından ise 
Aras Nehri’ne bağlı bir su kanalı geçmektedir. Yerleşim yerinin güney tarafında ise tatlı su 
kaynağının aktığı küçük bir dere bulunmaktadır. Fazla yüksek olmayan bir tepe üzerinde bu-
lunan ve üç girişli yerleşme Kalkolitik Çağ’a ait tek tabakalı bir görüntü vermektedir (Resim: 
3). Bununla birlikte yerleşim yerinde başka bir dönem veya kültüre ait keramik parçalarına 
da rastlanmamıştır. Delikkaya Kaltolitik Yerleşmesi olarak adlandırdığımız yerleşim yerinde 
Kalkolitik Çağ için karakteristik olan ot ve saman katkılı boyalı ve boyasız keramikler ile 
birlikte obsidyen ok ucu, mızrak ucu, yine obsidyenden delici, kesici aletler tespit edilmiştir. 
Delikkaya Kalkolitik Yerleşmesi şuan için Kuzeydoğu Anadolu’daki tek örnektir. Bu haliyle 
Iğdır bölgesinin tarihsel süreci 6500-7000 yıllık bir geçmişe uzanmıştır. 

Delikkaya İlk Tunç Çağı Yerleşmesi 

Delikkaya İlk Tunç Çağı Yerleşmesi, Kalkolitik Yerleşmenin kuzeyinde ve Urartu Mezar-
lığı’nın güneyinde bulunmaktadır. Bu haliyle aynı lav akıntısı üzerinde bulunan Kalkolitik 
Çağ, İlk Tunç Çağı ve Urartu periyoduna ait yerleşmeler, yatay yerleşim stratejisi ile şekil-
lenmiştir. Höyük tipi dikey tabakalanmanın yerine yatay yerleşim stratejisinin benimsenmiş 
olduğu görülmüştür. Lav akıntısı tepesinin orta ve doğu yönüne yapılan yerleşme ile Kalko-
litik Yerleşme arasında 30 m’lik bir boşluk bulunmaktadır. Burada tespiti yapılan keramikler 
siyah açkılı ve parlak metal görüntülü olan literatürde Karaz Keramiği olarak bilinen Ku-
ra-Aras Kültürü’ne aittirler. 
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Deliktaş Kalesi

Deliktaş Kalesi, Iğdır-Karakoyunlu Karayolu’nun 12. km’sinde güneye doğru açılan sta-
bilize yolun 1 km. doğusunda bulunmaktadır. Daha önce farklı araştırmacılar tarafından zi-
yaret edilen5 Kale aynı zamanda Kurtbucağı Kurgan Mezarlığı’nın bulunduğu lav akıntısını 
kuzeybatı ucundadır. Deliktaş Kalesi kaçak kazılardan en çok etkilenen merkezlerden bir 
tanesidir. Buna rağmen kalenin tüm yönlerindeki sur duvar kalıntıları net olarak görülebil-
mektedir. Kale dikdörtgen planlı olup güneybatı-kuzeydoğu uzantılıdır. Kalede neredeyse 
her döneme ait keramik parçalarına ulaşılmaktadır. Bizim açımızdan ise önemli olan tarafı 
Orta Tunç Çağı Aras Boyalıları Kültürü’ne ait monokrom Aras Boyalısının tespit edilmiş ol-
masıdır. Bu tür kalelerde tespiti yapılan Orta Tunç Çağı’na ait keramik buluntuları Aras Bo-
yalıları Kültürü’nün uyguladığı yerleşim stratejisini kavrama noktasında önemli keşiflerdir. 

Gölüstü 1

Gölüstü II arkeolojik merkezi, Gölüstü I’in 250 m. kuzeydoğusunda başka bir lav akın-
tısı üzerinde bulunmaktadır. Merkezin bulunduğu tepe üzerinde 7 adet kurgan mezar tespit 
edilmiştir. Mezarların bazılarının kaçak kazı ile açıldığı anlaşılmaktadır. Bu mezarların bir 
tanesinin yakınında Erken Demir Çağı’n ait keramik parçası tespit edilmiştir. Ortalama 5-8 
m. çaplarında olan kurgan mezarların çevre duvarlı olmadığı anlaşılmaktadır. 

Gölüstü 2

Gölüstü I arkeolojik merkezi Iğdır şehir merkezinden doğuya doğru açılan tek yolun 5. 
km’sindeki alçak lav akıntısı üzerinde bulunmaktadır. Merkezde çok fazla kaçak kazı yapıl-
mış hatta bu kazıların bir kısmının iş makinalarıyla yapıldığı görülmüştür. Ağır bir tahribat-
tan dolayı merkezin işlevi hakkında bilgi edinmek zorlaşmışsa da merkez üzerinde kurgan 
mezarların var olduğu anlaşılmaktadır. Bölge, şuan kurumuş olan Erhacı Gölü’ne oldukça 
yakındır. Merkezde bulunan ve kaçak kazılan kurgan mezarların eteğinde bolca miktarda 
Kolkolitik Çağ’a ait keramik buluntusuna ulaşılmıştır. Ancak bu keramik buluntularının me-
zarlık alanından mı yoksa tahrip edilen yerleşim yerinden mi olduğu anlaşılmamıştır. Ancak 
merkezin Delikkaya Kalkolitik Yerleşmesi’ne olan yakınlığı Gölüstü I’in, Delikkaya Kal-
kolitik Yerleşmesi ile çağdaş küçük bir yerleşim yeri olduğuna işaret etmektedir. Bölgenin 
bu kısmında artan Kalkolitik Çağ keşifleri bölge jeomorfolojisinin 7000 yıla yakındır değiş-
mediği bilgisini de beraberinde getirmektedir. Tek üzücü tespit ise Erhacı Gölü’nün yanlış 
sulama ve azalan kar yağışı sebebiyle kurumuş olmasıdır. 

Kurtbucağı Kurgan Mezarlığı

Kurtbucağı Kurgan Mezarlığı, Melekli Beldesi’nin 3 km. kuzeydoğusunda bulunmakta-
dır. Çalışma alanının oldukça büyük olması sebebiyle sadece kuzey yönünde fotoğraf çekimi 

5  Özfırat 2017: 168-170, Ceylan 2008: 155.
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ve belgeleme çalışması yapılmıştır. Burada bulunan kurgan mezar sayısının yüzlerle ifade 
edilecek sayıda olduğu anlaşılmaktadır. Bu mezarlık alanında da iş makinasıyla kaçak kazı 
yapıldığı tespit edilmiştir. 

Kültepe 

Kültepe arkeolojik merkezi Iğdır-Karakoyunlu Karayolunun Melekli Beldesi çıkışının 2. 
km’sinde bulunmaktadır. Bu arkeolojik merkez farklı araştırmacılarca da ziyaret edilen bir 
merkezdir6. Bu arkeolojik merkezin yer aldığı volkanik tepe, Delikkaya Kalkolitik Yerleşme-
sini tanımlarken belirttiğim üzere Iğdır-Karakoyunlu yolu açılırken yolun ayırdığı tepenin 
kuzey ucunda bulunmaktadır. Yol çalışmasının böldüğü volkanik tepenin bu kuzey ucundaki 
küçük bölüm tesadüf odur ki bir yerleşim yeri görüntüsü vermektedir. Yol sebebiyle bölünen 
ve yolun güneyinde kalan kısım ise mezarlıktır. Bu bölümde Rus işgal yıllarında arkeolojik 
kazı yapılmıştır. Bugün Kars Arkeoloji Müzesi teşhir kısmında olan bu kazıya ilişkin kera-
mik buluntuları gerçekten de urne tipi keramiklerden oluşmaktadır. Kültepe olarak adlandı-
rılan yolun kuzeyinde kalan volkanik tepede yaptığımız araştırmalar Orta Tunç Çağı boyalı 
keramiklerini bulmaya yöneliktir. Ancak sürpriz bir şekilde İlk Tunç Çağı Kura-Aras Kültü-
rü’ne ait taşınabilir kutsal ocak ve ocak üzerinde kullanılan bir kabın parçaları bulunmuştur. 
Bununla birlikte Urartu Krallığı’nın Bianili Malı olarak adlandırılan saray mallarına da rast-
lanmıştır. Bu bölümdeki Urartu varlığının krali düzeyde olduğu geçen yıl tespit ettiğimiz Taş 
Ocağı arkeolojik merkezinden de anlaşılmaktadır. 

Lanetlitepe Urartu Kalesi

Lanetlitepe Urartu Kalesi, Kurtbucağı Kurgan Mezarlığı’nın yer aldığı aynı lav akıntısı-
nın güneybatıdaki çıkıntısı üzerindedir. Anıtsal sur duvarlarının kalıntıları kalenin özellikle 
doğu ve batı yönlerinde çabucak göze çarpmaktadır. 67x30 m. ölçülerinde dikdörtgen planlı 
kalenin sur duvarı kalınlığı 2.70 m. ölçüsündedir7. Lanetlitepe Urartu Kalesi’nde güncelleme 
çalışması yapılmış ve gerek mimari gerekse keramik tipolojisi ile kalenin Urartu Krallığı’na 
ait olduğu teyit edilmiştir. Tunç Çağı Aras Boyalıları Kültürü’nün yayılım alanına yönelik 
yaptığımız araştırma kapsamında bu tür kaleleri mümkün olduğunca ziyaret etmekteyiz. 
Keza bölge coğrafyası ve topografyası bu tür kalelerin bazen birden fazla kültür tarafın-
dan kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Urartu Krallığı açısından bir değerlendirme yapacak 
olursak, Kültepe, Kültepe Mezarlığı, Taşocağı, Lanetlitepe gibi farklı tipolojideki yapıların 
birbirleriyle olan yakınlığı ve ilişkisi göz önüne alındığında krallığın Melekli bölgesinde 
ciddi yatırımlar yaptığı anlaşılmaktadır. 

6  Özfırat 2017: 163-167, Ceylan 2008: 153.
7  Özfırat 2017: 165-166.
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IĞDIR TUZLUCA İlçesi ÇALIŞMALARI 

Sürmeli Düzü Kurgan Mezarlığı

Sürmeli Düzü Kurgan Mezarlığı Iğdır-Tuzluca Karayolunun Sürmeli Köyü’ne giden yol 
ile birleştiği noktada yer almaktadır. Bu arkeolojik merkez Kötünaver bölgesi olarak da bi-
linmektedir. Merkezin Sürmeli Köyü’ne uzaklığı 1.5 km. Iğdır il merkezine ise 27 km’dir. 
Aras Nehri’nin güneyinde Şorbulak Deresi’nin ise kuzeyinde bulunan merkezde 2017 yılı 
çalışmaları sırasında 3 tane kurgan mezar ve uzunluğu 100 m’yi aşan duvar kalıntıları tespit 
edilmiştir. Kurganlardan Sürmeli K1 olarak adlandırdığımız kurgan 22 m. çapında olup yer-
den yüksekliği kaçak kazıya maruz kalmasına rağmen 2 m’yi aşmaktadır. 2019 yılında ise 
Iğdır-Tuzluca Karayolunun bu kez batı kısmında çalışılmış ve mezarlığın bu bölümünde de 
devam ettiği anlaşılmıştır. Bu bölümde kodlama K4 ile başlamış ve K12 ile son bulmuştur. 
Tespit edilen 9 yeni kurgan mezar ile toplam mezar sayısı 12 olmuştur. Bu mezarların bir 
tanesi 9.5x5 m. ölçülerinde ve elips formunda diğerleri ise 1m. ile 2 m. çaplarında küçük 
mezarlardır. Yığma taş tipolojili mezarların tahrip edilmediği anlaşılmıştır. Ancak yolun iki 
tarafındaki mezarların büyüklük ve tipoloji olarak farklı oldukları göze çarpmaktadır.

IĞDIR KARAKOYUNLU İlçesi ÇALIŞMALARI 

Bulakbaşı Kompleksi Kale 6

Bulakbaşı Kompleksi Kale 6, bu bölgedeki diğer kaleler gibi Ağrı Dağı’ndan Iğdır Ova-
sı’na akan suların oluşturduğu Bulakbaşı Gölü’ne hakim lav akıntılarının kuzeydeki son 
uzantıları üzerinde bulunmaktadır (Resim: 4). Bu bölgedeki en önemli su kaynaklarından 
biri de Karasu/Ahura Irmağı’dır. Bu kalelerin inşa edildiği tepeler; Bulakbaşı, Aktaş, Yaz-
lık ve İslamköy köylerinin sınırlarında bulunmaktadır. Bulakbaşı Kale 6, Yazlık Köyü’nün 
girişinde ve hemen köyün batısında bulunan alçak bir kayalık tepe üzerindedir. Yazlık ve 
İslamköy köyleri arasında bulunan ve göle paralel uzanan yoldan çıkılan kalenin en yüksek 
yerinde 6 sıra taş örgülü ve 2 m’yi geçen yükseltide sur duvarları bulunmaktadır. Ancak 
genel olarak kalenin oldukça tahrip edildiği görülmektedir. Zaten kaleye yakın köy evlerinin 
bir kısmında kaleden devşirilen taşları görmek mümkündür. Kalenin inşa tekniği ve taşların 
işleniş şekli Orta Demir Çağı Urartu Krallığı’na tarihleme yapılmasını sağlamıştır. Bölgenin 
kronolojik kültürel geçmişine bakıldığı zaman bu tür kalelerin Urartu Krallığı ile birlikte 
ortaya çıktığı görülmektedir. Kalenin güneyinden Ağrı Dağı lav akıntılarının iç kısmına gi-
den yol takip edildiğinde bir kurgan mezarlığına ulaşılmaktadır. Bölgedeki her Urartu Kalesi 
neredeyse bir kurgan mezarlık ile entegre durumdadır. Bu kurgan mezarlık alanlarının kaleler 
ile lokalize edilmesi net olarak arkeolojik bir kazı ile mümkün olsa da, hali hazırda farklı kül-
türlere ait merkezler olarak tanımlanması durumunda kale için yeni bir mezarlığa, mezarlık 
için ise yeni bir kale veya yerleşim yerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Ancak merkezlerin 
birbirlerine olan yakınlığı bunların aynı kültüre ait olmasını muhtemel kılmaktadır. Buna 
rağmen Urartu Krallığı’nın kurgan türü mezar kullanması ile ilgili net bir bilgi yoktur, keza 
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Urartu Krallığı’nın yeni bir kültür olarak ortaya çıkmasına işaret eden en önemli yenilik 
şüphesiz kaya mezar uygulamasıdır. Kalus Kurgan Mezarlığı’nda kaçak kazılan bir kurgan 
mezar etrafına saçılan keramik parçaları içinde Orta Tunç Çağı keramik parçaları yanında 
Urartu Dönemi keramik parçalarının da olması Krallığın yayılım alanı içindeki araştırma 
bölgemizde kurgan türü mezar geleneğinin Urartu Krallığı döneminde bir yerel alışkanlık 
olarak devam ettiğini akla getirmektedir. 

Bulakbaşı Kompleksi Kale 6 Kurgan Mezarlığı

Bulakbaşı Kompleksi Kale 6 Kurgan Mezarlığı, Kale 6’nın 250 m. güneybatısında Yazlık 
Köyü’nün ise 370 m. batısında bulunmaktadır. Bu mezarlık alanı da diğer mezarlıklar gibi ka-
lelerin genellikle güneyinde ve lav akıntı tepeleri arasındaki düzlükte bulunmaktadır. Mezarlık 
alanında bir kısmı kaçak kazı ile tahrip edilmiş olan 11 adet kurgan mezar tespit edilmiştir.

Bulakbaşı Kompleksi Kale 7

Bulakbaşı Kompleksi Kale 7, Karakoyunlu İlçesi’nin, Yazlık Köyü sınırlarında olup kabaca 
köyün içerisine kadar uzanan lav akıntısı tepesinin üzerinde bulunmaktadır (Resim: 5). Tepenin 
topografyasına uygun olarak inşa edilen kale bu yüzden doğu-batı uzantılıdır. Kale 7, net olarak 
Urartu Kalesi olarak tanımlanmıştır. Bulakbaşı kompleksinde bulunan diğer kalelerden farklı 
olarak planı net bir şekilde ortaya çıkan kale farklı birçok mimari üniteden oluşmaktadır. Ka-
lenin girişi net bir şekilde tespit edilmiş olup, bu giriş kapısı ile avluya, oradan da daha yüksek 
kısımdaki stadel kısmına bağlantı sağlanmaktadır. Stadel bölümü kale duvarlarının en yüksek 
olduğu mimari bölümdür. Stadel içinde cella/tapınak mimarisine benzeyen ayrı bir mekân tes-
pit edilmiştir. Cellanın kuzeybatı tarafında ise bir geçiş koridoru üzerinden yuvarlak planlı bir 
kuleye ulaşılmaktadır. Kale 7’nin doğu-batı doğrultulu uzantısı 187 m.’dir. Kalenin genişliği 
25-30 m. aralığındadır. Kalenin stadel kısmı ile avlunun giriş kısmı arasındaki kod farkı, stadel 
de 1 avluda 2 olmak üzere toplamda 3 platform ile kademeli olarak giderilmeye çalışılmıştır. 
Stadel olarak düşündüğümüz mekânın güney duvarlarının yüksekliği 4 m’ye yakın olup şim-
diye kadar görülen ve tespiti yapılan en yüksek Urartu duvarlarından biridir. Stadelin orta kıs-
mında cella/tapınak olarak düşündüğümüz ayrı bir mimari alan bulunmaktadır. Tek girişli olan 
mekânın kuzey ve güney duvarlarında birer adet niş bulunmaktadır. Ancak bu bölümün kaçak 
kazıyla tahrip edildiği görülmüştür. Stadel kısmından dikdörtgen planlı yapıya geçilmektedir. 
Kalenin en korunaklı duvarları bu bölümde bulunmaktadır. Bu mekânın kuzey duvarları aynı 
zamanda yuvarlak planlı kuleye giden yolun da açıldığı duvar olup yüksekliği 3 m’den biraz 
fazladır. Mekânın batı duvarları kısmen kayalığa oturtulmuş ancak kayalık kısmı dışındaki du-
varların yüksekliği de 3 m’yi geçmektedir. 

Bulakbaşı Kompleksi Kale 8

Bulakbaşı Kompleksi Kale 8, Yazlık Köyü ile İslamköy köyleri arasında bulunan volka-
nik tepe üzerindedir (Resim: 6). Bu tepe Yazlık Köyü’nün güneydoğusunda bulunmaktadır. 
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Bu bölüm aynı zamanda Ağrı Dağı’ndan kaynağını alan Karasu/Ahura Irmağı’nın da baş-
langıç kısmıdır. Karasu Irmağı bu bölgeden başlamak üzere yaklaşık 10 km. doğuya doğru 
devam ettikten sonra Aralık İlçesi civarında Aras Nehri’ne karışmaktadır. Kalenin yer seçimi 
noktasında bu su kaynağına dikkat edildiği anlaşılmaktadır. Bu bölgede bulunan kale olarak 
adlandırdığımız bu tür arkeolojik merkezlerin sayısının artması ve birbirlerine olan yakınlık-
ları bu merkezlerin kale ismi ile adlandırılmasını zorlaştırmaktadır. Savunma duvarlı yerle-
şim yeri terimi daha uygun görünmektedir. Bulakbaşı Kale 8 bu bölgedeki kalelerinden farklı 
olarak Erken Demir Çağı’nda inşa edilen bir kaledir. Urartu Krallığı döneminde küçük müda-
halelerle kullanılmaya devam etmiştir. Ancak kalenin genelinde, mezarlık alanında, mezarlık 
ile göl arasındaki yol ve çanak çömlek buluntuları ağır bir Erken Demir Çağı yerleşmesine 
işaret etmektedir. Bu tespitlerin her biri bir diğeri ile analoji de kurmaktadır. Kale 8’in diğer 
kalelerden bir diğer farkı da bir değil birkaç tepeye yayılan bir inşa tekniğine sahip olmasıdır. 
Bu durum kaleden ziyade merkezin surlarla çevrili bir Erken Demir Çağı şehri olma ihtima-
lini akla getirmektedir. Merkezin büyüklüğü mimarinin dağınık olması sebebiyle topograf ve 
mimar eşliğinde 2020 yılında plan çizilmesi hedeflenmektedir. Kale 8’de aynı zamanda Orta 
Tunç Çağı Aras Boyalıları Kültürü’ne ait 3 parça monokrom ve geometrik bezemeli keramik 
parçasına ulaşılmıştır. Kale 8’in hemen güneyinde kurgan mezarlığı ile entegre olması, me-
zarlık alanın tıraşlanan kayalıkla elde edilen yola ve bu yolun da su kaynağına olan bağlantısı 
bölgenin jeomorfolojisinin binlerce yıldır değişmediğini ortaya koyması açısından önemlidir. 
Bu sebeple aranılan Orta Tunç Çağı yerleşmesinin Kale 8 olması muhtemeldir. Kale 8 üzerin-
de mimariye paralel kültürel süreci tamamlayan Erken Demir Çağı yivli keramik parçalarına 
bolca rastlamak mümkündür. 

Bulakbaşı Kompleksi Kale 8 Kurgan Mezarlığı

Bu mezarlık alanı Kale 8’in 110 m. güneydoğusunda bulunmaktadır. Mezarlık alanı, di-
ğer mezarlıklarda olduğu gibi volkan kayaçlarının oluşturduğu taşlık tepelerin arasındaki bir 
düzlükte bulunmaktadır. Mezarlık alanında kurgan tipi 44 mezar tespit edilmiş ancak bunlar-
dan 20 tanesinde ölçü ve fotoğraflama işlemleri yapılmıştır. Mezarların bir kısmının kaçak 
kazı ile açıldığı anlaşılmıştır. Kale 8’de olduğu gibi bağlı olduğu mezarlık alanında da bolca 
miktarda yivli, derin kıvrımlı yivli ve ip tutamaklı yivli ölü armağanı kap parçaları kaçak 
kazılan mezarların etrafına dağılmıştır. Bu tespit kale ile mezarlığın çağdaş olduğunu orta-
ya koymaktadır. Kale ile mezarlık arasındaki geçiş tam olarak tespit edilememiştir. Ancak 
mezarlık ile göl arasında Erken Demir Çağı için anıtsal sayılabilecek bir yol kayaların tıraş-
lanması ile yapılmıştır. İki kademeli olan yolun ilk kademesi 12 ikinci kademesi 7 metreden 
oluşmaktadır. Mezarlık, yol ve su kaynağının konumu bölgenin jeomorfolojik yapısının bin-
lerce yıldır değişmediğini ortaya koyması açısından önemlidir.

Yüzey Araştırmasının 2020 yılı çalışmaları 11.07.2020 ile 23.07.2020 tarihleri arasında 13 
gün süre ile gerçekleştirilmiştir8. Bu sezon çalışmalarıyla, zorlu bir bölge olan Kalus Kurgan Me-

8  Araştırma izni için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşekkür ederiz.
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zarlığı çalışması tamamlanmış ve Kalus Dağı’nda bir kale tespit yapılmıştır. Bununla birlikte Ka-
lus Dağı’nın hemen güney yönünde ise Akçukur ismi ile yeni bir kale tespiti yapılarak bölgenin 
taranması tamamlanmıştır. Bulakbaşı Kale 8’de eksik kalan plan çalışması gerçekleştirilmiştir. 

AĞRI-DOĞUBAYAZIT İlçesi ÇALIŞMALARI

Doğubayazıt Kalesi

Doğubayazıt Kalesi, 2038 rakım ile oldukça yüksek bir tepe üzerinde inşa edilmiştir. İs-
hakpaşa Sarayı’nın hemen batısında bulunan kale, inşa edildiği kayalık tepe üzerinde zaman 
zaman bu kayalıklar arasına sur duvarları inşa edilerek kalenin sur sistemi hayata geçiril-
miştir. Urartu Krallığı’na tarihlenebilecek bir kaya mezarı ve kaya mezarının iki tarafında 
kabartmalı tanrı ve-veya kral figürleri bulunmaktadır. Kalenin mevcut mimarisinin ne kadar 
erken dönemlere uzandığı ile ilgili çalışmalar yapılmış olup kale, batı ve güney yönlerinden 
taranmıştır. Kalede diğer mimari detaylar; kaya merdivenleri ve sunağa benzeyen bir yapının 
kalıntılarıdır. Kalenin tamamında güvenlik riski nedeniyle çalışma yapılmamıştır. 

Kalus Kurgan Mezarlığı

2020 yılında çalışmalarını devam ettirdiğimiz kurgan mezarlığında 46 adet kurgan meza-
rın varlığı tespit edilmiştir. Mezarların az bir bölümünde kaçak kazının olduğu gözlenmiştir. 
Bununla birlikte bölgede yapılaşma ile birlikte küçük Kalus Dağı olarak adlandırılan tepede 
bulunan taş ve kum ocağı arkeolojik alan için büyük tehdit oluşturmaktadır. Kalus Kurgan 
Mezarlığı M.Ö. 2300 yılından itibaren günümüze kadar kullanılmıştır. Mezar çapları 4 ile 
38 m. arasında değişmektedir. K20 olarak adlandırdığımız kurgan mezarda Dron aracılığı ile 
üstten görüntü ve modelleme çalışmaları yapılmıştır. 

Kalus Kalesi 

Kalus Kalesi önceki yıllarda tespitini yaptığımız ancak, 2020 yılında Kalus Kurgan 
Mezarlığı çalışmalarının sonlanması ile ancak çalışma fırsatı bulduğumuz Kalus Dağı’nın 
zirveye yakın bölümünde bulunan bir kaledir. Kalenin kapısı net şekilde plan vermekte ve 
yüksekliği 2 m’yi geçmektedir. Kalenin sur duvarları kale kapısına oranla daha düşük bir iş-
çilik profili göstermektedir. Bununla birlikte kale içinde konut kalıntıları, kaya yerleşmesi, su 
kanalları gibi farklı mimari yapıların da tespiti yapılmıştır. Kale konum olarak hem Ağrı Da-
ğı’nın güneyinden geçen İpek Yolu’na ve hem de Ağırı Dağı’nın batısından geçen Kafkasya 
Geçidi’ne hakim bir konumdadır. Sur duvarları Erken Demir Çağı için klasik bir uygulama 
olan topografyaya uyumlu olarak ana kayalara birleştirilmiştir. Kale Erken Demir Çağı’ndan 
başlamak üzere Orta Demir Çağı (Urartu) ve Geç Demir Çağı (Med-Pers) dönemlerinde kul-
lanılmıştır. Özellikle Urartu Krallığı döneminde kalenin yaşam alanı olmaktan ziyade askeri 
yığınak merkezi olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır (Resim: 7).
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Akçukur Kalesi

Akçukur Kalesi, Kalus Kalesi’nin yer aldığı Kalus Dağı’nın güneyinde bulunan düzlük-
lere hakim 1670 rakımlı bir tepe üzerinde bulunmaktadır. Tipik bir Erken Demir Çağı Kalesi 
olan Akçukur Kalesi, Kars Kuzeyhan, Kalus gibi kalelerde olduğu gibi kayalık alanın ara-
sındaki boşluklara duvar örme tekniği ile kayalığa bitişik olarak inşa edilmiştir. Ancak kuzey 
duvarı kütlesel olarak devam edip kuzeybatı yönünde ana kayanın işlenmesi ile giriş kapısına 
ulaşmaktadır. Kalede kaçak kazı çukuruna rastlanılmıştır. Bu kaçak kazı çukurunda İlk Tunç 
Çağı ile Erken Demir Çağı’na ait çanak çömlek parçalarına rastlanmıştır. Kalenin kuzey sur 
duvarının uzunluğu 163 m. olup bu bölümde duvar yüksekliği zaman zaman 2 m’yi aşmakta-
dır. Kalenin güney eteklerinde 10’a yakın küçük kurgan mezar tespiti yapılmıştır (Resim: 8).

Hasanbey Kalesi 

Hasanbey Kalesi, literatürde daha önce var olan bir kaledir. Doğubayazıt-Iğdır karayolu-
na hâkim olan tepe eteğine inşa edilmiş olan Hasanbey Kalesi, Bardaklı Köyü’nün kuzeyinde 
bulunmaktadır. Kalenin dış sur ile çevrili bölümünde rakım değeri 1608 iken stadel olarak 
tanımlanan iç sur ile çevrili kısımda rakım değeri 1660 m’ye çıkmaktadır. Bu hali ile kalenin 
Erken Demir Çağı yerleşim stratejine ve topografyaya uyumlu inşa edildiği anlaşılmaktadır. 
Kale Doğubayazıt Ovası ve burada bulunan su kaynaklarına hâkim konumdadır. 

AĞRI-DİYADİN İLÇESİ ÇALIŞMALARI

Meya Antik Yerleşmesi

Diyadin İlçesi’ne bağlı Günbuldu Köyü’nde yer alan Meya Antik Yerleşmesi (Yerel ola-
rak Meya Mağaraları) uzun zamandır gündemimizde olmasına rağmen 2020 yılında çalışma 
fırsatı bulduğumuz tarihi ve arkeolojik bir alandır. Bölgede rakım 2045-2160 arasında değiş-
mekle birlikte oldukça dik olan kayaların işlenmesiyle kilise, ev vb. yapılar elde edilmiştir. 
Bazı konutlara kayalara oyulan merdivenlerle ulaşılmaktadır (Resim: 9).

Günbuldu Selçuklu Mezarlığı

Bulunduğu bölge itibariyle özel bir anlam ifade etmesi sebebiyle ilk kez alanıma uzak 
bir tarihi değeri çalışmamıza dâhil ettik. Meya Antik Yerleşmesi dönüş yolunda dikkatimizi 
çeken mezarlıkta yaptığımız incelemede; 2020 rakımda Günbuldu Köyü içinde bir derenin 
ikiye ayırdığı iki farklı mezarlık tespit edilmiştir. Mezarlıklardan batıda olan sadece Selçuklu 
Mezarlığı iken doğuda olan Selçuklu dâhil günümüze kadar gömü yapılan mezarlıktır. Batı 
mezarlığında kromlek, kare plan ve sanduka olmak üzere üç tipolojide Selçuklu dönemine 
ait mezarlar tespit edilmiştir. 14-15. Yy ‘Lara ait oldukları anlaşılan mezarların köy ahalisi 
tarafından korumaya alınmış olması sevindiricidir. Batı mezarlığındaki tipolojiye ait mezar-
lar Meya Antik Kenti’nin güneyinde bulunan mezarlara benzemektedir. Bölgede Selçuklu izi 
net olarak göze çarpmaktadır. 
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IĞDIR MERKEZ İLÇE ÇALIŞMALARI

Caf Kalesi

Daha önce literatürde bulunan Caf Kalesi, Doğubayazıt-Iğdır Karayolu üzerinde bulunan 
ve Ağrı ile Iğdır illerini birbirinden ayıran Pamuk Geçidi sonrasında Iğdır topraklarında kalan 
bölümdedir. Kalenin inşa edildiği tepe hemen mevcut karayolunun doğusunda olup, Kafkas-
ya Geçidi’ne hâkimdir. Kale aynı zamanda Ağrı Dağı düzlüğünün Iğdır Ovası’na doğru al-
çalmaya başladığı bölgededir. Kale net olarak Erken Demir Çağı’nda kurulmuş olup sonraki 
dönemlerde de kullanılmıştır. Kalenin sur duvarlarının yüksekliği bazı bölümlerde 1.2 m’ye 
kadar ayakta kalabilmiştir. Caf Kalesi, Hasanbey Kalesi ve Kalus Kalesi ile Akçukur gibi 
kalelerin tamamı İpek Yolu ile Kafkasya Geçidi’ni kontrol ve denetim altında tutmak için 
inşa edilen Erken Demir Çağı kaleleridirler. 

IĞDIR MELEKLİ BELDESİ ÇALIŞMALARI 

Delikkaya Kalkolitik Yerleşmesi 

Merkez ile ilgili detaylı rapor 2019 yılında sunulmuş olup 2020 yılında merkezin dört 
yönden sınırlarının tespiti yapılmıştır. Çalışma sırasında tespiti yapılan Obsidyen 4 ok ucu 
Kars Arkeoloji Müzesi’nin envanter defterine kayıt edilmiştir. 

IĞDIR KARAKOYUNLU İLÇESİ ÇALIŞMALARI 

Koruküstü Kurgan Mezarlığı

Iğdır Karakoyunlu ilçe merkezi sınırları içinde bulunan Koruküstü Mevkii’nde yapılan 
çalışmalarda yığma taş kurgan mezarlar tespit edilmiştir. Bu bölge aynı zamanda Abbasındü-
zü olarak bilinen bölgenin hemen güneyindeki alçak tepelerden oluşmaktadır. 5 adet kurgan 
mezarda yapılan çalışmalarda mezarların çapları 10-15 m. arasında tespit edilmiştir. Me-
zarlarda İlk Tunç Çağı ile Erken Demir Çağı’na ait keramik parçalarının kaçak kazı sonucu 
etrafa saçıldığı anlaşılmıştır. Mezarlığın Melekli Beldesi’nde bulunan Kurtbucağı Kurgan 
Mezarlığı’na doğru gitmesi iki arkeolojik alanın aynı merkez olup olmadığı konusunda ka-
faları karıştırmış, havanın sıcak mezarlığın geniş olması sebebiyle çalışmanın sonraki yıllara 
bırakılması kararlaştırılmıştır. 

Koruktepe II Höyüğü 

Daha önceki araştırmacılar tarafından Koruktepe Höyüğü olarak tanımlanan alçak bir 
tepe yanında daha yüksek ikinci bir höyük tarafımızca tespit edilmiştir. Bu sebeple merkez 
Koruktepe II olarak adlandırılmıştır. Höyükte yapılan çalışmalarda net olarak Kalkolitik Çağ 
ile Orta Demir Çağı’na ait tabakalar ve bu tabakalara bağlı mimari ve çanak çömlek bilgi-
leri derlenmiştir. Bununla birlikte İlk Tunç Çağı’na ait çanak çömlek parçalarına rastlamak 
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da mümkündür. Ancak İlk Tunç Çağı tabaka bilgisine ulaşılamamıştır. Bilgi alabildiğimiz 
bölüm maalesef kaçak kazı çukurudur. Birçok yerde olduğu gibi bu arkeolojik merkezde de 
yoğun bir kaçak kazı izi bulunmaktadır. Orta Demir Çağı’na tarihlediğimiz 18.40 uzunluğun-
daki duvar kalıntısı ile bu duvar ile kesişen 3 m’lik ayrı bir duvar da kayıt altına alınmıştır. 
Arkeolojik merkez bölgede ender görülen dikey tabakalama örneklerindendir (Resim: 10).

Bulakbaşı Kompleksi Kale 8

Öğrencilik yıllarımızdan beri edindiğimiz tecrübeyle hangi arkeolojik merkeze ne zaman 
ve nasıl gidileceği konusunda yeterli deneyimi edinmiş bulunmaktayız. Bu sebeple Karako-
yunlu İlçesi’ne bağlı Yazlık Köyü sınırları içinde bulunan kale güvenlik açısından oldukça 
riskli olduğundan önceki yıl tespiti sırasında ne yazık ki plan çalışması yapılamamıştı. 2020 
yılında uygun şartlar oluştuğundan ekip üyesi topograf ve mimar eşliğinde kalenin planı 
başarılı bir şekilde çıkarılmıştır. Planın çıkarılması önündeki diğer bir engel ise kale yer-
leşim alanının birden çok tepeye yayılmış olmasıydı. Erken Demir Çağı’na tarihlediğimiz 
kale, gerek mimari gerek mezarlık alanı ve gerekse çanak çömlek bilgisi ile bu tarihlemeye 
olanak sağlamıştır. Kale ile mezarlık alanı arasındaki geçiş ve mezarlık alanı ile kaynak suya 
olan bağlantı arasında anıtsal kaya işçilikleri bulunmaktadır. Özellikle mezarlık alanı ile su 
kaynağı arasında kayalık alanın oyulması ile elde edilen yol ünik bir örnek oluşturmaktadır. 
Kalenin konumu ve büyüklüğü, Assur Kaynaklarında bahsi geçen merkezleri andırmaktadır. 
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Resim 1: Balık gölü.

Resim 2: Kalus Kurganları.
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Resim 3: Delikkaya.

Resim 4: Bulakbaşı Kale 6.

Resim 5: Bulakbaşı Kale7.
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Resim 6: Bulakbaşı Kale 8.

Resim 7:Kalus Kalesi.
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Resim 8: Akçukur Kalesi.

Resim 9: Meya Antik Kenti (1).

Resim 10:Koruktepe II Höyüğü.
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2019 YILI SİVAS İLİ VE İLÇELERİNDE PLİYOSEN VE PLEİSTOSEN 
DÖNEM YÜZEY ARAŞTIRMASI

Ayşen AÇIKKOL*

Olcay Zengin KOŞAN 

Faruk AY

İsmail BAYKARA

Birkan GÜLSEVEN

Yasin KARAGÖZ

GİRİŞ

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 07.08.2019 tarih ve E.660108 sayılı 
yazısı ile izin verilen 2019 yılı Sivas İli ve ilçelerinde Pliyosen ve Pleyistosen dönemlerine 
yönelik yüzey araştırması 02-13.09.2019 tarihleri arasında 12 gün gerçekleştirilmiştir. 2019 
yılı yüzey araştırması ekibinde Araştırma Başkanı Prof.Dr. Ayşen Açıkkol Yıldırım,  Heyet 
Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Olcay Zengin Koşan,  Öğr. Gör. Faruk Ay, Bakanlık Temsilcisi ola-
rak Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanı Yasin Karagöz yer 
almıştır.  Heyet üyesi Doç. Dr. İsmail Baykara ve doktora öğrencisi Birkan Gülseven taş 
aletlerin tanımlamasını yapmıştır. Özverili çalışmaları için emeği geçen herkese ve Gürün’de 
konakladığımız Gürün öğretmenevi çalışanlarına teşekkürü bir borç biliriz.

Geçtiğimiz yıllarda Sivas’ın Divriği ve Kangal ilçelerinde Alt ve Orta Paleolitik Döneme 
ait çeşitli buluntularla karşılaşmıştık (Açıkkol ve diğ., 2018, 2019, 2020). Bu yıl ilk kez Üst 
Paleolitik Sonu ve Epipaleolitik ile ilişkili olabilecek buluntulara rastladık. Ancak düzgün 
bir stratigrafi ve tarih verebilecek buluntu yeri olmaması, sadece taş aletlerden yola çıkarak 
kesin dönemi belirleyemediğimiz ve buluntu topluluğumuzda Epipaleolitik’in tipik mikrolit-
lerinin olmaması nedeniyle, bahsi geçen buluntuların dönemi için Geç Üst Paleolitik terimini 
kullanmayı uygun bulduk. Anlaşılabileceği gibi burada kullandığımız “Geç Üst Paleolitik” 
terimi, Üst Paleolitik Sonu ve Epipaleolitik Dönemi kapsamaktadır. 

* Prof. Dr., Ayşen AÇIKKOL, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 58140, 
Sivas, aacikkol@gmail.com.
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 Doç .Dr., İsmail BAYKARA, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Van.
 Doktora Öğrencisi, Birkan GÜLSEVEN, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Paleoantropoloji 

ABD, Ankara.
 Bakanlık Temsilcisi, Uzman, Yasin KARAGÖZ, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, 

Sivas. 
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2019 YILI ARAZİ ÇALIŞMALARI

2019 yılı yüzey araştırması Gürün ve Altınyayla İlçe sınırları dahilinde gerçekleştirilmiş, 
araştırma sırasında kısmen Kangal ve Şarkışla İlçelerinin sınırları da incelenmiştir. 2019 ça-
lışmasında, 3 lokalite (Lok 13-15), 8 araştırma birimi (AB 11-18), 1 höyük ve 6 tekil buluntu 
yeri tespit edilmiştir.

Gürün Yüzey Araştırması

2019 yılı araştırmasında öncelik, daha önceki yıllarda hiç ziyaret etmediğimiz ama pa-
leolitik kültürler açısından zengin olacağını tahmin ettiğimiz Gürün İlçesi’ne verilmiştir. Bu 
ilçenin Sivas şehir merkezinden oldukça uzak olması nedeniyle araştırmanın bu bölümünde 
Gürün öğretmenevinde konaklanmıştır.  

Gürün, hammadde kaynağı olarak volkanik kökenli bazalt ve çakmaktaşı açısından 
Kangal kadar zengin bir ilçedir. Ancak büyük bazalt kütlelerini kapsayan Kangal-Gürün 
karayolu üzerindeki alanlarda herhangi bir paleolitik aktiviteye rastlanmamıştır. Gürün-Da-
rende karayolunun kuzeyindeki geniş bir alan ve Elbistan sınır bölgesi ayrıntılı şekilde in-
celenmiştir. Bu bölgede Çevirme Mezrası, Mahkenli (Ağaçlı), Ayvalı, Yuva ve Bahçeiçi 
köylerine gidilmiştir. Bölgede kötü kalitede çakmaktaşı ve bazalt bulunmasına rağmen insan 
aktivitesine ilişkin herhangi bir ize rastlanmamıştır. Yuva-Külahlı Köyleri arasında uzanan 
köy yolunda, sürülmüş tarlalarda seramik parçaları, çakmaktaşı ve bazalt kayaçlar karışık 
olarak bulunmaktadır. Çakmaktaşları küçük yumrular halindedir. 7 küçük çakmaktaşı yonga 
bulunmakla birlikte bunların ait oldukları dönemi saptamak mümkün olmamıştır.

Kötü Kala Tepesi Höyüğü: Gürün-Darende karayolundan Eskihamal Köyü’ne uzanan yol 
üzerinde, yolun sağ tarafında çok yoğun bazalt kayaçlar ve küçük bir höyük dikkat çekmiştir. 
Her ne kadar araştırmamızın ana araştırma konusu olmasa da, bu bölgede kayıtlı bir höyük 
olmadığını öğrendiğimiz için bu küçük höyük ziyaret edilmiştir. Tepeciğin kuzeyinde çok 
büyük bir kaçak kazı çukuru açıldığı görülmüştür. Çukur çevresinde ezgi taşı parçaları, 
seramik parçaları ve duvar kalıntıları mevcuttur. Yerleşim tüm Gürün tarım arazisine hakim, 
savunmaya uygun ve yüksek bir noktada yer almaktadır (Rakım 1640 m.). Buranın bir tepe 
üstü yerleşim ya da kale olabileceği düşünülmüştür. Seramik parçalarının Erken Tunç Çağı 
(özellikle Karaz) özellikleri sergilediği düşünülmektedir. Ayrıca kaçak kazı çukurunda çok 
düzgün bir duvar sırası göze çarpmaktadır. Bakanlık temsilcimizin önerisiyle buraya Kötü 
Kala Tepesi Höyüğü adı verilmiştir.

AB 11 – Çayboyu Mevkii: Gürün-Gökpınar yolu üzerinde yer alan bu alanda, sürülmüş 
tarlalarda çok kaliteli çakmaktaşından üretilmiş yongalar bulunmuştur (Resim: 1). Çakmak-
taşları mavi, krem, kırmızı, kahverengi ve gri renklerdedir. Buluntu görünürlüğü yüksektir. 
Burada tespit edilen 6 çekirdeğin 4’ü Orta Paleolitik’e aittir. İki mikroçekirdeğin Geç Üst 
Paleolitik’e ait olduğu belirlenmiştir. 28 taş aletin paleolitiğin hangi dönemine ait oldukları 
kesin olarak tespit edilememiştir.
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Gökpınar Gölü’nden Yelken Köyü’ne kadar gidilmiş ve buradan Elbistan sınırına kadar 
olan bölge araştırılmıştır. Ancak bu alanda herhangi bir bulguya ve çakmaktaşı içeren sedi-
mana rastlanmamıştır. 

AB 12 – Kavakköy 1: Gökpınar Gölü’nden Kavakköy’e uzanan yol üzerinde, birincil kay-
nak olmamakla birlikte bol miktarda çakmaktaşı bulunduğu gözlenmiştir. Kaliteli çakmak-
taşları küçük-orta boy yumrular şeklinde bulunmaktadır. Bulunan bir mikrodilgi çekirdek 
Geç Üst Paleolitik’e aittir. Yüzey taramasında 4 adet çakmaktaşı alet ve çekirdek parçalarına 
da rastlanmıştır.

AB 13 – Kavakköy 2: Kavakköy yakınlarında, eski bir çiftlik kalıntısının üst teraslarında 
bol miktarda çakmaktaşı bulunmakla birlikte bu alanda taş alet, çekirdek ya da yonga mevcut 
değildir. Kavakköy’ün doğusunda ise, geniş bir yüzeyde çok zengin çakmaktaşı içeren sedi-
man tespit edilmiştir (Resim: 2). Burada yontma taş aletler ve çekirdekler bulunmuştur. Tek 
vurma düzlemli bir çekirdek Orta Paleolitik’e aittir, taş aletlerden biri basit yonga üzerine 
yapılmış kazıyıcıdır. Kavakköy’den, Kızılburun Köyü’ne doğru gidildiğinde, köyün güney-
batısında, yolun her iki yanında küçük-orta boy yumrular formunda zengin bir çakmaktaşı 
kaynağı gözlenmiştir. Ancak sadece 1 tane paleolitik alete rastlanmıştır. Bu aletin ait olduğu 
dönem belirlenememiştir.

Lok 13 – Karakuyu: Karakuyu Köyü yolu üzerinde çok zengin çakmaktaşlı formasyon ile 
karşılaşılmıştır. Burada bir satır ve çok sayıda yonga bulunmuştur. Orta Paleolitik Döneme 
ait satır müzeye teslim edilmek üzere alınmıştır (Resim: 3). Diğer aletler de Orta Paleolitik’e 
aittir.

Karakuyu Köyü’nden Başören Köyü’ne uzanan traktör yolu takip edilirken Başören 
Köyü girişindeki tarlalarda çakmaktaşları gözlenmiştir. Burada 3 adet çakmaktaşı alet bu-
lunmuştur, içlerinden biri Orta Paleolitik’e ait tek kutuplu Levallois çekirdektir. Güldede Kö-
yü’ne adını veren tescilli höyükten hemen sonra, sürülmüş bir tarlada az miktarda çakmaktaşı 
yumrulara rastlanmıştır. Güldede’de tespit edilen iki aletten biri Geç Üst Paleolitik’e ait bir 
mikrodilgi çekirdeğidir.

AB 14 – Karapınar: Karapınar Köy yolu ayrımından hemen sonra, tarlalarda küçük boy yum-
rular formunda çakmaktaşları gözlenmiştir. Yüzey taramasında iki tane yonga bulunmuştur. 

Jeolojik haritalarda Pliyo-Pleistosen çökellerinin gösterildiği Şuğul Vadisi’nde herhan-
gi bir paleolitik aktivite izine rastlanmamıştır. Buradan Davulhöyük Köyü’ne gidilmiştir. 
Ancak bu bölgede de aradığımız çökeller bulunmadığı için araştırma başka alanlarda 
sürdürülmüştür. Tamamen bazalt kayaçların üzerine kurulmuş olan Göbekören Köyü yolu 
üzerindeki tarlalarda iyi ve kötü kalitede, parçalanmış çakmaktaşları gözlenmiştir. 1 adet 
paleolitik yonga fotoğraflanmıştır. 

AB 15 – Beypınarı: Köy girişindeki sürülmüş tarlalar taranmıştır. Bu alanda çakmaktaşı, 
bazalt ve andezit kayaçlar karışık olarak bulunmaktadır. Ancak tespit edilen aletler 
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çakmaktaşından üretilmiştir (Resim: 4). Buradaki buluntu topluluğunu 8 taş alet, 5 adet Orta 
Paleolitik çekirdek (1 tane çift kutuplu, 4 tane tek kutuplu Levallois çekirdek) ve 1 adet Geç 
Üst Paleolitik mikrodilgi çekirdek oluşturmaktadır. 

Akpınar Köyü yolu üzerinde, yolun her iki tarafında çakmaktaşından (Resim 5) 15 adet 
taş alet ve 2 adet (1 tane tek vurma düzlemli çekirdek, 1 tane çift kutuplu Levallois çekirdek) 
Orta Paleolitik çekirdek bulunmuştur.

Gürün-Kangal Karayolu üzerinde yer alan Yılanlıhöyük Mevkii ve Konakpınar Köyü 
civarında herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. Daha sonra Çevirme ve Böğrüdelik köyleri 
ile Kangal rüzgar enerji santrali yolu girişindeki tarlalar incelenmiştir. Çevirme köy yolu-
nun ve enerji santralinin girişinde çok zengin çakmaktaşı kütleleri gözlenmiştir. Bu alanda 
Çevirme’de tespit edilen 2 taş alet dışında paleolitik bulguya rastlanmamıştır. Anayoldan 
Avşarören Köyü’ne dönülmüş, ilk araştırma noktasında herhangi bir bulguya rastlanmamıştır 
(Avşarören 1).

AB 16 – Avşarören 2: Çok sayıda çakmaktaşı ve az sayıda buluntu mevcuttur. Burada 
tespit edilen 4 aletten ikisi kompozit aletlerdir (çentikli kenar kazıyıcılar) ve bu tür aletler 
Orta Paleolitik’te yaygındır. 

AB 17 – Irmaç: Köy girişindeki tarlalarda çok zengin bir çakmaktaşı mevcudiyeti 
gözlenmiştir. Çakmaktaşından yapılmış 3 basit yonga dışında, 2 adet tek kutuplu Levallois 
çekirdek Orta Paleolitik dönemden ve 3 adet Geç Üst Paleolitik mikrodilgi çekirdeği tespit 
edilmiştir (Resim: 6).

Mühürkulak ve Çiftlikören Köylerinde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Ancak, 
Kuşkayası çevresinde, çok geniş alanlara uzanan kireçtaşı formasyonu ile çakmaktaşlarına 
rastlanmıştır. Alan, büyük bir çayın oluşturduğu verimli bir arazi ve paleolitik insanlarının 
yaşamak ve avlanmak gibi faaliyetleri için çok uygun bir topografyaya sahiptir. Ancak hasat 
faaliyetleri nedeniyle, tarlaların çoğu incelenememiştir.  

Lok 14 – Kuşkayası: Çakmaktaşı açısından zengin bir tepenin yamacında, Neolitik Dö-
neme ait bir uç bulunmuştur (Resim: 7). Ancak bu önemli buluntunun devamına rastlanma-
mıştır. Bu alanda mutlaka (tarlalar sürüldükten sonra) daha ayrıntılı bir araştırma yapılması 
gerektiği düşüncesindeyiz. Bu uç, Neolitik ve Kalkolitik kültürleri pek bilinmeyen Sivas ar-
keolojisindeki en eski buluntulardan biri olma özelliğini de taşımaktadır. Neolitik uç dışında 
Orta Paleolitik’e ait 2 çekirdek ve 4 taş alet de aynı alanda bulunmuştur.

Kuşkayası’ndan sonra Kargakalesi ve Mancılık köyleri araştırılmış ama her ikisinde de pa-
leolitik döneme ilişkin bir buluntuya rastlanmamıştır. Böylece 2019 yılı yüzey araştırmasının 
Gürün bölümü tamamlanmıştır.



249

2019-2020 YILI YÜZEY ARAŞTIRMALARI / CİLT 1

Altınyayla Yüzey Araştırması

Araştırma başlangıcında sırasıyla Gümüşdiğin, Güzeloğlan, Kurucaöz köyleri 
araştırılmıştır. Ancak tarım faaliyetlerinin yoğun olarak sürdürüldüğü bu bölgede paleoli-
tik herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Bayındır – Tahtyurt Köyleri arasında beyaz renkli 
kireçtaşı formasyonu gözlenmiş ve çakmaktaşı bulma umuduyla yol takip edilmiştir.

Lok 15 – Tahtyurt: Tahtyurt Köyü çıkışındaki tarlalarda, oldukça küçük boyutlu aletlere 
rastlanmıştır. Hepsi çakmaktaşından üretilen aletlerin 1’i ön kazıyıcı (Resim 8), 5’i kenar 
kazıyıcı olarak tanımlanmıştır. Geç Üst Paleolitik olarak değerlendirdiğimiz aletlerin Epipa-
leolitik Dönem’e ait olma olasılıkları oldukça yüksektir.

Tahtyurt Köyü’nden sonra; Kızılhöyük, Taşlıhöyük, Harmandalı, Kürkçüyurt, Deliilyas, 
Paşaköy, Mutubey ve Başören köyleri tamamen taranmıştır. Ancak hiçbirinde herhangi bir 
paleolitik bulguya rastlanmamıştır. Başören Köyü’nde Sarissa Antik Kenti ziyaret edilmiştir.

Altınyayla sınırlarındaki Yassıpınar Köyü, Gazibey Göleti sırtları, Doğupınar Köyü, 
Kaleköy, Başyayla Köyü civarlarında da paleolitik buluntuya rastlanmamıştır. Ancak Ba-
yındır’dan Samankaya’ya uzanan yol üzerinde önemli buluntulara rastlanmıştır. Samankaya 
Şarkışla ilçe sınırları içerisinde yer almaktadır.

AB 18 – Samankaya: Sürülmüş tarla yüzeyinde sarı renkli çakmaktaşlarından üretilmiş 
yonga, kenar kazıyıcı gibi 10 adet Orta Paleolitik çakmaktaşı alet ve 2 adet (1 tane tek kutup-
lu Levallois, 1 tane discoid çekirdek) çekirdek bulunmuştur. 

Samankaya’dan sonra Uçuk, Konalga, Oluktaş, Yeniyapan ve Kapaklıköy civarları ince-
lenmiştir. Sadece Yeniyapan ve Uçuk’ta çakmaktaşı varlığı gözlenmiş ama hiçbir araştırma 
bölgesinde paleolitik buluntuya rastlanmamıştır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Gürün ve Altınyayla İlçelerinde gerçekleştirilen 2019 yılı yüzey araştırması tahminleri-
mizin ötesinde olumlu sonuçlar vermiştir (Tablo: 1). Gürün ve Altınyayla ilçelerinde tespit 
ettiğimiz Paleolitik dönemler arasında Orta ve Geç Üst Paleolitik dönemler yer almaktadır. 
Tespit edilen bir adet satır Alt Paleolitik Çağ’a veya Orta Paleolitik dönemin başlangıcına ait 
olabileceğinden, bu alanlarda Alt Paleolitik çağın varlığı da söz konusu olabilir. Paleolitik 
çağlara ait olan kalıntılar yüzeyden ele geçtiği için jeo-kronolojik bir tanımlama yapılama-
mıştır. Bunun yanı sıra tarım aktivitesinin yüksek olması, buluntuların in-situ olmadıkla-
rını da göstermektedir. Sivas ilinde gerçekleştirdiğimiz yüzey araştırmalarında bu iki du-
rumla sürekli karşılaştığımızdan, paleolitik kültürlerin mağara veya kaya-altı sığınakları gibi 
alanlarda korunduğu düşünmekteyiz.

Gürün ve Altınyayla ilçeleri, Malatya, Kahramanmaraş ve Kayseri illeri ile sınırlara sahip-
tir. Kayseri paleolitik kültürleri hakkında yeterli veri olmayan illerimizdendir. 2019 yılında 
Malatya’da başlayan yüzey araştırması, Malatya’nın da en az Sivas kadar zengin bir kültürel 
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geçmişe sahip olduğunun işaretlerini vermektedir (Serkan Şahin ve İsmail Baykara ile sözlü 
görüşme). Ozherelyev vd. 2019, Alt Paleolitik çağın erken dönemlerini içeren kalıntıları da 
tespit etmiştir. Buna ek olarak Kahramanmaraş’ta sürdürülen Keçe ve Direkli Mağaraları 
kazıları ise, özellikle Gürün’de, paleolitik kültür materyalleri ile karşılaşma umudumuzu 
artırmıştır (Erek, 2010, 2012; Yaman ve Erek, 2019; Yaman ve diğ, 2020).  Bu nedenle, Orta 
Anadolu’nun Paleolitik çağların başlangıcından günümüze kadar kullanılmış olduğunu söy-
lemek yanlış olmayacaktır.

Günümüzde Sivas’ın tarım yapılabilen nadir verimli ovalarından biri olan Altınyayla’da 
sadece Tahtyurt civarında Geç Üst Paleolitik aletlere rastlanmıştır. Altınyayla yerleşik hayata 
geçen topluluklar için uygun yaşam şartlarına sahip gibi görünmektedir (Ünlü Sarissa kenti 
de bu ovada yer almaktadır). Ancak avcı-toplayıcı gruplar çok nadir de olsa burada da izlerini 
bırakmış görünmektedir. Orta Paleolitik çekirdeklerin bulunduğu Samankaya ise Şarkışla 
İlçesi sınırlarında yer almaktadır. Şarkışla ve Gemerek, 2021 yılında araştırmak istediğimiz 
ilçeler arasındadır ve paleolitik insan aktiviteleri açısından potansiyelleri çok yüksektir. 

Tablo 1: 2019 Yılı Önemli Buluntu Yerleri

İlçe Buluntu Yeri Dönem Kod Rakım K D

Gürün Külahlı Paleolitik Külahlı 1630 380 48’ 46” 370 25’ 37” 

Gürün Çayboyu
Orta Paleolitik-Geç 
Üst Paleolitik AB 11 1610 380 41’ 37” 370 17’ 48” 

Gürün Kavakköy 1 Geç Üst Paleolitik AB 12 1710 380 39’ 11” 370 16’ 34” 

Gürün Kavakköy 1 Orta Paleolitik AB 13 1830 380 38’ 50” 370 14’ 38” 

Gürün Kızılburun Paleolitik Kızılburun 1740 380 41’ 1” 370 9’ 37”

Gürün Karakuyu Orta Paleolitik Lok 13 1770 380 40’ 45” 370 9’ 7” 

Gürün Başören Orta Paleolitik Başören 1750 380 36’ 49” 360 58’ 52” 

Gürün Güldede Geç Üst Paleolitik Güldede 1810 380 40’ 21” 360 58’ 52” 

Gürün Karapınar Paleolitik AB 14 1840 380 41’ 35” 37 0’ 41” 

Gürün Beypınarı
Orta Paleolitik-Geç 
Üst Paleolitik AB 15 1820 380 44’ 17” 360 53’ 45” 

Gürün Akpınar Orta Paleolitik Akpınar 1800 380 42’ 20” 360 52’ 58” 

Kangal Avşarören 2 Orta Paleolitik AB 16 1690 39° 1’59.37” 37°13’33.98”

Kangal Irmaç
Orta Paleolitik-Geç 
Üst Paleolitik AB 17 1690 380 59’ 39” 370 9’ 28” 

Kangal Kuşkayası
Orta Paleolitik-Ne-
olitik Lok 14 1570 390 3’ 54” 370 6’ 25” 

Altınyayla Tahtyurt Geç Üst Paleolitik Lok 15 1810 390 10’ 34” 360 42’ 6” 

Şarkışla Samankaya Orta Paleolitik AB 18 1600 390 11’ 49” 360 38’ 13” 
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Resim 1: AB-11 Çayboyu Mevkii’nde bulunan yontma taş alet.

Resim 2: AB-13 Kavakköy 2 buluntu yeri.

Resim 3: Lok 13 Karakuyu’da bulunan Orta Paleolitik satır.



253

2019-2020 YILI YÜZEY ARAŞTIRMALARI / CİLT 1

Resim 4: AB-15 Beypınarı’nda bulunan yontma taş alet.

Resim 5: Akpınar’da bulunan yontma taş alet.
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Resim 6: AB-17 Irmaç’ta bulunan yontma taş alet.

Resim 7: Lok 14 Kuşkayası’nda bulunan Neolitik uç.

Resim 8: Lok 15 Tahtyurt’ta bulunan ön kazıyıcı.
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STRATONIKEIA TERRİTORİUMU 2019 YILI ÇALIŞMALARI
Aytekin BÜYÜKÖZER*

“Yatağan ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırması” projesinin 2019 yılı çalışmaları, Tür-
kiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlü-
ğü’nün 09.08.2019 tarih ve 94949537-161.01-E.669593 sayılı izinleriyle gerçekleştirilmiş-
tir1. 2018 yılı çalışmalarının devamı niteliğindeki 2019 yılı çalışmalar kapsamında Yatağan 
ilçe sınırlarının kuzeybatısında yer alan Zeytin, Gökgedik, Kırık, Katrancı, Turgutlar, Hacıve-
liler, Yeniköy (Aşağı Şahinler), Turgut, Hisarardı ve kısa süreli olarak Kafaca Mahallesi’nde 
çalışılmıştır (Harita: 1). Stratonikeia teritoryumunu araştırdığımız bu çalışmada söz konusu 
merkezlerde tespit edilen arkeolojik verilerin GPS Koordinatları alınarak yerleri saptanmış 
ve kayıt altına alınmış, yüzeydeki seramiklerden seçilen örneklerinin çizimleri yapılmış ve 
fotoğraflanmış, 1/10 ve 1/20 ölçeğindeki rölövelerin ve genel bir plan çıkarılabilmesi için 
çalışma alanları alınan izinler dahilinde havadan fotoğraflanmıştır. 

1. TUNÇ ÇAĞI YERLEŞİMİ ARAŞTIRMALARI

Erim Konakçı2

1. 1. Yarbaşı

Yarbaşı, Turgut Mahallesi sınırlarında, mahallenin kuş uçumu yaklaşık 1,55 km. kuzey-
doğusunda, Lagina Hekate Kutsal Alanı’nın ise yaklaşık 817 m. doğusunda yer almaktadır. 
Yarbaşı yerleşimi vadide yer alan yaklaşık 417 m. yüksekliğinde doğal bir tepe üzerine ku-
rulmuş bir yerleşimdir. Yerleşimin güneyinden Turgut-Yatağan yolu geçmektedir.  Güney 
yönünden tepe üzerine doğru alanın zeytin ağaçları ile kaplı olduğu görülmektedir. Yerleşime 
dair materyal kalıntılar zeytinlik alanın içerisinden başlamaktadır. Yerleşimin sınırları kuze-
ye doğru ilerlemekte fakat yükseltinin burnuna ulaşmamaktadır.

Genel Gözlemler ve Yapılan Çalışmalar: Yerleşim üzerindeki yayılım belirleme çalışma-
ları güneyden kuzeye doğru yürüyerek gerçekleştirilmiştir. Yerleşimin doğu kısımları diken 

* Doç. Dr. Aytekin Büyüközer, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Konya/TÜRKİYE. 
e-mail: aytekinbuyukozer@selcuk.edu.tr

 Arazi çalışmalarındaki katkıları nedeniyle Prof. Dr. Bilal SÖĞÜT (Pamukkale Üniversitesi), Doç. Dr. Erim 
KONAKÇI (İzmir Demokrasi Üniversitesi), Doç. Dr. Zeliha GİDER-BÜYÜKÖZER, Dr. Öğr. Üyesi Zafer 
KORKMAZ (Selçuk Üniversitesi), Dr. Öğr. Gör. Güray ÜNVER (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi), Metin 
AYDIN (Ordu Büyükşehir Belediyesi), doktora öğrencisi Gülsün ACAR (Akdeniz Üniversitesi), yüksek lisans 
öğrencileri Kaan KAHRAMAN ve Abdullah KADAİFÇİ ile lisans öğrencileri Beytullah KASAP, Muhammed 
ABDİUSTA, Ömer KARATOPRAK, Arzu YILDAN’a (Selçuk Üniversitesi) teşekkür ederim. Arazi çalışmala-
rında bize rehberlik eden Rıfat ATAR, Sami FIRAT, Durmuş GÖKCAN, Alaeddin BAHÇELİ ve Erkan DEMİ-
REL’e müteşekkirim.

1 Çalışmalar Bakanlık Yetkili Uzmanı olarak İzmir Müze Müdürlüğü’nden uzmanlarından Ender Gökhan BE-
YAZÇAM’ın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya kattığı artı değerler için kendisine teşekkür ederim.

2 Doç. Dr. Erim KONAKÇI, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, İzmir/
TÜRKİYE. 
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ve ot kaplıdır. Bu durum materyal kalıntıların tespitini zorlaştırmıştır. Yerleşimin batıya ya-
yılımı yamaçlarla sınırlanmıştır. 

Tespit Edilen Materyallerin Değerlendirilmesi: Yayılım belirleme çalışmaları sırasında 
tespit edilen materyaller yerleşimin güneyden kuzeye doğru büyük bir kısmının Arkaik Dö-
nem’de kullanıldığını göstermektedir. Kuzey kısımlarında ise Erken Tunç Çağı I-II dönem-
lerine ait seramik buluntular görülmüştür. Bu seramik buluntular içerisinde alanın mezarlık 
olarak kullanıldığını gösteren nitelikte büyük küp parçaları yer almaktadır3.

1. 2. Küpasar (Küphisar) Yerleşimi

Höyük tipi bir yerleşim olan Küpasar Yerleşimi Yava Köyü’nün kuş uçumu yaklaşık 2,26 km 
batısında, Hisarardı Köyü’nün ise yaklaşık olarak 3,23 km. güneyinde yer almaktadır (Resim: 
1). Küpasar Yerleşimi yaklaşık olarak 293-299 m. yüksekliğe sahiptir. Yerleşimin doğusundan 
güneyine doğru Kayırlı Deresi geçmektedir. Yerleşim yoğun tarımsal tahribata uğramıştır. Hö-
yüğün doğu ve güney yönünde oldukça yoğun teraslama yapılmıştır. Yerleşimin yaklaşık olarak 
0,90 ha’lık bir bölümü karpuz tarlasıdır. Höyüğün merkezine doğru bir alan ise derin bir şekilde 
sürülmüştür. Güney ve güneybatıya doğru olan kısımları ise taşlık arazidir.

Genel Gözlemler ve Yapılan Çalışmalar: Yerleşim üzerinde merkezden başlayarak çevre-
sel yayılımı tespit etmek amacıyla çalışma yapılmıştır. Yerleşim kuzey ve kuzeybatı yönünde 
uzanmaktadır. Doğu ve güneydoğu kısımları teraslama ile sınırlanmış olsa da Kayırlı Dere-
si’ne olan yaklaşık 150-200 m’lik mesafe dikkate alındığında bu yönde doğal bir sınırlama-
nın olduğu düşünülebilir.

Tespit Edilen Materyallerin Değerlendirilmesi: Yerleşim üzerinde yapılan çalışmalar 
sırasında Erken Tunç Çağı, MÖ 2. binyıl ve Bizans Dönemi’ne ait olabilecek seramik par-
çaları tespit edilmiştir. Yerleşimin Erken Tunç Çağı Mezarlığı olarak kullanılmış olduğuna 
işaret eden büyük küp parçaları bulunmaktadır. Yine höyüğün tahrip olan kesitlerinde Er-
ken Tunç Çağında mezarlık alanı olarak kullanıldığını ortaya koyan pithoslar gözlenmiştir. 
Buluntular yoğun olarak yerleşimin sürülen merkezi kısmında ve teraslanan kısımlarında 
görülebilmektedir. Batı ve kuzeybatı kısımlarında ise azalmaktadır. Seramikler bu kesimde 
azalmakla birlikte söz konusu olanda MÖ. 2 binyıl seramiklerinin nispeten artış göstermesi 
dikkat çekicidir.

1.3. Asar Höyük

Yerleşim Yatağan İlçesi’nin kuş uçumu yaklaşık 3 km. güneybatısında, Şahinler Köyü’nün 
Yaklaşık 2 km. güneydoğusunda yer almaktadır. Höyüğün Doğusunda Bencik Çayı uzan-
maktadır. Höyük tarım arazisi olarak kullanımından dolayı büyük ölçüde tahrip olmuştur. 
Kuzey kısmında küçük bir tepe kalmış, diğer kısımları tarla seviyesinde düzleşmiştir. Gerçek 
yüksekliği tespit edilememektedir. Tepe kısmında büyük bir kaçak kazı çukuru yer almakta-

3  Prof. Dr. Yusuf Boysal tarafından alandaki mezarların bir kısmının kazısı yapılmıştır. 
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dır. Çukur derinliğinin yanı sıra bir tünel şeklinde yerleşimin altına doğru da ilerlemektedir.

Genel Gözlemler ve Yapılan Çalışmalar: Yerleşim üzerinde yapılan çalışmalar yayılımın 
güney yönünde ilerlediği, kuzey yönünde ise tepe ile sınırlı olduğunu göstermiştir. Batı yönü 
toprak yol ile sınırlanmaktadır. Doğuya doğru olan yeşil ve ağaçlık alanda ise herhangi bir 
veri elde edilememiştir. 

Tespit Edilen Materyallerin Değerlendirilmesi: Çalışmalar sırasında elde edilen 
materyaller yoğun olarak sürülen tarla alanından gelmiştir. Seramik parçaları üzerinden 
yapılan değerlendirmeler yerleşimin Geç Roma ve Doğu Roma Dönemlerinin yanı sıra Er-
ken Tunç Çağı’nda kullanıldığını göstermektedir.

2. TURGUTLAR

Turgutlar Mahallesi, Yatağan’ın kuş uçumu 20 km. kuzeybatısında yer almaktadır. Yer-
leşimin yaklaşık 1,5 km. doğusunda bölge halkı tarafından Koca Asar ya da Gavur Asarı 
olarak adlandırılan bir alan bulunmaktadır (Resim: 2). Alan, kuzey - güney doğrultulu farklı 
yüksekliklere sahip kaya kütleleri üzerindeki bir çevirme ve bu çevirme içindeki düzenleme-
lerden oluşmaktadır. Çoğunlukla doğal tahkimata bırakılan alanda kayaların arasında kalan 
ve savunma için zafiyet oluşturan boşluklar büyük boyutlu dörtgen bloklarla kapatılarak tah-
kimat tamamlanmıştır. Alanın en kuzeyinde tek bir duvar bloğunun in-situ olarak korunduğu 
bölümdeki duvar yatakları takip edildiğinde burada dikdörtgen planlı bir mekân olduğu, bu 
mekânın doğusuna ve batısına devam eden duvarlarla alanın tahkimatın sağlandığı tespit 
edilmiştir. Batıda doğal tahkimat sağlayan bölümlerin arasına ve alçak olan kayaların üzerine 
yapılan duvarlarla tahkimat tamamlanmıştır. Bu cephede güneyde yer alan büyük kaya küt-
lesine kadar üç farklı bölümde duvar örgüsü görülür (Çizim: 1). İlk bölüm ince ve oldukça 
uzun dikdörtgen bloklardan oluşur. Bu duvar Asar’ın en erken duvarıdır. Duvarda bu özel-
likte üç sıra örgü takip edilir. En üst sıra ise atkı taşlı blokların uzunluklarının ve yükseklik-
lerinin değiştiği Geç Klasik Döneme özgü bir sıranın eklendiği görülür. Alt sıradaki duvar 
kabarık yüzeyli iken en üst sırada dışa çıkıntı yapan atkı taşının çevresindeki bloklar daha 
düz yüzeylidir. İkinci bölüm iki kaya bloğu arasına ustalıkla yerleştirilmiştir (Çizim: 1). Bi-
rinci bölümdeki duvar bloklarına oranla daha yüksek ve daha kısadırlar. Atkı taşı kullanımı 
belirgin olup atkı taşlarının dışa fazla çıkıntı yapmadığı görülür. Atkı taşlarının kalınlıkları da 
birbirinden farklı olup belli bir standart yoktur. Üçüncü bölümde de oldukça özenli bir işçilik 
vardır (Çizim: 1). Düzgün dikdörtgen bloklardan örülen duvar pseudo isodomos tekniktedir. 
Duvar alt sıraları kayaya yaslandırılmışken üst sıralar kaya bloğunun üzerinde devam etmek-
tedir. Kuzey bölümünde duvarın kayaya yaslandığı noktada küçük boyutlu bir giriş yer al-
maktadır. Giriş sonradan kapatılmış veya duvar bloklarının düşmesi ve zamanla oluşan dolgu 
nedeni ile kapanmıştır. Toplamda on bir sırası görülen duvar bağ (atkı) ve dizi taşlarından 
oluşan bir örgüye sahiptir. Sıra yükseklikleri birbirinden farklıdır. Güneye doğru devam eden 
duvar, burada 120 derecelik bir açı ile kayanın şekline uygun olarak güneybatıya doğru açılır. 
Daha sonra tekrar güneye dönerek büyük bir kaya kütlesine bağlanır. Batı cephesinin devamı 
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doğal tahkimata bırakılmıştır. Alt bölümlerde alt yamaca yaslandırılmış ancak üst kısımlarda 
çift sıra örgü devam etmektedir. İç yüzeyleri de dış cephe gibi kaliteli işçilik gösterir. 

Batıda ve güneydeki savunma derin uçurumlardan oluşan doğal tahkimatla sağlanmıştır. 
Büyük kaya kütlesinin doğusunda, alanın güney doğusunda doğu – batı doğrultulu batıdaki 
ikinci bölüm ile aynı işçiliğe sahip oldukça nitelikli bir duvar bulunmaktadır (Resim: 3). 
Batıda büyük kaya kütlesine yaslanan duvar doğuda da daha küçük boyutlu bir kayaya yas-
lanarak sonlanır. Doğu bitişine yakın bir noktada eşik taşı in-situ durumda tespit edilen bir 
giriş yer almaktadır. Büyük dikdörtgen bloklardan oluşan duvarın alt sırasında trapezoidal 
blokların kullanıldığı görülür. Düzenli olmayan bir atkı taşı kullanımı da vardır. Duvarın ge-
risindeki biriken suyun teras duvarı işlevine de sahip olan duvara zarar vermesini engellemek 
için duvarın ikinci sırasına bir çörten yapılmış ve fazla su tahliye edilmiştir. 

Büyük kaya kütlesinin doğu yüzünde birkaç bölümde görülebilen Doğu Roma Dönemine 
ait küçük taşların ve kiremitlerin harçla birbirine tutturulduğu duvarlar vardır (Resim: 4). 
Doğuda, Doğu Roma Dönemi’ne tarihlendirilen duvarın bulunduğu bölüme doğru devam 
edildiğinde ki bu yolun devamı kaya kütlesinin üzerindeki düzenleme doğru gitmektedir, bir-
kaç farklı noktada kaya üzerine açılmış hatıl yuvaları görülmüştür. En az bir veya iki duvarın 
kaya kütlesinden oluştuğu mekânların planını çıkarmak veya işlevini belirlemek mümkün 
değildir. Üst katta hatıl yuvalarının bulunduğu kaya kütlesinin önündeki Doğu Roma duva-
rında ‘’V’’ planlı bir mazgal açıklığı tespit edilmiştir. Bu duvarın hemen güneyinde bu yapı 
ile ilişkili bir kapı eşiği de görülmektedir. Yüzeyde dönem vermenin çok mümkün olmadığı 
çatı kiremidi ve kaba seramikler görülmektedir. Mazgallı Doğu Roma Dönemi savunma du-
varının güneyinden kaya bloğunun üzerine doğru çıkışta kaya yüzeyine açılmış basit basa-
maklar vardır. En üst bölümde kayaya dikdörtgen şekilde açılmış alt kısma doğru genişleyen 
bir kaya yapısı görülür. Her ne kadar bölgedeki tipik tekne mezarlara benzese de burası bir 
sarnıç olmalıdır (Resim: 5). Yağmur sularının biriktiği bu alanın doğusunda iki yuva bu-
lunmakta bunlar biriken suyun temiz kalması amacıyla sarnıcın üzerini kapatan düzenekle 
ilişkilidir. Bunun dışında benzer işlevde iki tekne daha vardır.

3. HACIVELİLER 

Hacıveliler Mahallesi, Yatağan’ın kuşçumu 15 km. kuzeybatısında, Gökbel Dağı’nın 
güney eteklerinde yer almaktadır. Topoğrafik yapı nedeniyle dağınık mahallelerden oluşan 
Hacıveliler’de 2019 yılında Topalahmetler Mahallesi sınırlarındaki Kalabak Kayası olarak 
adlandırılan alanda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Gökbel Dağı eteklerinde, mantar şeklinde, alt kısmı geniş korunma alanı sağlayan yarı 
açık kaya bölge halkı tarafından Kalabak Kayası olarak adlandırılmaktadır (Resim: 6). To-
palahmetler Mahallesi’nin kuzeyinde yer alan önündeki geniş olmayan düzlük Kayırlı Ova-
sı’nın neredeyse tamamına hakim bir konumda bulunmaktadır. Alan Kalabak Kayası’nın 
etrafındaki küçük bir çevirme ve çevirme içindeki az sayıda mekândan oluşmaktadır. Doğu-
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sunda Hisar Tepeyi4 net olarak görmekte olup, tıpkı Hisar Tepe gibi tarım alanlarının ve yol 
güzergâhlarının korunmasında önemli bir gözetleme alanı olarak kullanılmıştır. 

Kalabak Kayası’nın geçmişinin Prehistorik çağlara gittiğine dair izler olsa da bu veriler 
çok net kanıtlar oluşturmamaktadır. Bununla birlikte alan tespit edilen duvar örgüsü buradaki 
yapılaşmanın Geç Klasik Dönemde gerçekleştiğini göstermektedir. Çok geniş çaplı olmayan 
bu çevirmenin güneydoğusunda kabarık yüzeyli uzun dikdörtgen blokların örülmesi ile oluş-
turulan bir yapı grubu vardır. Bu alanda farklı boyutlarda beş mekânın varlığı gerek duvarı 
oluşturan blok taşları takip ederek gerekse kaya yüzeylerine açılmış duvar yataklarının var-
lığı ile belirlenebilmiştir. İlk mekân kuzey-güney doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı bir 
mekândır. Kuzey duvarı tamamen tahrip olsa da duvar yatakları sayesinde mekânın kuzey sınırı 
belirlenmiştir. Doğu duvarının büyük bir bölümü ana kayadan oluştuğu görülmektedir. Duvarın 
kuzeyinde ana kayanın devamında doğudaki diğer mekânlara geçişi sağlayan bir giriş olduğunu 
düşünmekteyiz. Batı duvar tek sıra halinde boydan boya görülmektedir.  Uzun rektagonal blok-
lardan çift sıra halinde örülen duvarda atkı taşı kullanımı vardır. Bu duvarın kuzeyindeki bir 
mekânın girişi vardır. Güney duvarı ana kaya üzerine oturtulmuştur. Batı bölümü çok sağlam 
olmasa da doğuda ana kayaya yaslanan kısımda üç sıra görülmektedir. Bu cephede de atkı taşı 
kullanımının olduğu genellikle MÖ 4. yy’a tarihlendirilen tipik duvar örgüsüne sahiptir. Do-
ğusundaki ikinci mekân daha küçük ölçülerde kareye yakın bir plana sahiptir. İlk mekâna göre 
daha küçük bloklardan ancak aynı örgü tekniğindedir. Duvar blokları yapı içine ve çevresine 
dağılmış durumdadır. İkinci mekânın doğusundaki üçüncü mekâna ait duvar blokları da büyük 
oranda yıkılmıştır. İkinci mekâna göre daha geniş ve daha uzun olan mekânın kuzey sınırını 
oluşturan duvarlar kaya yüzeyine açılmış duvar yataklarından belirlenebilmektedir. Doğu 
duvarını oluşturan iki blok ise in-situ durumda görülmektedir. Üçüncü mekânın doğusunda iki 
mekân daha tespit edilmiştir. Bu mekânları oluşturan duvarlara dair tek veri kaya yüzeyine açı-
lan duvar yataklarıdır. İlk mekân diğer üç mekân ile aynı aksa yerleştirilmiş olsa da son mekân 
daha güneyde burada ki kayaya uygun olarak diğer dört mekâna göre farklı bir konumda yer 
almaktadır. Bu mekân güney ve doğu yöndeki en iyi görüş alanına sahip mekândır. 

Kalabak kayası ve çevresi de kayalar arasındaki ihtiyaç duyulan alanlara duvar örülerek 
kullanılmıştır. Mantar şeklindeki doğal sığınağın alt kısmındaki kaya üzerinde hatıl yuvaları 
vardır. Bu doğal sığınağında kullanıldığını belgeler. Bu kayanın önü ve içi ile birlikte üst 
kısmı da kullanılmıştır. En üst kısımda iki mekân ve bunların çevresini dolaşan bir duvardan 
oluşur. Kayanın kuzey kısmında da mekânlar vardır. Bu mekânlardan birinde yapılan kaçak 
kazı çukurunda çeşitli seramikler ve çatı kiremitleri görülmüştür. 

4. KATRANCI 

Katrancı, Yatağan ilçe merkezinin kuş uçumu 20 km. kuzeybatısında yer almaktadır. Kat-
rancı sınırlarındaki çalışmalarımız bölge halkı tarafından Damalanı olarak adlandırılan böl-

4  Büyüközer 2019, 263-264.
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gede yoğunlaşmıştır. Damalanı fıstık çamları arasında kaybolmuş bir yerleşime dair bazı yapı 
kalıntılarına dair önemli veriler sunarken alanda 10 adet kaya lahdi de tespit edilmiştir. Bu 
mezarlar arasında 4-5 ve 7-8 numaralı mezarlar basit kaya lahdi olarak adlandırabileceğimiz 
diğer mezarlardan farklı özelliklere sahiptir. 

Damalanı 4-5 Numaralı Mezarlar 2019KADM04-05 (Resim: 7)

Fıstık çamları arasındaki bir kayanın üst yüzeyi platform halinde getirilerek ikiz kaya 
lahdi yapılmıştır. Kuzeydoğu – güneybatı doğrultulu mezarların uzunluğu 2,05 – 2,12 m, 
genişliği 0,715 – 0,71 metre olup, derinliği dolgu toprak nedeni ile alınamamaktadır. İç kapa-
ğın oturacağı düzlemin genişliği 8,5 cm – 12,5 cm, derinliği 43 cm – 37 cm’dir. Dış kapağın 
oturacağı bölüm yükselerek bir set haline getirilmiş, bu setin etrafına yağmur suları tahliye 
etmek için geniş kanallar açılmıştır. Bu kanallar daha küçük kanallarla kaya bloğunun dışına 
yağmur sularını tahliye etmektedir. Mezarın bulunduğu kaya kütlesinin her iki tarafında da 
kapak taşları bulunmaktadır. Doğuda ki kapak taşı oldukça büyük boyutlu olup uzun kenar-
larından biri yarıya kadar kısa kenarlardan biri de büyük oranda kırıktır. Diğer kısa kenar 
sağlam olmakla beraber kabartma şeklindeki kaldırma şeklinde görülmektedir. Kapağın üst 
yüzeyinde düzeltilmiş bir bölüm bulunmaktadır. Batı kenarındaki kapak taşı çok daha sağlam 
durumda olup kırma çatı şeklinde yapılmıştır. Kısa kenarlardan birisinde bloğu kaldırmak 
için bırakılan yuvarlak düzenleme vardır. Kapağın üst kısmında birisi ortada diğeri kısa kena-
ra yakın olmak üzere iki stel yuvası bulunmaktadır. Uzun kenarlardan birisi toprakta olduğu 
için görülmemekte diğer uzun kenarda merkeze yakın bölümde bloğu kaldırmak için kulla-
nılan düzenlemeye benzer iki tane yan yana yuvarlak formlu kabartma vardır. Bunlar bloğu 
kaldırmak için kullanımdan uzaktır. Çünkü ne merkezdedir ne de kenarda, daha çok mezar 
sahipleri ile ilgili yarım kalmış bir düzenlemeyi akla getirirler. Kapak taşı çok geniş değildir. 
Tek başına bu iki mezarı kapatamaz. Olasılıkla mezarın asıl kapak taşı doğudaki daha büyük 
ölçülerdeki kapak taşıdır. Bu ise onun üzerindeki düzeltilmiş bölüme yerleştirilmiştir Üst 
üste yerleştirilen iki kapak taşı ile mezara daha anıtsal piramidal bir görüntü verilmiştir.

Damalanı 7-8 Numaralı Mezarlar 2019KADM07-08 (Resim: 8)

5 ve 6 numaralı mezarın elli metre kadar doğusunda kuzey-güney doğrultusundaki bir 
kaya kütlesinin üzerinde yer alan ikiz mezarlardır. Kaya kütlesi ile ilintili olarak mezarlar 
kuzey-güney doğrultuludur. Mezarın yapıldığı kaya kütlesinin üst yüzeyi tamamen düzenlen-
miş ve bir platform haline getirilmiştir. Kaya kütlesinin doğu ve batı cepheleri tıraşlanarak 
düzeltilmiştir. Üst yüzeyde köşede yuvalar var. Kuzeybatıda basamağı andıran düzenleme 
vardır. Mezarların uzunluğu 2,40 – 1,925 m, genişliği ise 0,59 – 0,55 metredir. Dolgu nedeni 
ile derinlik alınamamıştır. İç kapağın oturacağı profil üst kapak seviyesinden 14 cm derinlikte 
olup genişliği 5 cm’dir. Üst kapağın oturacağı alan hafif yükseltilerek set oluşturulmuştur. 
Kaya yüzeyine açılan platform nedeni ile kanala ihtiyaç duyulmamıştır. Mezarın bulunduğu 
kaya kütlesinin çevresindeki bloklar arasında batıya devrilmiş halde mezarın kapak taşı ters 
şekilde bulunmuştur. Alt kısmı düzeltilmiş olan kapak taşının diğer detayları toprak altında 
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kaldığı için göremiyoruz. Uzun rektagonal bir blok üzerinde mezarla ilişkili olması muh-
temel bir stel yuvası vardır. Mezarla ilişkili bu blok haricinde rektagonal bloklar da vardır. 
Bunları herhangi bir yapı ile ilişkilendirmek oldukça zor. Ayrıca mezarın doğusunda mezar 
bloklarının mezar etrafında paralel dizildiğini görüyoruz. Tüm bu bloklar mezar çevresinde 
yapılmış bir düzleme ile ilişkili olabilir.

5. ZEYTİNKÖY  

Yatağan’ın kuş uçumu 15 km kuzeybatısında yer almaktadır. 2019 yılı çalışmaları kapsa-
mında bölge halkı tarafından Belentepe ve Beylik olarak adlandırılan iki farklı alanda çalı-
şılmıştır. Zeytinköy’ün yaklaşık 1 km. kadar batısında yerel halk tarafından Belentepe ya da 
Belen Kayası olarak adlandırılan alanda iyi korunmuş bir teras duvarı, 30 adet mezar, planını 
ve işlevini belirleyemediğimiz bazı yapı kalıntıları tespit edilmiştir.  

Teras Duvarı

Nekropol alanının kuzey sınırında Karia Bölgesi için karakteristik işçilik gösteren bir 
teras duvarı yer alır (Resim: 9). Duvar, uzun sıra blokları arasında yer alan dar dikdörtgen 
dışa çıkıntı yapmış atkı taşlarının kullanıldığı isodomos tarzdadır. Her ne kadar salt duvar 
örgü tekniği ile tarihleme yapmak çok sağlıklı olmasa da Karia Bölgesi’ndeki paralel ör-
neklerden hareketle teras duvarı hakkında değerlendirme yapılabilir. Benzer duvar örgüsünü 
Alinda yukarı akropol doğu ve aşağı akropol güney surlar ile Teke Kale’de görüyoruz. Teke 
Kale duvarları R. Marchese tarafından MÖ 5.-4. yüzyıla tarihlendirilirken5, A. W. McNicoll6  
ve I. Pimouguet-Pedarros7 bu duvarların Hekatomnos hanedanlığı zamanına ait olduğunu 
düşünür. S. Ateşlier’e göre duvarlar M.Ö. 3. yy’a tarihlenmelidir8. Alinda’da L. Konecny 
ve P. Ruggendorfer tarafından yapılan güncel araştırmalar sonucunda surların Hekatomnos 
hanedanlığı zamanında yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır9. Farklı görüşler olmakla birlikte bu 
karakteristik örgünün Hekatomnid Hanedanlığı zamanında görüldüğü kabul gören bir dü-
şüncedir. Biz de bu düşünceye katılıyor ve Zeytinköy’deki teras duvarının MÖ 4. yüzyıla ait 
olduğunu kabul ediyoruz. 

Mezarlar

Mezarlardan 29 tanesi kaya lahdi, biri (M01) yalın cepheli tek odalı bir mezardır10 (Çizim: 
2). Nekropol alanının kuzey sınırını oluşturan doğu-batı doğrultulu teras duvarının kuzeyba-
tısındaki kaya kütlesinde yer alan mezarın zemin seviyesindeki girişi kuzeydoğuya bakacak 

5  Marchese 1989, 154.
6  McNicoll 1997, 41.
7  Pimouguet-Pedarros 2000, 303-305.
8  Ateşlier 2006, 157-158.
9  Konecny – Ruggendorfer 2014, 742.
10  Büyüközer 2020, 45-47, fig. 31-34.
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şekilde açılmıştır. Tıraşlanarak düzleştirilmiş olan mezarın cephesinde mezar girişinin her 
iki yanındaki profiller ve üst kısmında üçgen alınlık dışında herhangi bir düzenleme bulun-
mamaktadır. Üçgen alınlık, mezarın cephesini hareketlendirmiş olsa da asıl amacı İmize me-
zarındaki gibi arka kısmına açılan kanallar vasıtasıyla kaya bloğunun üst kısmından mezar 
odası içerisine sızması muhtemel suları mezar odasından uzaklaştırmaktır. Mezar odasındaki 
üç adet ölü yatağı “Π” formlu bir iç mekân ortaya çıkarır. Kaya bloğuna açılmış derin tekne 
şeklindeki ölü yataklarının üst yüzeyindeki profiller ve ölü yataklarının ince bir plaka ile ka-
patıldığını gösterir. Mezar, gerek dış cephe gerek iç kısımdaki düzenlemeleriyle İmize’deki 
mezar odası11 (M01) ile benzerlik içindedir. İmize’de girişin karşısındaki ölü yatağının her iki 
kenarında yer alan mezar hediyesi bırakmak için yapılan seki, Zeytinköy’de sadece ölü yata-
ğının batı kenarında görülür. Yan duvarlarda niş veya benzeri bir düzenleme görülmez. Düz 
tavanlı mezarın girişinde yer alan yuvalara göre mezar tek kanatlı taş kapı ile kapatılmıştır.

İmize (M01) ve Zeytinköy (M01) mezarları hem cephe hem de mezar odası düzenlemesi 
açısından birbirlerine çok benzerler. Sadece arka duvar önünde, ölü yatağı kenarındaki ölü 
ve/veya mezar hediyesi bırakılan platformlar farklıdır. İmize nekropolisinin hangi yerleşime 
ait olduğunu bilmiyoruz. Çevrede yaptığımız çalışmalardan sonuç alamadık. Yöre halkı böl-
gede faaliyet gösteren maden ocağının döküm sahası olarak kullandığı alanda duvar kalıntı-
ları olduğunu belirtti. Mevcut durumda bu ifadeleri doğrulayabilmek mümkün değil. Şayet 
doğruysa ve burada bir yerleşim alanı tahrip edildiyse bu alan hakkında değerlendirme yap-
ma şansımız da kalmıyor12. Dolayısıyla İmize mezarını tarihlendirmek için elimizde hiçbir 
veri yoktur. Zeytinköy’deki teras duvarının tarihi, eğer bu alan tamamen birlikte planlandıysa 
hem Zeytinköy hem de İmize mezarı (M01) için iyi bir olasılıktır. Karia genelindeki mezarla-
rın tarihlendirilmesi konusunda tek tutarlı bölge Kaunos ve çevresidir. Yalın cepheli mezarlar 
ile tapınak cepheli mezarların bir arada olduğu bölgede her iki mezar tipinde ortak özellikler 
tespit edilmiş bundan hareketle MÖ 4. yüzyıla tarihlendirilen tapınak cepheli mezarlar refe-
rans alınarak yalın cepheli mezarlar da bu tarihe verilme eğilimdedir. Bu durum Zeytinköy 
(M01) ve İmze (M01) için önerdiğimiz tarihle örtüşmesine karşın tatmin edici sonuçlar içer-
memektedir. Kaunos’un doğusundaki kaya mezarları çoğunlukla düz tavanlıdır. Bu durum 
düz tavanlı Likya mezarları ile olan coğrafi yakınlıkla ilişkilendirilmiştir. İç Karia’da ise 
tonozlu veya kırma tavanlı örnekler görülmektedir13. Araştırma bölgesindeki üç örnek düz 
tavanlı olup herhangi bir etkileşimden ziyade ekonomik sebeplerden dolayı böyle tercih edil-
miş olmalıdır. Cephe mimarisindeki sadelik de yine aynı düşünce ile tercih edilmiştir. 

11 Büyüközer 2020, 44-45, 29-30. 
12 Bu ihtimali olasılık dışında bırakıyoruz. Çünkü bölgede açılan maden ocakları ruhsat başvurusu yaptıklarında 

Muğla Kültür Varlıklarını Korumu Bölge Kurulu tarafından ruhsata konu olan araziler titizlikle inceleniyorlar 
ve kültür varlığı olmadığına kanaat getirildiğinde gerekli izinleri veriyorlar. Bu nedenle söz konusu alanda yü-
zeyde görülebilen bir kültür varlığı olduğunu düşünmüyoruz. Yöre halkının bahsettiği duvarları yakın zamanda 
terk edilen köy evleri ile ilişkili olmalıdır. 

13 Bilinen örneklerin coğrafi dağılımı için bk. Henry 2009, fig. 13.



263

2019-2020 YILI YÜZEY ARAŞTIRMALARI / CİLT 1

Belentepe’deki 1 numaralı kaya mezarı dışında 29 mezar daha belgelenmiştir. Ölçüleri 
değişmekle birlikte tamamı kaya lahdi (khamasorion) olarak adlandırılan Karia’nın kayalık 
alanlardaki tipik mezarlarındandır. Bu mezarlardan sadece bir tanesinin kapak taşı in-situ du-
rumda tespit edilmiş olup diğer mezarların kapakları kayıptır. Mezarların büyük bir kısmında 
mezarı oluşturan tekne içerisine yağmur sularının girmesini engellemek amacıyla kanallar 
açılmıştır. Yine aynı amaçla kapak taşlarının oturacağı bölüm yüksek bırakılarak bir set işlevi 
görmesi sağlanmıştır.  

6. GÖKGEDİK 

Yatağan’ın kuzeybatısındaki Gökgedik Mahallesi, Zeytinköy’ün kuş uçumu 2 km. kuzey-
batısında yer almaktadır. Mahalle’nin 750 m kadar güneyinde, bölge halkı tarafından Körpe-
bağ, Salavat veya Kavgalı Ağaçlık Mevkii14 gibi farklı isimlerle anılan alanda bir oda mezar, 
bu mezarın çevresinde 24 adet kaya lahdi (khamasorion), yüzeyde kaba seramikler ile çatı 
kiremitleri görülmüş ve alanda detaylı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Körpebağ Mevkii’ne 
Zeytinköy’ün doğusundaki orman binasının kuzeyinden yürüyerek gelinmiş çok az sayıda 
kaba seramik dışında herhangi bir veriye rastlanmamıştır. Körpebağ Mevkii’nin güneyindeki 
Osmanlı Mezarlığı’nda mermer parçalar görülmüştür. Müslüman mezarlığındaki mezar taş-
ları tahrip olmuş ve çoğu mezar maalesef kaybolmaya yüz tutmuştur.

Mezarlar

Alanda 25 adet mezar tespit edilmiş olup, bunlardan birisi mezar mimari açısından di-
ğer tüm mezarlardan ayrılır. Gökgedik Mahallesi’nin 800 m. güneydoğusundaki, Körpebağ 
Mevkii’nde, çok yüksek olmayan bir tepecik üzerinde yer alan mezar, çevresinde halka şek-
linde dairesel duvarın bulunduğu küçük ölçülerde bir tümülüstür. Yapı, mezar odasını çeviren 
dairesel krepis duvarı, dromos ve mezar odasından oluşur15 (Çizim: 3). Rektagonal, gnays 
bloklardan inşa edilen krepis duvarı 9 m çapındadır. Dromosun da bulunduğu güney kısmı 
toprak altında kaldığı için görülememekte ancak kuzeydeki kısmı kısmen takip edilebilmek-
tedir. Mezarın girişi güneydedir. Krepis duvarı ile mezar odası arasında 1,52 m genişliğinde, 
görülebilen uzunluğu 1,11 m olan bir dromos yer almaktadır. Mezar odası 2,95 x 2,67 m öl-
çülerinde kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Kuzey duvardaki 3 cm’lik eğim nedeniyle doğu 
duvarının uzunluğu 2,92 m olarak ölçülmüştür. Mezar odasındaki dolgu toprağın varlığı, 
odanın zeminini ve mezar odası içerisindeki düzenlemeleri tespit etmemizi güçleştirmektedir. 
Bununla birlikte mezar odasında yer alan az sayıdaki küçük mermer parçalar, ölü yatakları 
ile ilişkili olabilir. Mezar odasının alınabilen yüksekliği ise 2,10 metredir. Mezar odasından 
bakıldığında mezarın üst örtüsünü oluşturan beş adet kapak taşı görülebilmektedir. Kapak 
taşlarının mezar odasını bakan alt yüzeyleri düzgünce tıraşlanmış, üst kısımlar ise kabaca 

14 Mevkii isimlerini bölge halkının kullandığı şekliyle aktarmaya çalışıyoruz. Böylece daha sonraki çalışmalarda 
koordinatların yanı sıra bu isimler ile bölge halkından kolayca bilgi alınabilecektir. Ancak bazı alanların isimleri 
köylüler arasında bile değişkenlik göstermektedir. Bu tür durumlarda her ikisini de belirtme gereği duyuyoruz. 

15 Büyüközer 2020, 36-41, fig. 18-22.
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şekillendirilmiştir. Krepis duvarı ile mezar odası birbirlerine geometrik olarak bağlantılıdır. 
Mezarda başarılı bir geometrik hesaplama söz konusu olup, krepis duvarının çapının merke-
zi, mezar odasının merkezi ile çakışır.  

7. TURGUT 

Stratonikeia’nın kutsal alanlarından biri olan Lagina Hekate Kutsal Alanı16, Turgut Ma-
hallesi sınırlarında yer almaktadır. Bu nedenle araştırma bölgesinin en iyi bilinen merkezle-
rinden biri konumundadır. Mahalle, Yatağan İlçesi’nin kuzeybatısında yer alır. Turgut Ma-
hallesi’nde Gavur Kalesi olarak adlandırılan tepede yer alan bir oda mezarı 2019 çalışmalar 
kapsamında belgelenmiştir. 

Gavur Kalesi’nin kuzey yamacında Gökbel ve Kayırlı Ovası bakacak şekilde yapıl-
mış bir kaya mezarı bulunmaktadır (Resim: 10). Gnays kaya kütlesine açılan mezar bölge 
halkı tarafından “hamam” olarak adlandırılmaktadır. Mezarın zemin seviyesinde yer alan 
girişinde kapak taşının oturacağı iki kademeli bir profil işlenmiştir. Kapı için işlenen pro-
filler dışında cephede herhangi bir işçilik görülmemektedir. Mezar odası oldukça düzenli 
bir işçiliğe sahiptir. Gerek tavan ve yan duvarlar gerekse ölü yataklarındaki işçilik oldukça 
kalitelidir. Mezar odasına Π formlu bir düzenlemeye sahiptir. Ölü yataklarında ölünün başını 
yerleştirmek amacıyla açılmış yarım daire şeklinde bölümler vardır. Girişin güney ve batı 
yönündeki ölü yataklarının birleştiği platformda olasılıkla mezar hediyeleri için yapılmış 
platform vardır. Mezarın batı duvarında bir tahribat, doğu duvarında bir çatlak ve tavanında 
derin bir kırık vardır. Güney ve doğu duvarlarında kırmızı boya ile yapılmış modern tahri-
batlar mevcuttur.

8. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

2019 yılı çalışmaları kapsamında Zeytin, Gökgedik, Kırık, Katrancı, Turgutlar, Hacıve-
liler, Yeniköy (Aşağı Şahinler), Turgut, Hisarardı ve kısa süreli olarak Kafaca Mahallesi’nde 
yüzey araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda 82 adet kaya lahdi (khamasorion-tek-
ne mezar), 1 krepis duvarlı tümülüs ve 4 tane tek odalı kaya mezarı olmak üzere 87 mezarın 
ölçüleri alınarak ulusal kodda harita üzerine işlenmiştir. Turgutlar ve Hacıveliler’de sadece 
askeri amaçlı kullanılmış iki alan tespit edilmiştir. Zeytinköy, Damalanı ve Kafaca’da birer 
yerleşim Gökgedik’te ise manastır olması muhtemel bir alan belgelenmiştir. 

Zeytinköy’de Belentepesi ve Beylik mevkiilerinde çalışılmıştır. Her ne kadar günümüzde 
bölge halkı tarafından farklı isimlerle anılsalar da birbirlerine çok yakın olan bu iki bölgede 
tespit ettiğimiz kalıntılar antik dönemde burada tek bir merkezin varlığına işaret eder. Beylik 
Mevkii’nde yüzeyde herhangi bir mimari görülmemesine karşın bahçe duvarlarındaki rekta-
gonal blokların ve yüzeydeki kaba seramiklerin yoğunluğu, bir kaynak çeşmenin varlığı bu-
ranın yerleşimin merkezi olabileceğini düşündürmektedir. Zeytinköy sakinlerinin evlerinin 

16  Gider-Büyüközer 2020, 124-139.
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bahçelerinde yaptıkları tarımsal faaliyetler kapsamında zaman zaman taşınır kültür varlıkla-
rına rastlamaları nedeniyle yerleşimin köyün içlerine kadar da devam ettiğini düşünüyoruz. 
Belentepe ise söz konusu yerleşimin nekropolünü oluşturmaktadır. Belentepe’de başlayıp 
güneye doğru devam eden kuzey- güney doğrultulu hat üzerinde yüzeyde görülebilen 30 
mezar bölgede daha fazlasının varlığının da habercisidir. Beylik Mevkii’nde tespit edilen 
veriler Geç Antik Çağ’a tarihlendirilmiştir. Ancak bunun alanın son kullanım evresiyle 
ilişkili olduğunu belirtmek gerekir. Nekropol alanındaki kaya işçiliklerini tarihlendirmek zor 
olsa da buradaki teras duvarı alanın en azından Geç Klasik Dönem’den itibaren kullanım 
gördüğünü göstermektedir. 

Gökgedik Mahallesi’nde Salavat Mevkii’nde geniş bir nekropol tespit edilmiştir. Nekro-
pol alanındaki mezarlardan 24 tanesi kaya lahdi biri ise krepis duvarlı tümülüstür. Bu bölgede 
pek çok kaçak kazı çukuru görülmüş olup bunların büyük bir kısmı mezarlarla ilişkili olma-
lıdır. Ancak çukurların dağınık olması bazılarının zamanla bitki örtüsü ile kapanmış olması 
gibi farklı sebeplerle mezar sayısını belirlemek çok mümkün değildir. Salavat Tepesi’ndeki 
(Kavgalı Ağaçlık) bir başka önemli bulgu vadi içindeki yapılardır. Burada yapının geniş bir 
alana yayıldığını düşünmemize karşın plan çıkartabilmek ve yapının nihai işlevini belirleye-
bilmek mümkün değildir. Bununla birlikte alandaki bir kayanın yüzeyine kazınmış haç ve bu 
kayanın yapının bir bölümü olarak kullanılması burada kilise veya manastır gibi bir yapının 
varlığına işaret eder. 

Katrancıda, bölge halkının Damalanı (Damalan) olarak adlandırdıkları bölgede çalı-
şılmış 10 adet kaya lahdi ve işlevini belirleyemediğimiz yapılar tespit edilmiştir. Fıstık 
çamlarının bulunduğu alanda yüzeyde çok az seramik görülebilmiştir. Bunun en önemli 
nedeni alanın tarım alanı olarak kullanılmamış olmasıdır. Mezarların yanı sıra görülen ancak 
planları tam olarak çıkarılamayan pek çok mekânın varlığı burada bir yerleşimin varlığını 
da kanıtlamaktadır. Çalışma bölgesinin pek çok noktasında olduğu gibi Damalanı’nda da 
çok sayıda kaçak kazı çukuru tespit edildi. Definecilik faaliyetlerinin en büyük etkisi alanın 
doğusundaki kaya basamaklarının bulunduğu bölümdeki patlatılan kaya kütlesidir. Hatta bu 
kaya kütlesi üzerinde dinamit yerleştirmek üzere yuvalar açılmış olup, bu durum burada bu 
faaliyetlerin devam edeceğinin de habercisidir. 

Kafaca sınırlarındaki Asar olarak adlandırılan tepe kulelerle desteklenmiş savunma sis-
temine sahip bir yerleşimdir. Surların dışında kalan alanda bir kaya bloğu üzerinde beş tane 
kaya lahdi ve kayaya açılmış yalın cepheli küçük boyutlu (olasılıkla son işçilikleri bitirile-
memiş) bir oda mezarı bulunmaktadır. Az sayıda da olsa bu mezarlar sur dışında bir nekropol 
alanının varlığını ortaya koyar. Savunma sisteminde kuleler nispeten korunmuştur. Kulelerde 
özellikle Karia bölgesindeki merkezlerde karşımıza çıkan çok karakteristik bir köşe işçiliği 
söz konusudur. “Çift köşe bağı” olarak isimlendirilen teknikte kulelerin inşasında kullanılan 
kesme taşlar bir ya da iki blok uzunlamasına (dizi) olacak şekilde bir sonraki ise diğerini 
kesip yapıyı daha sıkı ve güçlü kılacak şekilde duvar içine (atkı/bağ) doğru yerleştirilmiştir. 
Atkı veya bağ taşları kulelerin köşelerinde her iki sırada bir yan yana yerleştirilir. Bu da ka-
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rakteristik bir duvar işçiliği ya da tasarımını ortaya koyar. Bu özellikler savunma sisteminin 
M.Ö. 3. yüzyılda eklendiğini ortaya koyar. Alandaki en önemli kültür varlığı ise Likya tipi 
bir kaya mezarıdır. 
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Resim 1: Küphisar (Küpasar).

Resim 2: Turgutlar Koca Asar (Gavur Asarı).
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Çizim 1: Turgutlar Gavur Asarı Kuzey Güney Doğrultulu Duvar.

Resim 3: Turgutlar Gavur Asarı Doğu-Batı Doğrultulu Duvar.

Resim 4: Doğu Roma Döneminden Kalma Savunma Hattı ve Kaya Üzerindeki Hatıl Yuvaları.
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Resim 5: Sarnıç.

Resim 6: Hacıveliler, Kalabak Kayası.

Resim 7: Katrancı Damalanı 4-5 Numaralı Mezarlar 2019KADM04-05.



270

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resim 8: Katrancı Damalanı 7-8 Numaralı Mezarlar 2019KADM07-08.

Resim 9: Zeytinköy Belentepe Teras Duvarı.
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Çizim 2: Zeytinköy Belentepesi 1 Numaralı Mezarın Plan ve Kesitleri
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Çizim 3: Gökgedik Krepis Duvarlı Tümülüsün Plan ve Kesitleri

Resim 10: Gavur Kalesi Kaya Mezarı



273

2019-2020 YILI YÜZEY ARAŞTIRMALARI / CİLT 1

“ERKEN PREHİSTORYA VE KİLİKYA BAZALT ALANLARI PROJESİ” 2019-
2020 YILLARI VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bakiye Yükmen EDENS*

Gerek 2019 ve gerek se 2020 yıllarında, projenin daha önceki yıllarında da olduğu gibi, 
hedef amacımız, erken insanın Anadolu’ya geçişi ve yayılımında, davranış biçimlerindeki 
gelişmelerde (avcı toplayıcılık, tarım, birinden diğerine geçiş) Kilikya’nın önemini Adana, 
Hatay, Osmaniye kuşağı aracılığı ile sorgulamak idi.1

Bu amaçla, 2019 yılında Osmaniye’de Merkez ilçe ile Düziçi ve Toprakkale ilçelerinde, 
Adana’da da Ceyhan ilçesinde araştırmalarımızı gerçekleştirdik. 2020 yılında ise ayni yer-
lerde ve ilaveten Yüreğir ilçelerinin arazilerinde çalışmalarımızı sürdürdük (Harita 1, 2, 3). 

İKİ YILLIK SAHA ÇALIŞMALARININ VERİLERİ

OSMANİYE 2019 SEZONU

Gerek mağara ve kaya sığınaklarında, gerek se açık alanlarda gerçekleştirilen 2019 arazi 
çalışmaları, Yeşilyurt’taki Deve Mağarasında tarihi kestirilemeyen, çakmaktaşından tek bir 
yongayı, Çotlu’daki Cin Mağarasında, birçoğu boyalı bant bezemeli, Geç Tunç Çağı ola-
bilecek bazı çanak çömlek parçaları ile girişinde Geç Epipalaeolitik veya Erken Neolitik 
olabilecek, çoklu yuvarlak çukur oyuklar taşıyan birkaç iri yassı bloğu kayda geçirmiş 
ve mağaralardaki bu tespitlere  ilaveten, daha da yoğun olarak, aşağıda kronolojik sırada 
sunulan verilere  ulaşmıştır2.

* Dr. Öğr. Üyesi Bakiye Yükmen EDENS, Çukurova Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Prehistorya Anabilim Dalı, Sarıçam-ADANA

1  “Erken Prehistorya ve Kilikya Bazalt Alanları Projesi”nin gerek 2019 ve gerekse 2020 yılı arazi çalışmaları, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izinleri ile (24.05.2019 tarih, 
sayı 94949537-161.01-E.449148 ve 29 Haziran 2020 tarih, sayı 94949537-161.01-448480), 15.07–15.09.2019 
ve 13.07–05.09.2020 tarihleri arasında başkanlığımda sürdürülmüştür. Bir grup öğrencinin aktif olarak yer aldı-
ğı projemize verdikleri izinler için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü-
ne ve 2019, 2020 yılları için bakanlık yetkili uzmanı olarak görevlendirdikleri Ebru ÖNSEL ve Halime EKİN-
Cİ’ye çok teşekkür ederim. Hem arazi çalışmaları sırasında hem de verilerin değerlendirilmesi aşamalarındaki 
çok yoğun çalışma ve fikirsel paylaşımları için, teşekkürlerimi en önce, projenin başkan yardımcısı ve Çukur 
Ova Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde Dr. Öğr. Görevlisi Christopher EDENS’a sunar, Antakya Mustafa Ka-
mal Üniversitesi Öğr. Gör. Tülin Tümay ÇAĞLAYAN’a değerli lojistik yardımları için teşekkür ederim. Her iki 
yılın arazi çalışmalarına yer alan öğrencilerimizden Funda EBETÜRK’e özverili içten çalışmaları için, Özlem 
KÜÇÜKGÖÇEN’e enerjisi için,  2019 yılı stajiyer öğrenciler Büşra ERDOĞAN ve Ezgi YİĞİT’e faydalı kat-
kıları için teşekkür ederim. En büyük teşekkürümüzü ise, çalışmalarımız içeriği kapsamında gittiğimiz yerlerin 
çok samimi ve yardımsever idari birimleri, emniyet güçleri ve muhtarları ile yerel halkına sunarım.  

2 Belirtmeliyim ki, insanlar ayni yerleri Paleolitik ve Neolitik boyunca tekrar tekrar kullandıklarından, tespitleri-
nin çoğu kronolojik değerlendirmelerimizin, birçok kısmında yer almaktadır.
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Alt Paleolitik

2019 yılında, iki farklı ortamda, yedi farklı lokasyonda, bazalttan yapılmış el baltaları, satır-
lar ve diğer iki yüzeyli işlenmiş parçaları içeren Aşölyen malzemeler ile kendini göstermiştir:3

1) Ceyhan Nehri’nin, Düziçi’nin engebeli arazilerinden, Cevdetiye’deki taşkın ovasına 
girdiği yerde, ikisi nehrin batısında (O-29, O-30B), diğer üçü de (O-37, O-38, O-39) nehrin 
doğusundaki Kadirli Formasyonunun çakıltaşları üzerinde olmak üzere, birbirine 5 km uzak-
lıktaki 5 alanda.

2) Toprakkale civarı Kadirli Formasyonunda iki yerde (O-31A, O-40). Yedinci gruptan, 
O-31A buluntu topluluğu, karakterize etmeye yetmeyecek kadar az sayıda olsa da, diğer altı-
sındakiler, İri Yongalı Aşölyen’e aittir.

Üçünün durumu açık olmayan İri Yongalı Aşölyen malzemelerden, sekiz el baltasının 
dördü iri yonga taşımalığa, biri çakıltaşına yapılmış (O-31A) (Tablo: 1), bütün el baltaları, 
sert bir vurgaç ile iri yongalar atılarak biçimlendirilmiş, sonuç kıvrımlı bir kenar profili ve 
kalın dip olmuştur (Fotoğraf: 1). Satırlar, Tixier (1957)’in tanımlamasına uyar tarzda, hazır-
lanmış yongalara darbeleme ile, işlevsel kenar rötuşlanmadan biçimlendirilmiştir. Gerçek 
satırlar O-29 ve O-40 buluntu topluluklarında görülür (Fotoğraf: 3, 4). O-37 ve O-40’ta da 
birkaç “yonga görünümlü satır” vardır.

Orta Paleolitik Yontuk Taşlar

Büyükger Tepe (O-33, O-34, O-35), Cevdetiye (O-18B), Karagedik (O-26) ve Kısık 
Boğazı (Issos Kapıları; yer O-40)  bazaltları boyunca yayılmakta olup, yedi örnek alan 
çalışmasının üçü, hektar başına 800-900 parçalık yoğunluk tahmini vermiştir (Tablo: 2).  

Orta Paleolitik yontuk taşlar, Sarpınağzı (O-36) yakınlarındaki Ceyhan Nehri’nin aşın-
mış bir terasında, Kumarlı yakınlarında Akçasu Çayı’na bakan Kadirli Formasyonu çakılları 
üzerinde (O-37, O-39) az, Kesmeburun kuzeyindeki (O-29, O-30) ve Toprakkale’de Topraklı 
Tepede’ki kireçtaşı sırtlardada (O-31) çok daha az olarak görülmektedir. 2019 yılında tekrar 
bakılınca Direkli Mağara (O-17)’da tespit edilen bir Levallois yonga da, mağaranın Orta 
Paleolitik dönem›de kullanıldığını işaret etmektedir.

Levallois çekirdek (Fotoğraf: 5) ve Levallois yongaların varlığı ile tanımlanmış, zaman 
zaman Levallois uçlar ile dilgileri de içeren buluntu topluluklarının hepsi, bir seri çekird-
ekleri ve kabuklu yongaları içeren atölye artıkları gibi görünse de, birkaç rötuşlu aleti (kenar 
kazıyıcılar ve uçlar; Fotoğraf: 7) de içermekte, çekirdek ve yongaların bazıları çifte pati-
nasyon göstermektedir.4

3 Bu yedi yerde çakmaktaşından olanlar, bazalt malzemelerden daha fazla sayıdadırlar, çoğu Orta Paleolitik veya 
Holosen endüstrilerine aittir ve hiçbiri Alt Paleolitiğe kesin olarak tanımlanamamaktadır. Bu nedenle burada su-
nulan Alt Paleolitik buluntuların değerlendirilmesinde, sadece bazalt ile kuvartzit malzemelere odaklanılmıştır. 

4 Bu durum Neolitik ve daha sonrakilerin, yongaları daha erken çekirdeklerden ayırdıklarını ve halihazırda mev-
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Üst Paleolitik ve Epi Paleolitik Dönemler

Modern Homo Sapiens’in yayılımını ve tarımın kökenini anlamada çok önemlidir ve 
Kilikya’da oldukça sınırlıdır. 2018 yüzey araştırmalarımızda da Osmaniye’de bir Geç Üst 
Paleolitik yer (O-10) ve birkaç Epipaleolitik yer (O-8A, O-17A-mağara) tespit edince5, 2019 
yılında, yer O-17A’yı tekrar ziyaret ettiğimizde, tepenin aşağı yamaçlarında, çoklu Epipa-
leolitik yontuk taş malzeme beraberliğinde, kesinlikle Orta Paleolitik karakterli, dörtgen ve 
trapez biçimde kırılmış çakmak taşı malzemeler tespit edildi.

Neolitik Dönem ve Şüpheli Dönemler (Neolitik, Kalkolitik / Erken Bronz) 2019 yaz se-
zonunda, hem Direkli mağaranın Orta Paleolitik tespit ettiğimiz lokasyon dahil olmak üzere, 
Karagedik bazaltında (O-26), Cevdetiye bazaltında (O-18B) ve Büyükger Tepe bazalt te-
pesinde (O-33, O-34, O-356) Neolitik döneme verilebilecek yontuk taşlar tespit ettik. Bütün 
bu alanlar, Neolitik yontuk taşlar, Orta Paleolitik malzemeden çok daha az göründüğünden 
ve Neolitik çanak çömlek görülmediğinden, çanak çömlek ihtiyaçları çok az olan insanların 
çok az zaman geçirdikleri, sadece birkaç taş yonttukları av durakları olmalı.7 

Delihalil bazaltının kuzeydoğu yamaçlarında O-418, 50x40 m alanda 200 civarında Neo-
litik yontuk taş yoğunlaşmasına dayanarak, Neolitik köy yerleşimi olarak tanımladık. Yon-
tuk taşların çoğunun hammaddesi birkaç çeşitte çakmaktaşı, yüzde 16’sı obsidiyendir ve bir 
bazalt ile quvartzit parça vardır. Çakmaktaşlarının bazılarındaki kabuki kalıntıları, bunların 
yerel hammaddeli olduklarını (Kadirli Formasyonu çakıltaşları) düşündürtse de bazıları kay-
nağını henüz bilmediğimiz uzaklardandır. Obsidiyen için en yakın kaynaklar Kapadokya ol-
malıdır (siyah ve genellikle opak).

Çakmaktaşı ve obsidiyen parçaların yaklaşık % 70’ini dilgi ve dilgicikler oluşturmakta ve 
kırılmış bir dilgicik çekirdeği ve çekirdek düzeltme yongaları, en azından bazılarının alanda 
üretildiğini önermektedir. Çakmaktaşı dilgiciklerin yüzde 38’i, obsidiyen dilgiciklerin de yüzde 
23’ü alet olarak rötuşlanmıştır ve uçlar, orak elemanları (rütuşlu ve biçme cilalı dilgi kısımları), 
kazıyıcılar, delici, çontuklu, sırtlı ve budanmış parçaları (Fotoğraf: 8, 9) içermektedir. 

Kesin Neolitik olarak düşünülen tespitlerin yanısıra, paralel kenarlar ve dorsal sırtlar, 
eğer varsa küçük veya çizgi platformalar, görece küçük ve dışa çıkık vurma yumrularına sa-
hip, bazı yerlerde Neolitik uçlar beraberliğinde (O-18B, O-26, O-33, O-34, O-35, O-41), ba-

cut olan yongaları kendi kullanımları için rötuşladıklarını vurgular.
5 2019 arazi sezonunda, Alt Paleolitik materyaller keşfedince, önceki yılın Üst Paleolitik ve Epipaleolitik yerlerin 

jeomorfolojik peyzajlarında bu dönemlerin ilave arayışlarına zaman veremedik.
6 Kırık uçların tanımlamaya izin verenleri Akeramik Neolitik sonu ve Keramikli Neolitiğin başlarını gösterirken, 

prizmatik dilgiler Neolitik veya sonrasını vurgularlar.
7 Çanak çömlek yokluğunda hemen aklımıza gelen Akeramik Neolitik varlığı olmamalı.   
8 Buluntu yoğunluğu ve çeşitliliği O-41’de bir köy varlığını göstermektedir. Büyük Tüysüz Köyü’nü Osmaniye 

Organize Sanayı Bölgesinden ayıran çitin içindedir. Olasılıkla tesisler, yapım aşamasında yerleşimin büyük 
kısmını yok etmiştir fakat, OOSB civarında ve çit ile korunmaya alınmış alanlarında, bu Neolitik köyün bazı 
yok edilmemiş kısımları kalmış olabilir. 
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zen Neolitik olup olmadığı belli olmayan materyallerle beraber (O-28 ve O-30, O-31, O-40), 
çoğu çakmaktaşından, bir kaç adedi obsidiyenden yontuk taşlar, dilgi ve dilgicikler de tespit 
edilmiştir. Fakat Neolitik, Kalkolitik ve Erken Bronz dönemler boyunca kullanılan baskı ile 
yongalama tekniğini gösterdiklerinden, dönemleri şüpheli olarak değerlendirilmektedir.

OSMANİYE 2020 SEZONU

Osmaniye’de 2020 arazi sezonunda, önceki yıllarda araştıramadığımız bazaltlar ve 
mağaraların yanısıra, aşağıdaki alanlarda Alt ve Orta Paleolitik dönemler ile Paleolitik son-
rası dönemlerin var olup olmadığına odaklaşan çalışmalarımızın sonunda;

Toprakkale’de, 2018 yılında olduğu gibi, 2019 arazi sezonunda da, Kısık Boğazı’nın (Is-
sos Kapıları) doğu tarafını oluşturan bazalt boyunca, Alt Paleolitik malzemelerinde bariz 
oluşuna dayanan 2020 yılı uğrayışımız, hem Alt hem de Orta Paleolitik yontma taşların çok 
yoğun olduğu yer O-43’ün tespitine neden oldu. Hammadde olarak gözlem yapılınca, hem 
O-40 ve hem de O-43 Alt Paleolitik üreticilerinin bazalt veya kuvarsiti, Orta Paleolitik üreti-
cilerinin çoğunlukla çakmaktaşını kullandıkları görülmüştür.

Bugünkü Osmaniye Organize Sanayinin zarar vermediği bazalt yüzeylerden birinde, 
çoğu Orta Paleolitik (örneğin Levallois çekirdekleri) ve bazıları Alt Paleolitik karakterde 
(örneğin, bir bazalt el baltası ve iki yönlü düzeltilmiş bazalt ve kuvarsit malzemeler; Fotoğraf 
2), yoğun yontuk taşları içeren Yer O-44 ile, teknolojik olarak Kısık Boğazı mevki benzeri, 
Alt Paleolitik bazalt ve kuvarsit yongaları içeren, Büyüktüysüz köyü yakınlarında, Delihalil 
bazaltının doğu yamacının aşağılarındaYer O-45, 2020 yılı saha çalışmalarımızın verileridir.

Karataş Tepesi bazaltının güney yamacında uzanan, teknolojik ya da tipolojik diognas-
tikliğe sahip olmayan, ince saçılmış tipolojik veya teknolojik olarak ayırt edici özelliğe sa-
hip olmayan, kuvarsit, bazalt çakmaktaşı ve obsidiyen yongalar ve çekirdeklerin olduğu Yer 
O-46, Arslanpınarı köyü yakınlarındaki bazalt Büyükger Tepe’nin güney tarafında, yoğun 
çakmaktaşı çekirdek ve yonga saçılım alanı olan Yer O-42 de 2020 yılı çalışmalarımızda 
Toprakale’de tespit edilmiş alanlardır.9  

Kumarlı alanında, önceki yıllarda Alt Paleolitik atölye olarak tanımladığımız O-37›yi 
2020’deki ziyaretimizde, Akçasu Çayı’nın kuzey tarafında, nehrin yukarı alt yamacı boyu-
nca yontuk taş malzemeler görülmüş10 ve Akçasu Çayı ile Ceyhan Nehri’nin birleştiği yer 
yakınında, bazalttan bir el baltası, kalkerden tek yüzeyli bir disk ile bazalt ve kuvarsitten 
yongaların kesin Alt Paleolitik olarak tanımlattığı yer O-47 tespit edilmiştir.

Kadirli Formasyonu konglomeralarında, Ceyhan nehri teraslarından birinde Orta Paleo-
litik atölye artıkları beraberliğinde, Levallois çekirdekleri ile yongalarının yoğun yayıldığı 

9 Burası, çoğu Levallois karakterinde olan malzemeleri, Büyükger Tepe’nin kuzey tarafında, 2019 arazi sezonun-
da tespit edilen yer O-34 malzemelerine benzeyen, Orta Paleolitik bir atölyedir.

10 Yer O-48’in de dahil olduğu bu yontmataş malzemelerin çoğu incelemelerimizin odağında olmamıştır ve bu 
nedenle de yontma taş görülen pek çok yere alan numarası verilmemiştir.
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(Fotoğraf 6) Yer O-06B Kumarlı alanında 2020 yılında tespit edilen diğer bir yerdir.11 

Gökçedam-Kırmacılı alanı, 2020 yılı arazi sezonu Osmaniye çalışma alanlarımızın bir 
diğeridir. 2020 yılı çalışmmalarımız, 2019 sezonunun tespiti olan Alt Paleolitik malzemel-
eri içeren Yer O-29 ve Yer O-30B’nin daha batılarındaki, Gökçedam (yer O-50B) kireçtaşı 
yükseltilerinin eteklerinde bir bazalt el baltası ile Kırmacılı (yer O51, O-52A) yakınlarındaki 
diğer bir kireçtaşı yükselti eteklerinde kuvarsit ve bazalt yongalar ve yer O-50A’da, geç tarih 
öncesi karakterlerde yontuk çakmaktaşı ve obsidiyenler tespit edilmiştir.

ADANA 2019-2020 SEZONLARI

2019 yılında Adana’da yaptığımız kısa süreli arazi çalışmaları sırasında, Ceyhan’da, Nur 
Dağlarının batı tarafındaki Kızıldere’de, Yer C30 ve C31 olmak üzere, iki yer tespit edil-
miştir. Klasik dönemleri veya Ortaçağı öneren taş blok alımlarının izlerini ve kayaya oyma 
mezar odalarını içeren Yer C30, az sayıda da olsa yongaları ile önemli olmuştur. Yer C31, 
aralarında Neolitik dönemi işaret eden, ince dağılımlı yontuk taş ve diognastikleri Ortaçağı 
öneren çanak çömlek parçaları içermektedir. 

Tek tek ele alındığında bu iki yer önemli olmasa da her ikisinde de yontuk taş varlığı, 
Nur dağlarının yamaçlarında prehistorik, hatta Paleolitik yerlerin varlığını işaret etmektedir.

Neolitik ve Akeramik Neolitik varlığını Yukarı Ceyhan ovasından bildiren yayınlar (son 
zamanda Kaycı 2019’da özetli) olsa da, Paleolitik varlığı, Yükmen Edens (2020)’ın 2018 
çalışma sezonlarına kadar bilinmiyordu.  Aşağı Ceyhan ovasından bildirilen en erken yerler 
de, Çanak Çömlekli Neolitik (örneğin Misis’te; Salmeri ve D’Agata 2006: 335) ve Kalkolitik 
(Seton-William 1954, sites 73, 74, 102)’tir.

Misis dağ silsilesinin denizden ayırdığı Ceyhan nehrinin yukarı (Ceyhan) ve  aşağı alüvyal 
ovalarında (Yüreğir), insanın erken dönemlerini sorgulayan12 daha uzun süreli ADANA 2020 
yılı arazi çalışmalarında, Misis dağlarının batı tarafında, tortu birikiminden yoksun ya da 
tarihi dönemlerde büyük ölçüde değişime uğramış bazı mağaralarda (örneğin Sarı Mağara, 
yer Y-04 yukarısındaki Harnup mağarası aşağı yamaçları) görülen  yontuk taşlar diyognastik 
olmadığından, Paleolitik olup olmadıklarını anlayamasakta, Misis dağlarının her iki tarafın-
daki açık alanlarda, Neolitik ve sonrası dönemler beraberliğinde, Paleolitik yontuk taşların 
olduğu açık hava istasyonları tespit edilmiştir.

Aşağı Ceyhan Ovası (Yüreğir ilçesi)

Misis Dağları’nın batısında, Aşağı Ceyhan Ovası’nın doğu kenarında, dört yerde, olası 
Alt Paleolitik ve daha kesin olarak Orta Paleolitik yer tespit edilmiştir:

11 Ceyhan nehrinin bu terası için 140 byö civarları (MIS 6; Seyrek 2008) önerildiğinden, atölyenin tarihi için Üst 
Pleistosen olasıdır. Yer O-06B’nin aşağısında, nehir terasından çok daha genç olan bir mağara (oyuk) vardır. 

12 Yukarı Ceyhan ovası, prehistorik dönemler sonrası için bkz. Rutishauser vd. 2017, görece daha az sayıdaki 
Aşağı Ceyhan ovası arkeolojik yüzey araştırmaları için bkz. Seton-Williams 1954.
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- Çatalpınar’da13 iki yerde (Y-04B ve Y-05) tipolojik olarak diyognastik olmayan, tekno-
lojik olarak Osmaniye’de 2019 ve 2020 yıllarında bulunan Alt Paleolitik endüstriye uyan ku-
varsit yongalar ve birkaç çekirdek tespit edildi. Bahsedilen bu buluntuların teknolojik özel-
likleri, el baltası bulamasak ta, güçlü olarak”  bir Aşölyen endüstrisini göstermektedir.

- Güveloğlu’nda (Güveloğlu B yakını) tek bir kuvarsit yonga ile Belören’de (Belören 
A) bir kuvarsit çekirdek bulunmuştur. Yonga için tarih öneremesek de, çekirdek Levallois 
görünmektedir. Belören’de ayrıca çakmaktaşı çakıldan Levallois bir çekirdek kaydettik. Bu 
iki çekirdek biribirinden 250m mesafede idi.  

Orta Paleolitik malzeme gösteren diğer bir yer, Güveloğlu’nda, mevsimlik bir dere ya-
tağının yanındaki alçak bir terasta, aralarında bir de Levallois çekirdeğin yer aldığı, saçılı 
yontma çakmaktaşı ve obsidiyenleri içeren yer Y-03 idi. Y-03’de bulunan diğer malzemeleri 
tam olarak tarihlendiremesek de, Levallois çekirdekten daha sonraya14 ait olmalı diyebiliriz.

Yukarı Ceyhan Ovası (Ceyhan İlçesi)

Yukarı Ceyhan ovasının batı ucundaki çalışmalarımızda, Orta Paleolitik yontuk taş malze-
me veren iki yer ile, Neolitik, Kalkolitik, İlk Tunç malzemeler içeren beş yer tespit edilmiştir:

1.İsalı Köyü’nün kuzeyinde, kireçtaşı bir tepe üzerinde bulunan yer C-36, bir Geç Neo-
litik yerleşimine sahiptir. Tepenin kuzey tarafında, ana kaya üzerinde yaklaşık bir metreden 
fazla stratigrafi olan yerde, yoğun olarak obsidiyenden ve biraz da çakmaktaşından yon-
tuk taşlar serpantinden cilalı baltalar ve öğütme taşları tespit edilmiştir. Dilgiler, dilgicikler, 
çekirdek ve üretim artıklarından ibaret yontuk taşlar arasındaki birkaç kırık Amik ucu, tesp-
itlerimizin en önemlilerindendir. 

2.Yer C-35A, İsalı’da, hammaddelerinin yerel çakmaktaşından çakıl taşları görünümünde 
olduğu, bir seri atölye artıklarıdır. Çoğu düzensiz olan çekirdeklerin birkaçı düzgün Levallois 
çekirdeğidir. Levallois tekniğiyle uyumlu radyal dorsal izler gösteren yongaların yanısıra, 
birkaçı çakmaktaşından ve biri obsidiyenden dilgi gibi daha sonraki süreçlerin (olasılıkla 
Neolitik) yontuk taşların yanı sıra, yakınlarındaki yer C-35B de, biçme izli bir dilgiyi içeren, 
saçılı durumda yontuk taşları içermektedir.

3. Yer C-34, Ağaçpınar güneyinde, yakınlarındaki kireçtaşı ana kayada küçük yuvar-
lak oymaları (“cupule”) (Fotoğraf 10) tespit ettiğimiz bir mezarlıktır. Yuvarlak oymaların 
mezarlıkla ilişkilerinin olup olmadığı, tarihleri ve amaçları belirsiz olup, bunlardan izole bir 
lokalitede, çakmaktaşından bir Levallois uç da tespit edilmiştir.

4.Yer C-33, İsalı Köyü yakınında, kireçtaşı omuz üzerindedir15 ve Erken Bronz çanak çömlek 

13 Çatalpınar ve çevresinde işlenmiş kuvarsit yoğunluğu, bu alanda kaliteli kuvarsit için bir jeolojik kaynağın var 
olduğunu göstermektedir.

14 Obsidiyen Neolitik ve(ya) Kalkolitiği akla getirdiğinden.
15 Halihazırda, arkeoloji literatüründe, Roma çanak çömleğinin (Seton-Williams 1954 site 46) ve de  geç 3. ve 2. 

bin çanak çömleğinin (Demir vd. 2006: 194-195) bildirilmiş olduğu İsili höyük (Taştepe höyük).
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parçaları, Geç Kalkolitik veya Erken Bronz dönemi olabilecek çakmaktaşından Kenani dilgi, biç-
me parlaklığı gösterenlerin de olduğu, obsidiyen ve çakmaktaşından dilgileri içermektedir. 

5.Yer C-32, İsalı’nın 1km kuzeyinde, anakayaya oyulmuş mezarlar olan16, alüvyonların 
kenarındaki kireçtaşı sırtta, bazıları biçme parlaklıklı, biri de Kenani dilgi olan, saçılı çak-
maktaşı ve obsidiyenden malzemeli alandır.

TARTIŞMA

2019 ve 2020 sezonları sırasındaki, EPKİBAP yüzey araştırmaları, Doğu Kilikya’nın ar-
keolojik kayıtlarına, 23 Paleolitik dönem ile 18 Neolitik ve sonrası prehistorik dönem yerle-
rini ilave etmiştir. Geç prehistoric yerler, sadece, daha önceki yıllarının arkeolojik çalışma-
larının sonuçlarına detay ilaveler yapmıştır, fakat Paleolitik yerler, gelecek araştırmalar için 
yeni konuların kapılarını açmıştır.

2018 yılında, Alt Paleolitik Dönem olasılığının algılanmasının ardından, EPKİBAP, Alt 
Paleolitik Dönem varlığını 2019 yılında kesinleştirdi ve 2020 yılında da yeni Alt Paleolitik 
Dönem yerlerini keşfetti. Alt Paleolitik lokasyonlar en yoğun olarak, iri bazalt, kuvartzit 
ve diğer uygun içerikli hammadde yumrularını içeren Kadirli Formasyonu sedimanlarının 
olduğu Kısık Boğazı (İssos Kapıları) ve Cevdetiye alanlarında yer almaktadır. Hammadde 
kaynaklarına daha uzak (10km kadar) birkaç Alt Paleolitik lokasyon da vardır ve buralarda 
buluntular çok dağınıktır.

Alt Paleolitik yontuk taşların, birkaç teknolojik yontuk taş periyoduna ait olması son 
derece olasıdır. Osmaniye’de en yaygın olan teknolojik kanıtlar, Sharon (2010) tarafından 
tanımlanmış olan, İri Yongalı Aşölyen geleneğine aittir. Bu geleneğin buluntu toplulukları, 
el baltalarına ilaveten, yüksek oranda satırları içermektedir ve bu aletlerin her ikisi de iri 
bazalt yonga taşımalıklar ile diğer çeşit kaba taşlar biçimlendirilerek yapılmıştır, hatta bazı el 
baltaları, bu taşların direk yumrularına yapılmıştır. O-29, O-37 Osmaniye yerleri, Cevdetiye 
yakınındaki O-38 ve O-39 ve Toprakkale’deki O-40 ve O-43 İri Yongalı Aşölyen endüstrisi-
nin kesin örneklerini vermektedir.

 Bu endüstrininTürkiye’de izleri daha önce bildirilmiştir, mesela Kaletepe Deresi 3 ve 
Kapadokya’da Göllüdağ alanı. Fakat teknolojinin en yakın açık örneği, kuzey İsrail’deki 
Gesher Benot Ya’akov (GBY) ‘dadır. Osmaniye malzemeleri, GBY buluntu toplulukları ile 
karşılaştırıldığında, onlardan detayda farklılıklara sahiptir, Osmaniye el baltaları ve satırları 
daha küçüktür, satırların oranı el baltalarının oranından daha düşüktür ve el baltaları daha çok 
oranda, yongalar yerine çakıl yumrulara yapılmıştır.   Fakat bu farklılıklara rağmen, Osmani-
ye materyalleri teknolojik ve tipolojik olarak GBY malzemelerine çok benzerdir. 

İri Yongalı Aşölyen Afrika karakterli olduğu için, GBY’den sıklıkla, bir hominin (muhte-
melen Homo erectus) göçünün kanıtı olarak bahsedilir.  Ayni durum belkide, Osmaniye İri 

16 Bu mezarların bulunduğu alan Kirişli Nekropolü olabilir (Girginer 2008: 392).
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Yongalı Aşölyen yerleri için de geçerlidir.  GBY ve yakınlarındaki diğer yerler erken Orta 
Pleistosene (750-650 byö civarları) tarihlidir ve Osmaniye malzemeleri de benzer tarihlere 
sahip olabilir. Toprakkale yerleri, en azından 1.2 milyon yıl öncesine tarihli gibi görünen ba-
zaltlar (Arger et al. 2000) üzerindedir. Bu tarih, bazaltlar üzerinde tespit edilmiş olan yontuk 
taşlar için en erken sınırı önerir.  Bir üst sınır mevcut değildir fakat, güney Afrika ve Arap 
Yarımadası gibi bazı yerlerdeki İri Yongalı Aşölyen Teknolojisinin örnekleri, 200 byö kadar 
geç tarihlere verilmiştir. O halde ayni tarih, Osmaniye yerlerindeki kanıtlar için de olasıdır. 

2019 ve 2020 yıllarındaki yüzey araştırmalarımız, ne Misis dağları civarında ne de Ada-
na’nın başka bir yerinde kesin Alt Paleolitik bir yer tespit edemedi. Fakat Yüreğir’deki Y-04 
ve Y-05, teknolojik olarak Osmaniye’nin Alt Paleolitik malzemesi ile benzeşen, büyük ku-
vartzit yongalar ve birkaç çekirdek içermektedir. Bu kuvartzit malzemeler, güçlü olarak, Alt 
Paleolitik endüstri olasılıkla, Aşağı Ceyhan alüvyal ovasının kenarında bulunabilecek yerel 
kuvartzit kaynaklara dayanmaktadır.

Osmaniye’de Orta Paleolitik lokasyonlar ilk olarak 2018 sezonunda tanımlanmıştı; 2019-
2020 sezonlarında bu tanımlamaya önemli bilgiler ilave edildi. Orta Paleolitik yerler, Kadirli 
Formasyonu çakılları ile Ceyhan nehir terasları üzerinde veya civarında çok yaygındır ki, 
bu formasyon ve teraslar, buralardaki Orta Paleolitik endüstrinin dayandığı küçük çakmak-
taşı çakılları içermektedir.  Bu yerlerdeki yontuk taşlar çoğunlukla çekirdekler ve rotuşsuz 
yongalardır; rotuşlu aletler nadirdir.  Çifte patinalı örnekler, çekirdek ve yongaların bazen 
tekrar kullanılmış olduğunu göstermektedir. Diğer bir deyişle, bu yerler temel olarak, insan-
ların yontma taş elde etmek için tekrar tekrar geldikleri atölyeler idi. Çekirdekler teknolojik 
olarak çeşitlidir, sıklıkla Levallois veya Levallois benzeridirler,17 fakat disk biçimli ve düzen-
siz çekirdekler de yaygındır. Levallois çekirdeklerin çoğu tekrar tekrar kullanılmış yonga 
çekirdeklerdir ve bazı lokalitelerde, Levallois uç çekirdek örnekleri kendini göstermektedir. 
Orta Paleolitik lokasyonlarda bazen Levallois yonga ve uçlar beraberliğinde Levallois dil-
giler kendini göstermektedir. Nadir rotuşlu malzemeler arasında, Musteriyen uçlar ve kenar 
kazıyıcılar yer almaktadır.  

Osmaniye’deki Orta Paleolitik malzemelere tarih veremesek de, yerleşim yerlerinin 
çoğu, bir şekilde, uzun dönemler boyunca devam eden atölye faaliyetlerini işaret etmektedir. 
Ceyhan Nehri T2 terası için tarih olarak 140 byö önerilmiştir (MİS 6; Seyrek et al 2008). Bu 
tarih, bu teras üzerindeki Orta Paleolitik yerlerin ve doğu Kilikya’daki benzer endüstrili diğer 
yerlerin Üst Pleistosen’e tarihli olduğunu ima eder.18    

17  Levallois benzeri çekirdekler, recurent Levallois yonga çekirdeklere benzerdirler, fakat Boëda (1995)’nın Le-
vallois tekniği için yaptığı hacimsel tanımlamadaki birkaç kriter eksiktir. Kapadokya’daki yüzey araştırması 
malzemelerine yapılan aynı tanım için bkz. Kuhn et al. 2015 (Levallois ve para-Levalllois).

18 Karagedik ve civardaki diğer bazaltlar 278 bin yıl öncesine tarihlendirilmiştir (Seyrek et al. 2008), ki bu aşağı 
yukarı Orta Paleolitik başlarıdır. Bu gerçek, bu bazaltlar üzerindeki Orta Paleolitik yerleşimlerin tarihini daralt-
mamıza yardımcı olmaz. Kalın yonga taşımalıklı, basamak pulcuklu, Yabrudiyen kazıyıcılar ile benzer birkaç 
kazıyıcı, Toprakkale’deki daha yaşlı bazaltlar üzerindeki yherlerde görünmektedir; bu tipolojik karşılaştırma, 
tartışmakta olduğumuz parçalar için, Alt Paleolitik sonlarında bir tarihi önermektedir. 
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Alt Paleolitik yerler gibi, Orta Paleolitik yerler de, yontuk taş endüstrisi için hammadde 
sağlayan (çakmaktaşı) çakıllarda veya çakıllar yakınında konuçlanmışlardır. Sonuç olarak Orta 
Paleolitik yerler, bu çakıltaşların olduğu Amanos dağları eteklerinde çok yaygındır, fakat doğu 
Kilikya’nın diğer taraflarında nadirdirler. Mesela, ilk olarak 2018 yılında kayda geçirilmiş olan 
yer O-17’deki mağaranın olduğu tepenin aşağı yamaçlarında Levallois malzemeler bulunmuş-
tur. Misis dağlarının her iki tarafındaki yüzey araştırmalarında, sadece bir lokasyonda (yer 
C-35), bir seri Orta Paleolitik yontuk taş malzeme kendini gösterdi. Burası (C-35), etraftaki 
tektonik breşlerden oluşan taşların kullanıldığı bir atölyedir.  Diğer lokasyonlarda, Orta Pa-
leolitik yontuk taşlar sadece tektük parçalar olarak görünmektedir. Bu parçalar, küçük nehir 
çakıllarından yapılmış birkaç Levallois çekirdek ve bir Musteriyen uçtan oluşmaktadır.

2019-2020 yüzey araştırmalarımızda ilave Üst Paleolitik ve Epipaleolitik yerler tespit 
edilmemiştir. Bu durum her iki yılda da, özellikle Alt Paleolitik olmak üzere, Paleolitiğin 
erken dönemlerine daha çok odaklaşılmasından kaynaklı olabilir. Çünkü kısa ziyaretimizde 
bile, Levallois malzemelerin bulunmuş olduğunu bir yukarı paragrafta belirttiğimiz mağaranın 
(yer O-17) olduğu tepe eteklerinde birkaç Epipaleolitik malzeme daha bulunmuştur. 

Paleolitik malzemeler arasındaki Neolitik uçlar ve biçme parlaklığına sahip dilgiler Os-
maniye’nin birçok yerinde bulunmaktadır. Bu Neolitik parçalar olasılıkla, avlanma ve ürün 
toplama gibi kırsal faaliyetleri yansıtmaktadır. 

Yüzey araştırmaları, Toprakkale alanındaki O-41 ve Misis Dağları’nın doğusundaki 
C-36’da, tipolojik olarak çeşitli olan yontuk taşların daha yoğun olarak yayıldıklarını tespit 
etmiştir. Bu yerler olasılıkla geç Neolitik köyleri temsil etmektedir.  Yontuk taşlar, bu iki yeri 
tarihlendirmemize yardımcı olamamaktadır, çünki geç PPNB ve erken Çanak Çömlekli Neoli-
tik birçok ortak karakteristiğe (örn. iki kutuplu dilgi çekirdekleri, Amiq uçları) sahiptir.  Bu iki 
yerleşim yerinde tanımlanmış Neolitik çanak çömlek bulunmaması, her ikisinin de geç PPNB 
olabileceğini düşündürmektedir. Eğer bu doğru ise, bu iki yer, doğu Kilikya’da ilk defa olarak 
tanımlanmış Akeramik Neolitik yerler olacaktır. Ancak, bu sonucun kabul edilebilmesi için, 
kazı da dahil olmak üzere, yoğun saha doğrulamalarının yapılması gerekmektedir.
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Harita 1: 2019-2020 Yılı EPKİBAP çalışma alanları.

Harita 2: 2019-2020 Yılı EPKİBAP çalışma alanları, Osmaniye.
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Harita 3: 2019-2020 Yılı EPKİBAP çalışma alanları, Adana.

yer
el baltalarının taşımalıkları

satır satır yonga* toplam
yonga çakıltaşı belirsiz

O-29 1 1 1 3

O-29A 1 1

O-37 1 1 1 3

O-38 1 1

O-39 1 1 2 4

O-40 2 1 3 1 2 9

O-43 1** 1

O-44 1** 1 2

O-47B 1 1

O-50B 1 1

toplam 6 6 5 3 6 26

* Satır yonga, satır formunda, işlevsel kenarı boyunca iç yüzde düzenli rötuşlara sahip, büyük bir kabuklu yongadır. 

** Kuvartzit. 

Tablo 1: Aşölyen elementler (2019-2020)



285

2019-2020 YILI YÜZEY ARAŞTIRMALARI / CİLT 1

Arkeolojik Yer Yontuk Parça 
Adedi Alan (m2) Yoğunluk (m2 /parça 

adedi)
Bir Hektardaki

Parça Adedi

yer O-26A 81 2400 29,6 337

yer O-26B 1. örnek 78 4800 61,5 162

yer O-26B 2. örnek 74 9000 121,6 82

yer O-33 66 4800 72,7 137

yer O-34 
1. örnek 139 3200 23,0 434

yer O-34 
2. örnek 68 1500 11,0 907

yer O-34 
3. örnek 146 5000 34,2 292

Tablo 2: Tahmini Orta Paleolitik Yontuk Taş Yoğunluğu

      

Resim 1: Bazalt el baltası, O-40.
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Resim 2: Kuvartzit el baltası, O-44.                                Resim 3: Bazalt satır, O-29.

   

                            Resim 4 : Bazalt satır, O-40.               Resim 5: Çakmaktaşı Levallois uç çekirdeği, O-26.
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              Resim 6: Çakmaktaşı Levallois uç, O-6B                         Resim 7: Çakmaktaşı Musteriyen uç, O-34.

 

Resim 8: Çakmaktaşı Neolitik uç parçaları, O-41.
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Resim 9: Çakmaktaşı biçme parlamaklı dilgi, O-41.

Resim 10: Ana kayada yuvarlak oyuklar (cupules), C-34.
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KAYA 2019-2020
Çiler ÇİLİNGİROĞLU*

Berkay DİNÇER

Ahmet UHRİ

Canan Karataş YÜKSEL

Cengiz GÜRBIYIK

Karaburun Arkeolojik Yüzey Araştırması 2015 yılından bu yana Ege Üniversitesi başkan-
lığında sürmektedir1. 2019 ve 2020 yılları çalışmaları, İzmir ili Karaburun ilçesinde toplam 
yirmi üç gün sürdü2. 2019 ve 2020 çalışmaları Karaburun Yarımadası’nın Kuzeybatı kesi-
minde ve yarımadanın Sakız Adası’na bakan kıyı kesiminde yoğunlaşmıştır. Bu bölgenin 
dışında, Mordoğan’ın Çatalkaya Mahallesi, Bozdağ zirvesi ve Karaburun Merkez çevresinde 
tarama yapılmış, İnecik Köyü’ndeki Osmanlı Dönemi mezarlığı detaylı incelenmiştir.

2019 sezonunda sekiz yüzey araştırması biriminde (SU-Survey Unit) gezilmiş, bu alan-
larda toplam 25 arkeolojik kalıntı (POI-Point of Interest) kayda girmiştir. 2020 sezonunda ise 
15 yüzey araştırması birimi içinde 14 alan kayıtlara geçti. Aşağıda SU ve POI numaralarına 
göre tespit edilen arkeolojik ve tarihi alanları detaylarıyla sunuyoruz (Resim: 1).

61 No’lu Yüzey Araştırması Birimi

Karaburun ilçesi, Kara Reis Mahallesi’nde yer alan “Meli Köyü ”dür. Toplamda 6,36 
hektar alanı kaplar. Jeolojik olarak Kara Reis formasyonunda kumtaşı, çört ve kalkerden 
oluşan bir arazide yer alır. Kahverengi toprağı vardır, bitki örtüsü maki ve çamlıktır. Eski bir 
Rum köyü olan Meli burada yer alır. Yüzey görünürlüğü oldukça yüksektir. Burada sit olarak 
kayda giren tek yer köyün yıkık evleri, eski çeşmesi ve kilisesidir.

POI.19.109

* Çiler Çilingiroğlu, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Bornova-İzmir. 
 Berkay Dinçer, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Laleli-İstanbul.
 Ahmet Uhri, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Buca-İzmir.
 Canan Karataş Yüksel, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Hatay.
 Cengiz Gürbıyık, Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Yunusemre-Manisa.
1 Tüm yayınlarımız için bkz: karaburunyuzey.wordpress.com 
2 Araştırmaya, 2019 yılında Sayın Elif Güler, 2020 yılında Sayın Çağlar Alagöz bakanlık temsilcileri olarak 

katıldılar. Her iki meslektaşımıza destek ve yardımları için içtenlikle teşekkür ederiz. Diğer ekip üyelerimiz: 
Koç Üniversitesi Dr. Öğr. Üyeleri Matthew HARPSTER ve Michael JONES; Muğla Sıtkı Koçman Üniversi-
tesi doktora öğrencisi Ece SEZGİN MA; Ece DİNÇERLER MA, Dilara Nil KOÇAK MA; Ege Üniversitesi 
yüksek lisans öğrencileri Nuriye GÖKÇE ve Gizem AKCAN; Arkeolog Begün KARAGÖZ; Koç Üniversitesi 
öğrencileri Nisan KÖKNAR, Zeynep OLGUN ve Günce Pelin ÖÇGÜ. Tüm ekip üyelerine değerli katkıları için 
teşekkür ederiz.
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Rumca ismiyle “Meli” olarak bilinen köy, 19. yüzyıldan 20. yüzyıl başına kadar iskân 
görmüş ve sonrasında terk edilmiştir. GB-GD yönüne bakan taş, dörtgen planlı ve tek katlı 
taş evlerden oluşur. Evlerin arasında yıkık bir kilise yapısı bulunur. Günümüzde köyde 
yapılaşma görülür. Bir çeşme yapısı üzerinde Antik Yunanca bir yazıt bulunur. Bu yazıt daha 
önceki yıllarda ekip üyemiz Doç. Dr. Pınar Özlem Aytaçlar tarafından kaydedilmişti. 

62 No’lu Yüzey Araştırması Birimi

Bu bölge, Karaburun İli, Küçük Bahçe Mahallesi’ni içerir. Bu alandaki Kara Reis Mevkii, 
Tuzla ve Kara Reis koyları ve civarı taranmıştır. Bu bölgede kıyılarda balık çiftlikleri yer alır 
ve bu koyların bir bölümüne giriş yasaktır. Şist ve kalkşist ana kaya gösteren bölgedeki bitki 
örtüsü makiliktir. Toprak genellikle kırmızı renktedir. Bu yüzey araştırması birimi içinde çok 
sayıda arkeolojik sit tespit edilmiştir. 

POI.19.106

Küçükbahçe Mahallesi. Karareis Mevkii’nde yer alan zeytin ağaçlı bir tarlada eski yel de-
ğirmenine rastlanmıştır. Yapı, yuvarlak planlı, 4 m. çapında, 90 cm. duvar kalınlığına sahiptir. 
Duvar harç kullanılarak işlenmemiş köşeli taşlarla inşa edilmiştir. Duvarın korunan yük-
sekliği 4 m’ye yakındır. Duvarın dış yüzü sıvalıdır, yıkılan kısmı yapının içine çökmüştür. 
Değirmene ait diğer yapı elemanları korunmamıştır. Çevrede Osmanlı ve Erken Cumhuriyet 
Dönemine ait yeşil sırlı ve turuncu hamurlu çanak çömleklere (n=24) ve çatı kiremitlerine 
(n=10) rastlanmıştır.

POI.19.107

Küçük Bahçe Mahallesi Karareis Mevkii’nde yer alan zeytin ağaçlı bir tarlada, 
POI.19.106’nın hemen 18 m. güneybatısında başka bir yel değirmeni yıkıntısı yer alır. 140 
cm. yüksekliğinde duvara sahip 95-110 cm. arasında duvar kalınlığı olan ve 4.1m. iç çapa 
sahip yuvarlak planlı bir yapıdır. Duvarda harç kullanılmıştır. Taşlar işlenmemiş ve köşelidir. 
Tamamı yıkılmıştır. Yapının çevresinde yeşil sırlı Osmanlı çanak çömleklerine rastlanmıştır.

POI.19.108

Küçük Bahçe Mahallesi, Tuzla Koyu civarında doğal eğimli bir yükselti üzerinde gü-
neybatıya bakan bir yapıdır. 1940-1980’li yıllara ait cıva madeni işletmesine ait bir fırındır. 
Bölgeye ait 1:25000’lik haritada “Havuz” olarak işaretlenmiş ve “Kara Reis cıva madeni 
(çalışmıyor)” şeklinde açıklama yapılmıştır. Yapı yuvarlak planlıdır ve kiremit ve tuğladan 
inşa edilmiştir. Yapı, 1.3 m. iç çapa sahip, 60 cm. kalınlığında duvara sahiptir. Oldukça iyi 
korunmuş ve tamdır. Çatısı kubbelidir, yaklaşık 2 m yüksekliğindedir. Fırın yapısının önünde 
yer alan ve betondan inşa edilmiş kanalın bittiği yerde bir havuz bulunur. 



291

2019-2020 YILI YÜZEY ARAŞTIRMALARI / CİLT 1

POI.19.114

Küçük Bahçe Mahallesi, Mercankoy sitesi yakınında yer alan ve Mazlum Tepesi olarak 
bilinen bölgedir. Teke Yarımadası olarak bilinen yarımadanın en güneydoğusunda yer alan 
kayalık yükseltinin üzerinde, ana kayanın üzerinde düzeltilmiş bir alandır. Alanda, yoğun çatı 
kiremidi, amphora parçaları, çanak çömlekler ve mimariye ait taş bloklar görülür (Resim: 
2). Günümüzde etrafı bataklıkla çevrili olup güney kısmında anakaraya bağlıdır. Kayalığın 
doğusu yüksek, kuru duvar tekniğiyle inşa edilmiş taş duvarlarla çevrilidir. Sur yapısı gibi 
görünen bu duvarların korunan yüksekliği 2 m. ve kalınlığı 60-100 cm. arasındadır. Alanda 
123 çanak çömlek parçası ve 112 çatı kiremidi sayılmıştır. Arkeolojik malzeme burasının 
Roma Döneminde kullanım görmüş bir alan olduğunu gösterir.

POI.19.115

Küçük Bahçe Mahallesi, Mercankoy sitesi yakınında yer alan Mazlum Tepesi olarak bi-
linen alanın kıyısında yer alan bir arkeolojik alandır. Kıyı şeridi boyunca uzanan kesitler 
içinde harçlı duvarlara ve bunlarla ilişkili arkeolojik malzemeye rastlanmıştır. Kesitler, deniz 
nedeniyle tahrip olmuştur. Duvarların dışında su künklerine ait iyi korunmuş parçalar görül-
mektedir. Arkeolojik malzeme çanak çömlek (n=30) ve çatı kiremitlerinden (n=15) oluşur. 
Çanak çömleklerin özellikleri Bizans Dönemine işaret etmektedir.

POI.19.116

Küçük Bahçe Mahallesi’ndeki Teke Yarımadasının güneydoğu ucunda, Mazlum Tepesi 
olarak bilinen bölgede yer alan denize yaklaşık 10 m mesafede, iç çapı yaklaşık 4.1 m. ge-
nişliğinde bir sarnıç yapısıdır. Moloz taştan inşa edilmiştir. Geç Osmanlı-Erken Cumhuriyet 
dönemine ait olmalıdır. Çevresinde herhangi bir arkeolojik malzeme bulunmamıştır. 

POI.19.117 

Küçük Bahçe Mahallesi’ndeki Teke Yarımadası’nın güneyinde yer alan bir bük içindeki 
sarnıç yapısıdır. Denizden sadece 1 m. yükseklikte yer alır. Denize dökülen küçük bir derenin 
ağzına yakın yerde yapılmıştır. Ağzı güneydoğuya bakar. Yuvarlak planlı ve horasan harçlı 
inşa edilmiştir. Duvarları iyi korunmuştur (yükseklik: 2-3 m). Dış çapı 2.9 m, iç çapı 2.2 
m’dir. Duvar kalınlığı 90 cm olarak ölçülmüştür. 

63 No’lu Yüzey Araştırması Birimi

Çatalkaya Mahallesi’nin Karatepe ve Köklücek mevkiileri bu yüzey araştırması birimi 
içinde yer alır. Toplamda 23 hektarı kaplayan tüf, andezit ve çörtlü jeolojik özelliğe sahip bir 
alandır. Toprak oluşumu çok zayıftır, ana kaya her yerde görülür. Bitki örtüsü seyrek çamlar-
dan ve makiden oluşur. Yüzey görünürlüğü %90 olarak gözlenmiştir. Bu alan beş kişilik bir 
ekiple 10 metre düzenli aralıklarla taranmıştır. Rakım 0-35 arası değişir. 
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63 no’lu yüzey araştırması birimi içinde çeşitli arkeolojik alanlar tespit edilmiştir. 

POI.19.110

Çatalkaya Mahallesi’nin, Karatepe Mevkii ‘sinde yer alan KD yönünde eğimli bir yamaç 
üzerinde, volkanik tüflü ana kayaya sahip bir alandır (Resim: 3). Alanda az-orta yoğunlukta 
çakmaktaşı yontma taşlar bulunmuştur. Hammadde çört, tüf ana kayanın içindeki boşluklar-
da oluşmuştur. Alanda doğal yüzlü, çeşitli kaynaklardan yumrular vardır. 

Alandan toplam 137 yontma taş toplanmıştır. Bunların altısı çekirdeklere, diğerleri ise 
dilgi, dilgicik, yonga ve tanımsız parçalara aittir. Endüstride yonga taşımalıklar ağır basmak-
tadır (n=73). Dilgi ve dilgicikler ise toplamda 17 parçayla temsil edilir. Düzeltili parçaların 
sayısı azdır (Resim: 4). Yongaların sadece beşi düzeltilidir. Dilgiler üzerinde düzeltili parça-
lar (n=3) ve yarımaylar (n=2) görülür. 

Yontma taşlar üzerinde yapılan incelemeler alanda birden fazla endüstrinin temsil edildi-
ğini gösterir. Taşımalık ve parçaların büyük bir kısmını belli bir döneme atfetmek mümkün 
değildir. Endüstri içinde tipik ve diagnostik parçalar oldukça azdır. Orta Paleolitik endüst-
riye ait az sayıda parçaların yanında, daha baskın olarak Epipaleolitik döneme ait mikrolit 
parçalar ve yonga bazlı-mikrolitik olmayan bir endüstriyle temsil edilen olası Mezolitik bir 
endüstri bulunur.  Epipaleolitik varlığı ayrıca beş tane dilgicik çekirdeğiyle desteklenir. 

POI.19.111

Çatalkaya Mahallesi’nin Karatepe Mevkii ‘sinde yer alan KD yönünde eğimli bir yamaç 
üzerinde, volkanik tüflü ana kayaya sahip bir alanın kıyıya doğru yaklaşan kesimidir. Alanda 
az yoğunlukta çakmaktaşı yontma taslar bulunmuştur. Alan 2,4 hektarlık bir bölgeyi kaplar. 
Anakaya üzerinde yer yer bodur makilikler görülür. Alandan toplam 97 yontma taş toplan-
mıştır. Bunlardan yedi tanesi çekirdeklere aittir.

Yontma taşların 52 tanesi yongalara, 5’i dilgiye, biri Levallois yongaya ve 31’i parçalara 
aittir. Endüstri farklı dönemlere ait teknolojik özellikler gösterir. On üç taşımalık ve iki çe-
kirdek kesin olarak Orta Paleolitik Döneme tarihlenmiştir. Bunların içinde düzeltili yonga, 
kenar kazıyıcı, önkazıyıcı ve dişlemeli gibi aletler yer alır. Diğer taşımalıklar üzerinde düzelti 
neredeyse hiç görülmez. Yongaların tipolojik ve teknolojik özellikleri Ege Mezolitik Dönem 
karakteri gösterir. 

POI.19.112

Çatalkaya Mahallesi, Karatepe Mevkii’nde tüf ana kaya üzerinde açılmış çeşitli nişler ve 
oyuklardır. Toplamda 0,6 hektarlık bir alanı kaplar. 

Çevrede arkeolojik malzeme çok zayıftır. Olasılıkla Erken Cumhuriyet ve Yakın 
Cumhuriyet dönemlerinde kullanılmış unsurlardır. 
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Alanda az sayıda çakmaktaşından yontma taş taşımalıklar ve parçalar bulunmuştur. Bun-
ların toplam sayısı 17’dir; ayrıca üç çekirdek tespit edilmiştir. Yongaların büyük bölümü dü-
zeltisizdir. İçlerinde Orta Paleolitik Döneme ait bir düzeltili yonga öne çıkar. Diğer parçalar 
Ege Mezolitiği içinde değerlendirilebilir; ancak diagnostik özellikler göstermedikleri için 
şimdilik tarihleme yapılmamıştır.

POI.19.113

Çatalkaya Mahallesi, Köklücek Mevkii ’sinde yer alan ve 0,13 hektarlık bir alana yayılan 
arkeolojik sittir. KD’ya bakan bir yamaç üzerinde kurulmuştur. Dağınık buluntu halinde çok 
sayıda çanak çömlek (n=102), yontma taş (n=2) ve çatı kiremidi (n=8) bulunmuştur. Çanak 
çömlekler Roma Dönemine aittir. 

64 No’lu Yüzey Araştırması Birimi

Karaburun Merkeze bağlı Çullu Köyü ve Hacı Hüseyin Tepesi çevresine ait yüzey 
araştırması birimidir. Bazalt ve kalker ana kayadan oluşur. Bitki örtüsü seyrek çam, ardıç, 
tarla, anız ve makilik alanlardan oluşan bir bölgedir. 493 m rakımda yer alır ve 149 hektarlık 
geniş bir alanı kaplar. On iki kişilik bir ekiple 10 metre düzenli aralıklarla gezilmiştir. 

Alandaki en önemli kültür varlıklarından biri Çullu Köyü içinde yer alan ve 17. yüzyıla 
tarihlenen Çullu Camii’sidir. Camii, restore görmüştür ve günümüzde halen aktif olarak hiz-
met vermektedir. 

65 No’lu Yüzey Araştırması Birimi

Hacı Hüseyin Tepesi’nin kuzeyinde kalan kalker kayalıktır. Bu kayalık Karaburun kıyıla-
rına ve Midilli Adasıyla karşı sahillere hakim iyi görüşü olan bir noktadır. Burada ana kaya 
kalker, bitki örtüsü makiliktir. Koyu kahverengi toprağı vardır. Yüzey görünürlüğü oldukça 
düşüktür ve sarp olmasından dolayı tırmanışı güçtür. On iki kişilik bir ekiple patikalar takip 
edilerek taranmıştır. Kayalığın yamaçlarında ve tepe noktasında az sayıda Roma ve sonrası 
dönemlere ait çanak çömlekler (n=39) ve iki çakmaktaşı yonga bulunmuştur. Ayrıca iki adet 
andezitten yapılmış “manuport” olarak adlandırılan çaytaşı vurgaçlar ele geçmiştir. Çakmak-
taşı yongalardan biri Orta Paleolitik Döneme ait yonga üzerinde üretilmiş tek dışbükey kenar 
kazıyıcıdır. Alanda başka arkeolojik buluntuya rastlanmamıştır.

66 No’lu Yüzey Araştırması Birimi

66 numaralı yüzey araştırması birimi Bozdağ’ın zirvesidir. Karaburun en yüksek yeri 
olan bu bölge, askeri bölge olduğu için özel izinle çıkılmıştır. Zirveden Sakız, Midilli, Foça, 
İzmir Körfezi ve Çeşme’yi rahatlıkla görmek mümkündür. Kalker ve kuvars anakayadan 
oluşur. Kızıl-kahve renkli toprak oluşumu vardır. Alan makiliktir ve günümüzde askeri bölge 
ve çoban çiftlikleri olarak kullanım görür. Yüzey görünürlüğü yüksektir; makilik ve ardıçlık 
alanlarda %50’ye kadar düşer. Alan 388 hektar gibi büyük bir bölgeyi kapsar. 11 kişilik bir 
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ekiple 10-20 metre düzenli aralıklarla gezilmiştir. Arkeolojik buluntu bakımından zayıftır. 
Toplamda 71 Osmanlı veya modern olabilecek çanak çömlek parçası sayılmıştır. 

67 No’lu Yüzey Araştırması Birimi

67 numaralı yüzey araştırması birimi, Karaburun Yarımadası’nın Batı köylerini içine alır. 
Taradığımız alan yaklaşık 70 hektarlık bir bölgeyi kapsar. Karaçağıl bükünden başlayarak 
devam eden kıyı şeridini (Harıp ve Badembükü Mevkiileri), ayrıca, Sazak ve Parlak köyleri-
ni içerir. Bölgede şist ve kuvars jeolojik oluşumu görülür. Kahverengi toprak oluşumu vardır 
ve bitki örtüsü zeytinlik ve makiliktir. Kıyı kesiminde yüksek olan yüzey görünürlüğü, bitki 
örtüsünün çok yoğun olduğu yamaçlarda %10’a kadar düşer. Alan 12 kişilik bir ekiple ve 
patikalar takip edilerek gezilmiştir. 

POI.19.119

Sarpıncık Mahallesi’nin Harıp Mevkii’nde yer alan kıyıya doğru uzanan 18 m. rakımlı 
doğal bir tepedir. Tepenin uç kısmında kısıtlı bir alanda yoğun olarak Roma Dönemine ait 
çatı kiremitleri ve çanak çömlekleri bulunmuştur. Alanda herhangi mimari bir kalıntı yoktur. 

POI.19.120

Parlak Mahallesi’nin Badembükü Mevkii’nde, 32 rakımda yer alan doğal bir yükseltidir. 
Tepe üzerinde çok yoğun miktarda Roma Dönemine ait çanak çömlekler ve çatı kiremitleri 
bulunur. Günümüzde makilik olan alan şist anakaya üzerine kurulmuştur. Arkeolojik bulun-
tular 31,000m2 gibi geniş bir alana ve sahile kadar yayılım gösterir. Alanda yapılan sistematik 
taramada 147 parça çanak çömlekle, 163 parça çatı kiremidi bulunmuştur. Çatı kiremitlerinin 
yoğunluğu burada mimari kalıntılar olduğuna işaret eder. 

POI.19.122

Parlak Mahallesi’nde yer alan Sazak Köyü’dür. Günümüzde yıkık evlerden oluşan köy, 
19. yüzyıldan 20. yüzyılın başına kadar Rum ve Müslüman mahallelerin olduğu büyükçe bir 
yerleşmedir. Batıya bakan eğimli bir yamaç üzerinde kurulmuştur. Taş mimariye sahip dört-
gen planlı evlere ve dar sokaklara sahiptir. Kilise, köyün güneydoğusunda yer alır ve çevresi 
duvarlarla çevrilidir. Doğu-Batı yönünde uzanan bazilikal planlıdır. İnşa malzemesi yöreye 
özgü şistdir (kayraktaşı). Köyün tepe noktasına yakın güneybatıya bakan yamaçta bir mescit 
vardır. Mihrap sıvasıyla korunmuştur. 

Köy içinde gezen yüzey araştırması ekibi 91 çanak çömlek parçası, 8 çatı kiremidi ve 3 
cam obje parçası kaydetmiştir. Bu malzemenin tamamı Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet 
dönemlerine aittir.
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POI.19.123, POI.19.124, POI.19.125

Parlak Mahallesi’nin Badembükü Mevkii’nde narenciye tarlaları içinde yer alan yöreye 
özgü kule tipinde su yapılarıdır. Tamamı 20. yüzyılın ortalarında inşa edilmiş olup günümüz-
de kullanım görmemektedir. 

68 No’lu Yüzey Araştırması Birimi

Karaburun Yarımadası’nın Batı kesimindeki Salman ve Küçük Bahçe köylerini içerir. 
Şist ve kuvars ana kaya üzerinde sazlık, makilik ve zeytinliklerden oluşur. On iki kişilik 
bir ekiple yer yer düzenli aralıklarla yer yer patikalar takip edilerek taranmıştır. Bölgede 
arkeolojik buluntu yoğunluğu azdır. Buna karşın çok sayıda Osmanlı Dönemi çeşmesi tespit 
edilmiştir. Ayrıca alanda yarımadanın önemli kil yataklarından biri yer alır (POI.19.127). 
Son olarak, Denizgiren Mevkii’nde tekil halde Orta Paleolitik Dönem özelliği gösteren iri ve 
kalın bir çakmaktaşı yongadan üretilmiş tek içbükey kenar kazıyıcı bulunmuştur (Resim: 5). 

POI.19.126

Salman Mahallesi Denizgiren Mevkiisi’nde batıya doğru uzanan ince ve uzun bir yarıma-
danın üzerinde önemli bir Helenistik ve Roma Dönemi yerleşimi yer alır (Resim 6). Koyun 
(Inousses) ve Sakız adalarına yakın stratejik bir noktadadır. Kıyılarda kesitler içinde yoğun-
laşan malzeme, ana kayanın görünür olduğu üst kesimde de devam eder. Gerek kesitlerde 
gerekse burnun üzerinde mimariye ait kalıntılar göze çarpar. Ayrıca olasılıkla askeri amaçla 
kullanılmış ve 1970’lerde inşa edilmiş bataryalar vardır.  

Alanda yapılan sistematik toplamada 200’den fazla Helenistik ve Roma çanak çömleği 
ve 100’den fazla çatı kiremidi bulunmuştur (Resim: 7). Ayrıca bir metal obje bulunmuştur. 
Yarımadanın Batı kıyısında yer alan en önemli Antik Dönem yerleşmesi olmalıdır. 

POI.19.127

Salman Mahallesi’nin Kızılyar Mevkii ‘sinde, 121 m. rakımda yer alan ve günümüzde 
halen işletilen kızıl renkli killere sahip bir yataktır. Buradan iki torba kil örneği alınmıştır. 
Çevrede herhangi bir arkeolojik buluntuya rastlanmamıştır.

POI.19.129

Küçük Bahçe Mahallesi köy içinde 151 m. rakımda yer alan Geç Osmanlı (19. yüzyıl) 
dönemine ait bir çeşme yapısıdır. Yapı, dikdörtgen prizma gövdeli ve tek cephelidir. Ana 
cephesi kaş kemerli derin bir niş şeklindedir. Malzeme olarak moloz taş ve düzgün kesme taş 
kullanılmıştır. Akar durumdadır.

POI.19.130

Küçük Bahçe Mahallesi Çukur Mevkii’nde 129 m. rakımda yer alan Geç Osmanlı Döne-
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mine ait bir çeşme yapısıdır. Küçük Bahçe Köyü’nün içindeki Arka Mahallede Eski Cami-
i’nin hemen altında yer alır. Dikdörtgen prizma gövdeli ve tek cepheli çeşmenin ana cephesi 
kaş kemerli derin bir niş şeklindedir.

POI.19.131

Küçük Bahçe Mahallesi Çukur Mevkii’nde 154 m. rakımda yer alan Geç Osmanlı Döne-
mine ait bir çeşme yapısıdır. Çeşme, dikdörtgen prizma gövdeli ve tek cephelidir. Ana cephe-
si kaş kemerli derin bir niş şeklindedir. Akar durumdaki çeşme özgünlüğünü korumaktadır.

POI.19.132

Küçük Bahçe Mahallesi Çukur Mevkii’nde 152 m. rakımda yer alan Geç Osmanlı Döne-
mine ait bir çeşme yapısıdır. Oldukça eğimli bir arazi üzerinde konumlanan çeşme, dikdört-
gen prizma gövdeli ve tek cephelidir. İnşa malzemesi olarak bölgeye özgü kayrak taş (şist) 
kullanılmıştır. 

POI.19.133

Salman Köyü içerisinde, köy meydanına yakın bir yerde bulunan çeşme yapısıdır. Düz-
gün kesme taşla inşa edilen çeşmenin cephesi yuvarlak kemerli bir niş şeklindedir. Yapının 
arka bölümünde büyük bir su deposu mevcuttur. Geç Osmanlı (19. yüzyıl) aittir.

69 no’lu Yüzey Araştırması Birimi

Karaburun İlçesi’nin, Bozköy Mahallesi bu yüzey araştırması birimi içinde yer alır. Top-
lamda 99 hektarlık bir araziyi içine alır. Andezit, bazalt, kalker ana kayadan oluşur. Kah-
verengi toprak oluşumu gösterir. Bitki örtüsü makilik ve anızlıktır. Bozköy köyü bu yüzey 
araştırması birimi içinde yer alır. Yüzey görünürlüğü oldukça yüksektir. Bu alan dört kişilik 
bir ekiple 10 metre düzenli aralıklarla taranmıştır. SU içinde Alt Paleolitik Döneme ait bir 
bazalt yonga bulunmuştur. 

POI.19.121

Bozköy Mahallesi, Değirmenaltı Mevkii’nde, 128 m. rakımda yer alan eski bir yel değir-
menidir. Geç Osmanlı-Erken Cumhuriyet dönemine aittir ve atıl durumdadır. İç çapı 3.46  m, 
dış çapı 5.5 m olarak ölçülmüştür. Duvar kalınlığı 1 metredir. Yuvarlak planlıdır. Güneyinde 
kapı açıklığı, doğusunda merdiven kalıntıları vardır. Duvar, kabayonu ve moloz taştan yapıl-
mıştır. Duvar üzerinde bir niş yer alır. Bölgenin tipik sivil mimari unsurlarındandır. 

POI.19.128

Bozköy Mahallesi, Tepe Mevkii’nde 137 m rakımda, 6600 m2’lik bir alandır. Alanda 69 
Osmanlı çanak çömleği ve 10 bazalt yontma taş bulunmuştur. Kuzeye doğru bakan bir ya-
maçta bazalt anakaya üzerinde yer alan buluntular düzenli bir yayılım göstermezler. Ancak 
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bu alan 2017’de tespit edilen POI.17.73 ve POI.19.74 kodlu Paleolitik buluntu alanlarının 
üzerinde yer alır ve benzer bir yontmataş alet teknolojisi gösterir. Tespit edilen yongalar üze-
rinde düzelti görülmez ve teknolojik olarak Alt Paleolitik özellikleri gösterir.

14 numaralı yüzey araştırması birimi

POI.20.134

Doğu yönlü dere yatağının her iki tarafında, yüzeyde dağınık halde, kahverengi ve beyaz 
renkli çakmaktaşlarından aletler görülmüştür. Buluntu yoğunluğu düşüktür. Toplam 33 parça 
yontma taş toplanarak detaylı çalışılmıştır. Yontma taşların büyük bölümünün tarihlemesi 
yapılamadı. Tipolojik ve teknolojik özelliklerine göre, az sayıda parça Orta Paleolitik, Epi-
paleolitik ve Neolitik Dönemlere ait olabilir.

POI.20.135

Doğu yönlü kuru bir dere yatağının güneyindeki yamaçta yer alır. Yüzey görünürlüğü 
yüksektir. Çakıllı alanın içinde dağınık halde ve düşük yoğunluklu yontma taşlar (n=34) 
bulunmuştur. Yontma taşlar, ağırlıkla bej-kahve tonlarındaki çakmaktaşından üretilmiş olup 
prehistorik dönem özellikleri gösterir. Birçoğunun dönemi belirsiz olmasına rağmen, tipolo-
jik ve teknolojik özellikleri bakımından Orta Paleolitik, Epipaleolitik, Mezolitik ve Neolitik 
Döneme ait olabilecek parçalar tespit edilmiştir.

POI.20.136 

Denizden yüksekliği 7 metre, makilik ve kumsal niteliği gösteren bir alandır. Yer yer 
kalker ana kaya yüzeyde görünür. Bunun üzerini ince bir alüvyal dolgu kaplar. Arkeolojik 
malzemenin dağıldığı yüzey 0.2 hektarlık bir alanı kaplar. Alanda yoğun olarak Roma Dö-
nemine ait çanak çömlek (n=50+), çatı kiremidi (n=50+) gibi parçalar ve çok sayıda yontma 
taş (n=75) bulunmuştur. Az sayıda Osmanlı Dönemine ait sırlı çanak çömlek parçaları da 
görülmüştür.

52 numaralı yüzey araştırması birimi

Bozköy-Bozukbağarası Mevkii ile Çakmacık ve Kayranağzı Mevkii’leri arasında kalan 
kıyı şeridi ve hemen arkasındaki yamaçları kapsayan bir birimdir.

POI.20.142

Tepeboz Mahallesi Karşıyaka Mevkii’nde, 65 m. rakımda Kuzeybatıya eğimli dik bir 
yamaçta yer alan zeytin ağaçlı tarladır. Tarlanın kenarında bu yörenin ana kayası olan bazalt 
yumrularının yığıldığı öbekler görülür. Bu yığınlar içinde yontma taş kalıntılar bulunmuştur. 
Alt Paleolitik Dönem özellikleri gösteren yontma taşların kızıl-kahve renkli çakmaktaşından 
üretilmiş biri hariç, tamamı gri-koyu gri renkli bazalt hammaddeden üretilmiştir (n=28).
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53 numaralı yüzey araştırması birimi

POI.20.147

2020 sezonunda, Tepeboz Mahallesi, Adaboğazı Mevkii’nde, 1,03 hektarlık bir alanı kap-
layan bir prehistorik buluntu alanı keşfedilmiştir. Çakmaktaşı kaynağı olarak tespit ettiğimiz 
alanda çok sayıda yontma taş taşımalık ve alet keşfedilmiştir. Bunlardan 36 tanesi detaylı 
çalışma için toplanmıştır (detaylar için bkz. Çilingiroğlu ve Dinçer 2021). Tipolojik değer-
lendirmemiz şimdilik Üst Paleolitik Döneme işaret eder. Alanda bunun dışında olasılıkla 
Roma Dönemine ait yedi adet çanak çömlek görülmüştür.

73 no’lu yüzey araştırması birimi

POI.20.140 

Küçük Bahçe Mahallesi, Dikencik Mevkii içinde bulunan özel bir şirkete ait balık 
çiftliğinin olduğu alandır. Buluntular toplam 0,64 hektarlık bir alana yayılır. Hilal biçimli 
bir koyun volkanik çakıllı sahilinde bulunan alüvyon sekisi içinde duvar ve yapı kalıntıları 
görülmüştür. Alanda Roma Dönemine ait 53 çanak çömlek, 57 çatı kiremidi ve beş su künkü 
parçası bulunmuştur. 

74 no’lu yüzey araştırması birimi

Karaburun’un İnecik köyü ve çevresini içine alır. 

POI.20.144

Köyün Ahmetli Mevkii içinde kalan mezarlık alanıdır. Mezarlıktaki 16-20. yüzyıllara 
tarihlenen Osmanlı mezar taşları çalışılmıştır. Mezarlıkta, yaklaşık 300’e yakın mezar taşı 
tespit edilmiştir. Bunların içinde az sayıda 16-17. yüzyıl, ağırlıklı olarak ise 18. yüzyıla ait 
taşlar dikkat çeker. Bunun yanı sıra mimari tasvirli mezar taşlarına rastlanır.  

KAYNAKÇA

Çilingiroğlu, Ç., B. Dinçer. 2021. Two Possible Upper Paleolithic Sites on the Karaburun 
Peninsula, Turkey. Journal of Paleolithic Archaeology 4, 12. https://doi.org/10.1007/s41982-
021-00089-2
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TARSUS HİNTERLANDI ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI-2020 
Deniz KAPLAN*

Şener YILDIRIM

2016 yılında başlayan Tarsus hinterlandının arkeolojik potansiyelinin araştırılması amaç-
lanan yüzey araştırması,1 Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. De-
niz KAPLAN başkanlığında 15.06.2020- 29.06.2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

2020 yılı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleriyle ve Tarsus Sanayi ve 
Ticaret Odasının destekleriyle yapıldı. 

2020 yılı çalışmalarına Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Kültür Müdürlüğü Uzmanı 
Ebru Önsel bakanlık temsilcisi olarak eşlik etti. 2020 yılı çalışmalarına COVID 19’un etkisi-
nin ve yayılma gücünün artması nedeniyle küçük bir ekip ile katılım sağlandı. Doç. Dr. Deniz 
Kaplan başkanlığında yürütülen çalışmaya, Mersin Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden 
Dr. Öğr. Üyesi Şener Yıldırım incelenen alanların geç antik dönemdeki kullanımları konu-
sunda katkı sağladı. Ayrıca Lisans Öğrencisi Alişer Alıcı ekibimizde yer aldı. 

2020 yılı çalışmaları kapsamında daha önce keşfi gerçekleştirilen, ancak belgeleme ça-
lışmaları henüz bitirilmemiş noktalar ziyaret edilmiştir. Kırıt Mahallesi Cankurtaran Tepesi 
Mevkii Yerleşimi’nde bir adet çiftlik yapısı, Yukarıkale Mevkii’nde iki adet harman yeri, 
Çeşmekaşı’nda ve Gavurperdeği’nde belgeleme, Çevreli Kale Mevkii’nde belgeleme, Göcük 
Mahallesi Karadağ Yerleşimi belgeleme, Topaklı ve Meşelik Mahallelerinde belgeleme ve 
Sakızçukuru Mahallesi Kümbet Mevkii’nde ve Koçömerli Mahallesi’nde ise yeni keşifler 
gerçekleştirildi. 

KIRIT MAHALLESİ CANKURTARAN MEVKİİ-Çiftlik Yapısı

Kırıt Mahallesi, Cankurtaran Tepesi güneyinde bulunan ve çiftlik olarak tanımlanan yapı,  
oldukça dağınık durumda olmasından dolayı duvarları kısmen takip edilebildi. Doğu-batı 
akslı uzanan yapı, yaklaşık olarak 32 x 10 metre boyutlarındadır. Yapı, dikdörtgen formdadır 
ve 7 adet mekândan oluştuğu görüldü. Yapıda, inşa malzemesi olarak bir bütünlük söz konu-

* Doç. Dr. Deniz KAPLAN, Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Çiftlikköy Kampüsü, 
Yenişehir/MERSİN. E-posta: denizkaplan@mersin.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Şener YILDIRIM, Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Çiftlikköy 
Kampüsü, Yenişehir/MERSİN. E-posta: seneryildirim@mersin.edu.tr

1 Tarsus Hinterlandı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları kapsamında bilim dünyasına sunulan yayınlar şunlardır: 
 Tarsus Araştırmaları I (ed. D. Kaplan), Ankara, 2020.
 Tarsus Araştırmaları II: Keşbükü Buluntuları (ed. D. Kaplan), Ankara, 2021.
 D. Kaplan – S. Durugönül  “Head of a Kouros from the Hinterland of Tarsus Belonging to the Period of the 

Syennessis Dynasty”, Olba XXVIII, 57-68, 2020.
 U. Tepebaş “Tarsus Hinterlandı’ndan Büstlü Bir Lahit”, Olba XXVIII, 115-130, 2021.
 Ş. Yıldırım “Tarsus Sakızçukur Kilisesi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2021 Eylül (Baskıda).
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sudur. Yapı farklı formlara ve yüksekliklere sahip kayrak ve yerel kireç taşı kullanarak inşa 
edilmiştir.  Geniş tarım arazisinin kuzey kıyısında yerleştirilen yapı, işlev açısından bir çiftlik 
olmalıdır. Mimari plan özellikleri bakımından üç ana mekâna sahip olduğu anlaşılmaktadır. 
Yapının doğu kanadı, 10,67 x 7,56 ölçülerindedir. Bu mekâna güney duvarından bir kapı 
açıklığıyla ulaşılmaktadır. Kapının genişliği 1,41 metredir. Yapının merkezinde bulunan orta-
daki ikinci kanat 10 x 11 metre ebatlarındadır. Kendi içerisinde iki odaya sahiptir. 1 numaralı 
oda 6.40 x 11 m.; 2 numaralı oda ise 4,21 x 11 metredir. Yapının batısındaki üçüncü kanat ise 
9,62 x 11,78 metredir. Burada dört adet oda mevcuttur. İlk oda 6,15 x 5.49; ikinci oda 6,15 
x 5,79; üçüncü oda 6,25 x 4,50 ve dördüncü oda ise 6,78 x 4,58 metre ölçülerine sahiptirler. 

Yapı ve yakın çevresinde yapılan incelemeler esnasında yapının içinde in situ durumda 
metal, seramik ve cam parçaları ele geçti. Söz konusu küçük buluntu grubu, çiftlik yapısının 
kronolojisinin öğrenilmesi açısından önemli bilgiler vermektedir. Özellikle bir adet ve ancak 
form vermeyen Sigillata grubu mal, yerleşimin Roma İmparatorluk Dönemi iskânı için kanıt 
sunmaktadır. Bunun yanı sıra bir adet Prizmal Gövdeli Şişe’ye ait dip parçası Erken İmpa-
ratorluk Döneminden Geç Roma Dönemi’ne kadar tarihlenmektedir. Bunların yanı sıra ele 
geçen mavi ve yeşil sırlı kaplar ise yerleşimin en geç evresinin kanıtlarına işaret etmektedir. 

YUKARI KALE YERLEŞİMİ-Harman Yerleri

2017/2018 yılı yüzey araştırmalarında incelenen ve pek çok yapı kalıntısının tespit edil-
diği, Tarsus’un yaklaşık 28 km. kuzeyinde yer alan Gürlü ve Kırıt Mahallerininki I. Derece 
Arkeolojik Sit olarak tescilli Yukarı Kale/Ören Mevkii, 2020 yılı çalışmaları bünyesinde bel-
geleme faaliyetleri kapsamında tekrar ziyaret edildi. Bu kapsamda Tarsus hinterlandı yerle-
şimlerinde örnekleriyle karşılaşmadığımız harman yerlerinin tespiti ve belgeleme çalışmaları 
yapıldı. Burada iki adet harman yeri ile karşılaşıldı. 1 no’lu harman yeri yaklaşık olarak 9.22 
x 6.85 m. ölçülerindedir. Burada görülen harman yeri belirli bir forma sahip olmayıp, etrafı 
kaya parçaları ile sınırlandırılarak oluşturulduğu görüldü. Söz konusu harman yerinin 3.93 
metre güneyinde ise 2.16 x 1.10 m. ölçülerinde, üzerinde ‘tabula ansata’ bulunan bir lahit 
tespit edildi. 2 no’lu harman yeri ise yaklaşık olarak 12,33 x 11,92 metre ebatlarındadır ve 
güneyinde ana kayaya açılmış iki adet sarnıç mevcuttur. Sarnıçlar 1,90 x 5,86 ve 1,74 x 2,27 
m. ölçülerindedir. 

SAĞLIKLI MAHALLESİ- Çeşmekaşı/Sakızlıklı Mevkii

Mersin İli, Tarsus İlçesi’ne bağlı Sağlıklı Mahallesi – Çeşmekaşı/Sakızlıklı Mevkii, Tar-
sus şehir merkezine 28 km. uzaklıkta yer almaktadır. Sağlıklı Roma Yolunun, sadece 4 km. 
güneybatısındadır. 

M. Tekocak – H. Adıbelli tarafından hazırlanan 2010 yılında Antik Çağ’da Anadolu’da 
Zeytinyağı ve Şarap Üretimi Sempozyum Bildirileri Kitabında “Tarsus Sağlıklı Köyü Sakı-
zıklı Mevkii Şarap ve Zeytinyağı İşlikleri” başlıklı makalenin konusunu oluşturan Çeşmekaşı/
Sakızıklı Mevkii’nde incelemeler gerçekleştirildi. Söz konusu alanda Tarsus Hinterlandı Yü-
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zey Araştırmaları 2019 yılı çalışmaları kapsamında yerleşimlerin plan özelliklerinin anlaşıl-
ması, yerleşimlerin birbirleriyle olan ilişkileri ve antik yollar üzerinde konumlarının tespit 
edilmesi hususunda tespit ve belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yerle-
şimin planının anlaşılması konusu da CORS GNSS ile yapıların planları çıkartılmıştır. 2020 
çalışmaları kapsamında yerleşimin hava fotoğrafları çekilerek, yerleşim ve yapı bazında res-
titüsyon çalışmalarına başlandı.

SIRAKÖY MAHALLESİ- Gavurperdeği Mevkii 

Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.06. 2011 tarih 7256 sa-
yılı kararıyla I. Derece olarak tescillidir.  Mersin İli, Tarsus İlçesi’ne bağlı Sıraköy Mahallesi 
Tarsus’a 15 km. uzaklıktadır. Sıraköy Mahallesi’ne bağlı Gavurperdeği Mevkii, Sıraköy’ün 
yaklaşık 2 km. doğusunda yer almaktadır. Yerleşimde 2019 yılında tespit ve belgeleme ça-
lışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda yerleşimin plan özelliklerinin anlaşılması hususunda 
CORS GNSS ile noktalar alındı. 2020 yılı çalışmalarında yerleşim ve yapı bazında restitüs-
yon çalışmalarına yardımcı olması bakımından hava fotoğrafları çekildi. Bu esnada yazıtlı bir 
adet chamasorium tipi bir mezar bulundu. 

BEYLİCE MAHALLESİ- Kayabaşı Mevkii 

Tarsus’un yaklaşık 30 km kuzeyinde bulunan Beylice Mahallesi’nin 1 km. güneyinde  
Kayabaşı olarak adlandırılan Mevkii’de tespitler yapılmıştır. Bu alan, Adana Kültür Varlık-
larını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.07.2011 tarih 7426 sayılı kararıyla I. Derece sit olarak 
tescillenmiştir. 

İlk olarak 2017 yılında ziyaret edilen antik yerleşim genel olarak geniş tarım arazilerine 
hâkim bir noktadaki karşılıklı duran iki kayalık alan üzerinde yer almaktadır. Yerleşimde 
atölyeler, az sayıda da olsa konutlar, işlikler, sarnıçlar ve değişik formda mezarlar tespit 
edilmiştir. Özellikle tarım arazisinin güneyindeki kayalık alan tamamen üretim donanımları 
ile donatılmıştır. 11 adet farklı ölçülerde ve yan yana dizilmiş işliklerden, bir tanesi basit 
tipteyken kalan 10 adeti ise baskı kollu pres tipindedir. Bir fabrika görünümündeki alanın 
sadece üretim amaçlı kullanıldığı anlaşılmaktadır. Tarım arazisinin kuzeyindeki kayalık ara-
zi genel olarak sarnıçları bünyesinde barındırmaktadır. Sarnıçlar, 17 adettir. Bunların genel 
olarak iki farklı tipe sahip olduğu söylenebilir. İlk tip, en yoğun kullanılan sarnıç formunu 
oluşturmaktadır.  Genel olarak ana kayaya açılmış bir su toplama çukuru ve farklı ölçülerdeki 
dikdörtgen bloklar ile kapatılmış bir forma sahiptir. Bu tip sarnıçların üzerinde su alma açık-
lığı da yer almaktadır. İkinci tip sarnıçlar bir örnekle temsil edilmektedir. Birinci tipte olduğu 
gibi ana kayaya açılmış su toplama havuzu bulunmaktadır. Buna karşın üzeri yuvarlak bir 
kapak ile kapalıdır. Bu sarnıç tipi genel olarak armudi olarak adlandırılmaktadır. Yerleşimin 
genelinde 7 adet mezar tespit edilmiştir. Bunlardan ikisi chamasorium tipindedir. Lahitler 
4 adettir. Ancak bunlardan iki tanesi kapaklarıyla birlikte korunmuştur. Diğer örnekler ise, 
kaya lahdi formundadırlar .
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2020 yılı çalışmaları kapsamında söz konusu alanda yerleşimin uluslararası koordinatlara 
uyumlu bir şekilde harita üzerinde konumlandırılması için CORS GNSS kullanılarak nokta-
lar alındı. Bu kapsamda yerleşimin içerisinde bulunan ve doğuda Can Deresi’ndeki kiliseye 
batıda ise yerleşimi takip ederek doğu ve güneye doğru uzanan antik patika yolu CORS 
GNSS ile izlendi. Bu kapsamda yerleşim ve yapı bazında restitüsyon çalışmalarına yardımcı 
olması acısından hava fotoğrafları çekildi 

ÇEVRELİ MAHALLESİ- Kale Mevkii

Tarsus’un yaklaşık 22 km. kuzeyinde yer alan, yerel halk tarafından Muhat olarak adlan-
dırılan Çevreli Mahallesi, civarındaki tarım alanlarında ve Çevreliye hâkim tepelerde 2018 
yılında incelemeler gerçekleştirilmiştir. 

Derin bir vadinin doğusunda yer alan köy yerleşiminin kuzeyinde köye hâkim bir tepe 
yükselmektedir. Bu tepenin zirve noktasında 2018 yılı çalışmalarında K- G doğrultulu bir 
adet anıtsal yapı tespit edilmiştir: 

Yapının oturmuş olduğu zeminin (stylobat) ölçüleri 5 x 5 metredir.  Yapı, iki krepisli bir 
alt yapı üzerinde yükselmektedir. Krepislerin genişliği dikkate alındığında yapının zemin 
genişliği, 5,45 x 5,45 metredir. Her iki basamak sırası 30 cm. yüksekliğindedir. Duvarlar, 
isodom teknikte inşa edilmiştir. Ana dış duvarın korunan yüksekliği ise yaklaşık 1.00 metre-
dir. Uzun kenarların duvar genişliği 0,45 metreyken, kısa ön ve arka yüzlerin duvar genişliği 
0,41 metredir. Yapıyı çevreleyen ana dış duvarın içerisinde doğu ve batı kenarlar boyunca 
3 sırası korunmuş tonoz başlangıç blokları takip edilebilmektedir. Bu tonozun yükselerek 
üstüne oturduğu doğu-batı yöndeki duvarlar, yapının sadece bir mekândan oluşan iç yapısı-
nın kullanımını daraltmıştır. Yapının iç ölçüleri, 3,10 x 4.05 metredir.   Kare planlı yapının 
duvar kesişim noktalarında köşe plasterleri kullanılmış olup, kaidelerin tamamı günümüze 
ulaşmıştır. Kaideler, 0,19 m. yüksekliğindedir ve attik-ion formundadırlar. Pilaster sütunlar 
ise yapı taşları arasında parçalanmış halde kısmen görülebilmektedir ve bunlar 0,50 metre 
genişliğindedir. Yapının etrafına dağılmış mimari elemanlar içerisinde bir adet pilaster başlık 
görülmüştür. Bu başlık 0,11 m. yüksekliğe sahiptir ve üstte kavetto ile başlamakta ve altında 
ovolo profili ile son bulmaktadır.   Anıtın çevresinde gerçekleştirdiğimiz incelemelerde, ya-
pının entablatürüne ait yapı blokları bulunmuştur. Bunlar, arşitrav-friz ve geison parçalarıdır. 
Bu kapsamda 2 adet arşitrav/friz bloğu incelenmiştir. Arşitrav-friz blokları 0,38 m. yüksek-
liğe sahiptir. Sadece arşitravın yüksekliği 0,21 metredir. Friz ise 0,17 m. yüksekliğindedir. 
Ayrıca dört adet geison bloğu, tespit edilen üst yapı elemanlarındandır. Bunlar, 0,25 m. yük-
sekliğe sahiptir. Geison blokları, diş sırası konsol ve simadan meydana gelmektedir. Yapının 
dış duvarları ile birlikte planlanmış olan ve günümüze tonoz başlangıçları ulaşmış olan du-
var, söz konusun anıtın üst örtüsünün bir tonoza sahip olduğuna işaret etmektedir. 

2020 yılı çalışmalarında söz konusu yapı tekrar ziyaret edildi. Söz konusu anıtın ulusla-
rarası koordinatlara uyumlu bir şekilde harita üzerinde konumlandırılması için CORS GNSS 
kullanılarak noktaları alındı. Bu kapsamda yapı bazında restitüsyon çalışmalarına yardımcı 
olması acısından hava fotoğrafları çekildi. 



307

2019-2020 YILI YÜZEY ARAŞTIRMALARI / CİLT 1

SAKIZÇUKURU MAHALLESİ- Kümbet Mevkii

Sakızçukuru Mahallesi’nin yaslanmış olduğu tepenin 250 metre güneyinde 2020 çalışma-
ları kapsamında yeni bir yerleşim bulundu. Geniş bir alan yayıldığı tespit edilen yerleşime, 
Sağlıklı Mahallesi Çeşmekaşı yerleşiminden bir antik yolun uzandığı anlaşılmaktadır. Söz 
konusu antik yol, 597 metre uzunluğundadır ve genişliği ise yaklaşık olarak 3 metredir. Küm-
bet Mevkii yerleşimine gelmeden yaklaşık 84 metre uzaklıkta dirsek yaparak kuzeye doğru 
ikiye ayrılmaktadır. Kuzeye doğru ilerleyen yol olasılıkla Kümbet Mevkii yerleşiminin ku-
zeyindeki tepenin kuzey eteklerinde bulunan Sakızçukuru yerleşimine bağlanıyor olmalıdır.

Kümbet Mevkii yerleşiminde çok sayıda işlik, üretim donanımı, sarnıç, konut alanları ve 
yuvarlak bir forma sahip yerleşimin kilisesi ile birlikte imar edilmiş yapılanmalar mevcuttur. 

Tepenin güney yamacında ve doğu-batı uzanımlı olarak yayılım gösteren yerleşimin yak-
laşık ortasında yerleşimin kilisesi konumlanmaktadır. Oldukça harap durumdaki kilisenin 
içi duvarlara ait molozlarla doludur. Kuzey, güney ve batı duvarları zemin seviyesinde takip 
edilebilen kilisenin doğu cephesi ise kısmen korunabilmiş durumdadır.

Moloz dolgu nedeniyle nef ayrımlarını takip etmenin mümkün olmadığı yapının genel 
yönelimi ve formu üç nefli, Helenistik bazilikal plana sahip bir kilise olduğunu göstermekte-
dir. Yapının batı duvarında, orta eksende bulunan bir kapı açıklığı atriumun batı girişini oluş-
turmaktadır. Girişin kuzeyine ve güneyine, köşelere eklenen iki dikdörtgen mekânın girişleri 
karşılıklı olarak, mekânların güney ve kuzey duvarlarında yer almaktadır. Köşe mekânla-
rın karşılıklı konumları, batı duvardaki giriş açıklığından itibaren bir koridor ile atriumun 
çık alanına ulaşıldığını göstermektedir. Bu alanda moloz arasında görülen yay kesitli yapı 
blokları, koridorun üstünde bir tonoz örtünün varlığına işaret eder. Atriumun kuzey duvarın-
da yer alan bir kapı açıklığı kuzeyden alana girişi sağlamaktadır. Atriumun kuzey giriş kapı-
sını oluşturan kuzey duvar ile batıya uzanan naosun kuzey duvarı aynı doğrultuda değildir. 
Atriumdan daha geniş olan naosun kuzey duvarı kapı açıklığında güneye doğru dönmektedir.

Atriumun doğusunda narteksin varlığına dair mimari bir iz moloz dolgu nedeniyle net 
olrak okunamamaktadır. Ancak, naosun güneye doğru uzana kuzey duvarının batı ucu, bu 
doğrultuda narteksin batı duvarı olabileceğini düşündürmektedir. 

Aynı doğrultuda olmakla birlikte, birbirlerinden kopuk üç duvar parçası, naosun batı 
sınırını oluşturmaktadır. Olasılıkla nef eksenlerinde yer alan birer kapı açıklığı ile batıdan 
naosa geçiş sağlanmış olmalıdır. Naosun doğusunda, eksende, içten ve dıştan yarım dai-
re formlu apsis yer almaktadır. Naosun kuzey duvarı zemin seviyesinde de olsa kesintisiz 
şekilde takip edilebilirken, güney duvarın doğu bölümü tamamen yıkılmış durumdadır ve 
kilisenin doğu duvarı ile bağlantısı görülemez. Bununla birlikte, kiliseye güneydoğu köşeden 
bir başka mekânın daha sonra eklemlendiği anlaşılmaktadır. Moloz yığını arasında hiçbir 
duvarı takip edilemeyen küçük mekânın doğusunda at nalı formlu apsise sahip küçük bir 
bölüm vardır. Apsis yarım kubbesine kadar ayakta olan bu küçük birimin örtüsü, eteklerin-
den dışa taşkın biçimde inşa edilmiştir. Kiliseyle bağlantısı olasılıkla yıkılmış olan naosun 
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güney duvarının doğu bölümü üzerinden sağlanmaktadır. Söz konusu ek mekânın işlevine 
dair öneri getirmeye yardımcı olacak bir veri tespit edilememiştir.

Bema’nın ya da neflerin ayrımına dair herhangi bir izin görülemediği naosun doğu bölü-
münde tespit edilen birkaç liturjik taş eleman tarihlendirme konusunda ipucu olabilir. Olduk-
ça kalın olmakla birlikte, kaba ve yerel bir işçilik gösteren bir parapet levhası üzerinde gö-
rülen balıkpulu motifi ve alçak tipte bir templon kuruluşuna işaret eden, üst bölümü küresel 
templon payesi yapının Geç Antik Dönem içerisinde ve büyük olasılıkla da 5. yüzyıl içinde 
değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Yerleşimde 30 adet mezarın varlığı dikkat çekicidir. Bu mezarlar lahid, chamasorium 
ve basit kaya mezarlarıdır. Özellikle lahidlerin ön yüzleri tamamen tahrip edilmiştir. Bunun 
yanı sıra iki adet mezar sundukları figüratif dekorasyonu ve yazıtlarıyla dikkat çekicidir. 
Bir kaya lahdinin tahrip edilmiş ön yüzünde stel içerisinde bir kadın figürü betimlidir ve 
her iki yanında yazıtlar mevcuttur. İkinci mezar ise bir bağımsız bir lahittir. Bu lahdinde bir 
önceki kaya lahdi gibi ön yüzü kırılmak suretiyle tahrip edilmiştir. Görülebilen parçalarından 
anlaşıldığı üzerinde içerisinde bir figür bulunan stel, iki büst ve altında içki kabı kantharosun 
olduğu bir çelenk yer almaktadır. 

Söz konusu alanda yerleşimin uluslararası koordinatlara uyumlu bir şekilde harita üzerin-
de konumlandırılması için CORS GNSS kullanılarak noktalar alındı. Bu kapsamda yerleşim 
ve yapı bazında restitüsyon çalışmalarına yardımcı olması acısından hava fotoğrafları çekildi. 

KOÇ ÖMERLİ (KOÇMARLI) MAHALLESİ

Tarsus merkezin yaklaşık 24 km. kuzeydoğusunda bulunan Koç Ömerli (Koçmarlı) Ma-
hallesinde antik yol tespit edildi. Görülen antik yol ile ilgili fotoğraflama ve CORS GNSS 
ile belgeleme çalışması yapıldı. Söz konusu yol yaklaşık 446.30 m. uzunluğunda ve 2.54 m. 
genişliğindedir. Tespit edilen antik yolun bazı noktaları ana kaya işlenerek, bazı noktalarının 
ise döşeme taşlarından oluşturulduğu görüldü. Söz konusu yolun harita üzerinde gerçekleşti-
rilen konumlandırılması sonucunda Kozoluk Hanı’nın yanından geçen yol ile aynı uzantıda 
olduğu anlaşıldı. Bu durum yeni tespit edilen yolun, Karaisalı üzerinden Adana’ya doğru 
uzanan rotaya ait olduğunu göstermektedir. 
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yapılmıştır (Resim: 1). Araştırmalarımız sırasında ayrıca jeoarkeoloji çalışmları ve biyolojik 
alan incelemesi yapılmıştır. Yüzey araştırmasına İstanbul Arkeoloji Müzesi uzmanlarından 
Derya NİKOLAYİDİS Bakanlık temsilcisi olarak katılmıştır. 10 adet envanterlik eser ve 10 
adet etütlük eser Bilecik Müzesi’ne teslim edilmiştir. 

Araştırmamız her zaman olduğu gibi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü’nün 
araç ve kumanya desteği, Türk Tarih Kurumu’nun maddi desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bu 
vesile ile başta Bakanlık Temsilcimiz Derya NİKOLAYİDİS ve özveri ile çalışan tüm ekip 
üyeleri olmak üzere, adı geçen kurumların yetkililerine ve araştırma bölgemizde bizden hiç-
bir zaman destek ve ilgilerini esirgemeyen yerel yöneticiler ve yöre halkına en içten teşekkü-
rü bir borç bilirim. Yüzey Araştırması ekibi şu isimlerden oluşmuştur: Doç. Dr. Deniz SARI, 
Derya NİKOLAYİDİS (Bakanlık Temsilcisi), Dr. Öğr. Üyesi Levent  UNCU (Coğrafyacı), 
Doç. Dr. Tuba YAĞCI  (Biyolog), Araş. Gör. Haralambos NİKOLAYİDİS (Filolog), Araş. 
Gör. Ebubekir KARAKOCA (Coğrafyacı), Yusuf TUNA (Arkeolog), Fadime ARSLAN 
(Arkeolog), Osman DENGİZ (Arkeolog), Burcu SAYGILI (Arkeolog), Neslişah ÖZKAN 
(Arkeolog), Akasya Betül PATAN (Arkeolog), Birsen ÇOŞKUN (Arkeolog), Nursaç KAYA 
(Arkeolog), Mert Nadir YAZMACI (Arkeolog), Deniz DAK (Arkeolog), Yunus Emre ARAS 
(Arkeolog), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri Hatice KÜ-
TÜK, Özgür YILMAZ, Hamza ALADAĞ, İsmet Aytunç AY, Anıl Can AYDOĞAN. 

1. Merkez İlçe

2019 yılı Merkez ilçede yapılan araştırmalarımızda Çakırpınar, Selöz, Dereşemsettin, Pe-
litözü, Gökpınar, İlyasca köylerine ait tarlalarda taramalar yapılmıştır. Söz konusu bölgelerde 
yapılan taramalarda Orta Çağ’a ait olabilecek yer yer dağınık olarak amorf çanak çömlek 
parçaları ile kiremit parçalarına rastlanmıştır. Merkez ilçede gerçekleştirilen bir başka çalış-
ma ise Bilecik YHT garının hemen doğusunda, Akbabadibi mevkiinde yer alan tepelikte ger-
çekleştirilmiştir. Söz konusu tepe Bölümümüz öğretim üyelerinden Araş. Gör. Haralambos 
Nikolayidis tarafından ilk kez bölgede gerçekleştirdiği öğrenci yüzey araştırmaları sırasında 
fark edilmiş ve ziyaret edilmiştir.  YTH Tepesi yüzey araştırmamız sırasında tekrar ziyaret 
edilmiştir. Tepe üzerinde dağınık olarak yer alan çanak çömlek parçaları MÖ 1. Binyıl ile 
Helenistik Dönem’e tarihlenmektedir.  Merkez ilçede yapılan çalışmalarda yine Çiflik Alanı, 
Ahmedet 1 ve 2, Agrillion, Yeniköy Höyük, Karasu (Demirköy) Höyüğü, Yıllık yerleşmeleri 
tekrar ziyaret edilmiştir. Çiftlik Alanı’nın üzeri çok yoğun otlarla kaplı olduğu için malzeme 
görünürlüğü söz konusu olmamıştır. Ahmedet 1 ve Ahmedet 2 Neolitik yerleşmeleri bu sene 
tekrar ziyaret edilmiştir. Ahmedet 2’de tüm bir mermi çekirdeği ve ok ucu bulunmuştur. Ah-
medet 1’in batı sınırındaki tarlada ise bir adet Osmanlı Dönemi sikkesi bulunmuştur. Sikke 
bakanlık temsilcimiz Derya Nikolayidis tarafından II. Abdülhamit Dönemi’ne tarihlendiril-
miştir. Her üç buluntu da envanterlik eser olarak Bilecik Müzesi’ne teslim edilmiştir (Resim: 
2) . Bilecik Merkez ilçe Beyce köyünde yer alan Yılık Höyük bu yılki araştırmalarımız sıra-
sında ziyaret edilmiştir. Tepe üzerinde MÖ 4. Binyıl sonundan ve MÖ 2. Binyıl başalarına ta-
rihlendirilen çok sayıda ve çeşitte çanak çömlek buluntularına rastlanmıştır. Bilecik Merkez 
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Beşiktaş mahallesinde yer alan ve Agrillion adıyla tescilli M.S. 2. Yüzyıl olarak kabul edilen 
antik yerleşim bu seneki araştırmalarımız sırasında ziyaret edilmiştir. Yer yer defineci çu-
kurlarına rastladığımız yerleşmede saptanan malzeme içinde Helenistik Dönem ve az sayıda 
MÖ 1. Binyıla ait olan parçalar rastlanmıştır.  

1a) Örenaltı Tepesi 

Yerleşme, Bilecik İli Merkez İlçe Dereşemsettin Köyü Örenaltı Mevkii’nde yer alır. İlk 
kez araştırmalarımız sırasında saptadığımız yerleşme Örenaltı Tepesi olarak adlandırılmıştır. 
Yaklaşık olarak 225x280 metre boyutlarındaki tepenin yol seviyesinden yüksekliği 12 metre 
kadardır. Tepenin batı tarafında yer alan sürülmüş tarlalarda yoğun olarak Helenistik Dönem 
çanak çömleği saptanmıştır Tepe kısmı yoğun otlarla kaplı olduğundan malzeme görünürlü-
ğü son derece sınırlı kalmıştır; bununla beraber az sayıda MÖ 2. Binyıla ait parçalara rast-
lanmıştır. Tepenin doğu kesiminde ise kiremit ve tuğla parçaları yoğunluk oluşturmaktadır. 

1b) Karaulucak Yerleşimi

Bilecik İli Merkez İlçe İlyasça Köyü Karaulucak Mevkii’nde yer alan yerleşme ilk kez bu 
seneki araştırmalarımız sırasında saptanmıştır. Karaulucak olarak adlandırdığımız yerleşme 
İlyasca Köyü’nünkuzeyinde, İlyasça-Belenalan köy yolunun 1.5 km ilerisinde, yolun hemen 
doğu kenarından başlar. Malzeme dağılımı yaklaşık 500 m doğuda yer alan ağaçlık tepelere 
kadar devam etmektedir. Köy ahalisi tarafından Eski kilise olarak anılan alanda yığın halinde 
dikdörtgen kesme taş bloklarına rastlanmıştır. Alanın doğusunda yer alan tepelerin yamaçla-
rında ise bir çukur açılmış ve çukurun içinde ters dönmüş vaziyette bir yazıtlı taş sptanmıştır. 
Taş üzerindeki epigrafik çalışmalar Araş. Gör. Haralambos Nikolayidis tarafından yürütül-
mektedir.  Ön çalışmalara gore yazıt MS. 2 yüzyıla aittir. Söz konusu alanda ele geçirilen 
malzeme M.S. 2-4. Yüzyıl arasına tarihlenmektedir (Resim: 3).

1c) Yeniköy Höyük

İlk olarak Turan Efe başkanlığındaki 2013 yılındaki araştırmalarımız sırasında saptadı-
ğımız Yeniköy Höyük Bilecik-Söğüt karayolu üzerinde yer alır. 100 x 110 m. boyutlarındaki 
tepe üzerinde çok yoğun bir tahribat söz konusudur. Tepe üzerinde ve eteklerde yer alan 
malzeme dağılımına göre höyükte MÖ 3. Binyılın tamamında ve MÖ 2. Binyılın ilk yarı-
sında yerleşim söz konusudur. Doğu tarlalarda ise Klasik Dönem çanak çömlek parçalarına 
rastlanmıştır. 

2. PAZARYERİ

Pazaryeri araştırmalarımızda Karaçam Mevkii ve Ahmetler Köyü’nündoğusunda yer alan 
Doğanlar Mevkii taranmıştır. Pazaryeri İnegöl yolunun kuzey kesiminde, Karaçam mevkiin-
de, Sorgun deresine birleşen Karaçam ve Karadiken dereleri boyunca yaklaşık 30 hektarlık 
bir alan taranmıştır.  Taramalarımız sırasında Karaçam Mevkii, 31K2 Pafta,  103 Ada, 12 Par-
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sel’de ve 40.018081 29. 909212 koordinatlarında Geç Roma (I. Konstantin) Dönemine ait bir 
sikke bulunmuştur. Sikke Bakanlık temsilcimiz Derya Nikolayidis tarafından tarihlendirilmiş 
ve aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 

Ön yüz: [IMP] CONSTA NTINVS [AVG] yazısı ile I. Constantine’in defne çelenkli büstü, 

Arka yüz: Iupiter ayakta, solunda ise sağ elinde çelenk üzerinde küre tutan Viktoria, sol 
elinde asa,

2a) Pazaryeri 1

Bilecik İli; Pazaryeri İlçesi’nde yer alır. Höyük 75x50 m boyutlarındadır. Höyüğün üzeri 
tamamen otla kaplı olduğundan tepede malzeme yok denecek kadar az saptanmıştır. Bununla 
beraber eteklerde ele geçen malzeme Geç Kalkolitik/İlk Tunç Çağı I ve İlk Tunç Çağı II dö-
nemlerine tarihlendirilmektedir.

2b) Pazaryeri 2

Pazaryeri ‘1’in hemen 500 metre güneydoğusunda Pazaryeri 2 Höyüğü yer almaktadır. 
147x110 m. boyutlarındaki höyüğün kuzey yarısında yoğun bir tahribat söz konusudur. Bura-
da yaklaşık 3,5 m. yüksekliğinde KB-GD doğrultusunda bir kesit oluşturulmuştur. Höyüğün 
üzerinde İlk Tunç Çağı II ve III keramik parçalarının yanı sıra çok yoğun olarak MÖ 2. Binyıl 
çanak çömleğine rastalnmıştır (Resim: 4). Ayrıca Höyük üzerinde bulunan Tunç Çağı’na iki 
adet tüm ağırşak Bilecik Müzesi’ne envanterlik eser olarak teslim edilmiştir. 

3. SÖĞÜT

3q) Geçitli İnağızı Mağarası

İnağzı mağarası, Söğüt İlçesi Geçitli Köyü, İnağzı Mevkii’nde, köyün yaklaşık 1 km 
kuzeydoğusunda, Sakarya nehrinin hemen yer almkatadır. Faylanma neticesinde oluşan ma-
ğaranın ağzı kuzeye bakmaktadır (Resim: 5). Mağaranın ön yüzünde fay aynası izlenebil-
mektedir. Hemen ön tarafında yer alan nehir ile mağara arasındaki düz arazi Sakarya Neh-
ri’nin taşkın ovası olarak yorumlanmıştır. Mağara girişi yaklaşık 3.30 metre olup mağaranın 
derinliği 12.20 metredir. Mağaranın girişi ve iç kısımda batı tarafında yer alan gözler çöküntü 
ile oluşmuştur. Mağara içinde yoğun olmamakla beraber çanak çömlek buluntusuna rast-
lanmıştır. Bunlar içinde bir parça çok tipik İlk Tunç Çağı karakterli olmakla beraber geri 
kalan grup Demir Çağ /Helenistik Dönem izlenimi vermektedir. Mağaranın hemen girişinde 
olasılıkla defineciler tarafından açılmış oldukça büyük bir çukur yer almaktadır. Mağara ile 
ilgili Jeoarkeolojik çalışmalar Dr. Öğr. Üyesi Levent Uncu ve Arş. Gör. Ebubekir Karakoca 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalara göre, 140 cm. derinliğindeki çukurun kesitinde 
dört farklı tabaka saptanmıştır; bu tabakalardan üstten ikincisi insan etki ile oluşmuş 30 cm 
kalınlığında kül renginde bir yanık katıdır. Diğer tabakalar ise taşkın ovası sedimanları olarak 
tanımlanmıştır.  Söz konusu çukur içinden Karbon 14 numuneleri alınmıştır. 
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3b) Oluklu Höyük

Oluklu Höyük,  Bilecik İli, Söğüt İlçesi, Oluklu Köyü, Yukarı Yüv Mevkii’nde yer alır. 
Yaklaşık olarak 220x210 m. boyutlarında olan höyüğün ova seviyesinden yüksekliği 10 m ka-
dardır. 2017 yılı araştırmalarımızda ziyaret ettiğimiz höyüğü bu sene tekrar ziyaret ettik. Yangın 
tabakaları gözle görünür olan olan Höyük üzerinde ve eteklerinde MÖ 3. Binyıl malzemesinin 
yanı sıra çok yoğun olarak MÖ 2. Binyıl çanak çömleğine rastlanmıştır. Malzeme yoğunluğu 
doğu tarlalarda yola parallel olan kurumuş dere yatağına dek devam etmektedir. Bu durum bir 
aşağı şehrin varlığına işarert etmektedir. Güney ve batı tarlalarda ise Helenistik Dönem çanak 
çömlek buluntularına rastlanmıştır. Yüzeyde bulunan bir adet tüm ağırşak ve bir adet tüm tez-
gâh ağırlığı envanterlik eser olarak Bilecik Müzesi’ne teslim edilmiştir (Resim: 6). 

3d) Ambar Tepe

Oluklu Köyü’nün 1.5 km. batısında, Oluklu Höyük’ün ise 2.2. km. kuzeybatısında yer alan 
Ambar tepe doğal bir tepe üzerine kurulmuş bir yerleşimdir. 126 x100 metre boyutlarındaki 
tepe üzerinde çok yoğun kiremit parçaları ile yer yer taş bloklarına rastlanmıştır. Çanak çömlek 
Helenistik Dönem karakterlidir; bunların içinde Megara kase parçalarına rastlanmıştır. 

4. GÖLPAZARI

4a) Üyük Köyü Medetli Höyük

Gölpazarı İlçesi, Üyük Köyü sınırları içinde yer alan höyük Höyük, 160 x 140 m boyutların-
da ve yaklaşık 9.5 m yüksekliğindedir. Höyüğün üzeri yoğun otlarla kaplı olduğundan malzeme 
görünürlüğü son derece kısıtlıdır.  Höyüğün doğusunda 270 cm çapında ve 150 cm derinliğinde 
açılmış bir çukur tespit edilmiştir. Bu çukurun kesitlerinden anlaşıldığı üzere bir ocak tabanı 
olan bir yangın tabakası söz konusudur. Yine çukurun kesitinden anlaşıldığı üzere höyüğün en 
azından doğu yarısına dek orta boyutlu çakıl taşlarından meydana gelen ve yaklaşık 40 cm’lik 
bir olası taşkın dolgusu ile kaplanmıştır. Çukur etrafında saptanan malzeme M.Ö. 2. Binyıl, 
Erken İlk Tunç Çağ III ve Geç Erken İlk Tunç Çağ III’e tarihlenmektedir. Güney kesimde ise 
Klasik Dönem çanak çömleğine rastlanmıştır. Höyüğün kuzeyinde yer alan düz alanda bulunan 
ve üst kısmı beton ile örülmük Roma Dönemi kuyusu da belgelenmiştir.

2020 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI

Kültür Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri ile Bilecik 
İli 2020 yılı Arkeolojik Yüzey araştırmalarımız 5 Eylül-19 Eylül 2020 tarihleri arasında Mer-
kez, Söğüt, İnhisar ve Pazaryeri ilçelerinde gerçekleştirilmiştir. Yüzey araştırmasına Eskişe-
hir Eti Arkeoloji Müzesi uzmanlarından Erdal  MEAN Bakanlık temsilcisi olarak katılmıştır. 
Araştırmamız her zaman olduğu gibi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü’nün araç 
ve kumanya desteği ile ve Türk Tarik Kurumu’nun maddi desteği gerçekleştirilmiştir. Bu 
vesile ile başta Bakanlık Temsilcimiz Erdal MEAN ve özveri ile çalışan tüm ekip üyeleri ol-
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mak üzere, adı geçen kurumların yetkililerine ve araştırma bölgemizde bizden hiçbir zaman 
destek ve ilgilerini esirgemeyen yerel yöneticiler ve yöre halkına en içten teşekkürü bir borç 
bilirim. Yüzey Araştırması ekibi şu isimlerden oluşmuştur:

Dr. Öğr. Üyesi Deniz SARI (Başkan, Arkeololog), Erdal MEAN (Bakanlık Temsilcisi), 
Dr. Öğr. Üyesi TUBA YAĞCI  (Biyolog), Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERPEVLİVAN (Klasik 
Arkeolog) Araş. Gör. Haralambos NİKOLAYİDİS (Filolog), Sevingül BİLGİN (Klasik Ar-
keolog) Fadime ARSLAN (Arkeolog), Osman DENGİZ (Arkeolog), Neslişah ÖZKAN (Ar-
keolog), Burcu SAYGILI (Arkeolog), Akasya Betül PATAN (Arkeolog), Birsen ÇOŞKUN 
(Arkeolog), Nursaç KAYA (Arkeolog), Mert Nadir YAZMACI (Arkeolog), Yunus Emre 
ARAS (Arkeolog), Hatice KÜTÜK (Arkeolog), Özgür YILMAZ(Arkeolog), Bilecik Şeyh 
Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Anıl Can AYDOĞAN, Ali ATİLA.

1. SÖĞÜT 

1a) Bozyaka Mevkii

 Söğüt İlçesi; Hamitabad Köyü etrafında yapılan araştırmalarda Bilecik Müzesi tarafın-
dan tescili yapılmış olan Helenistik Dönem’e ait Bozyaka Mevki taranmıştır. Bu araştırma 
esnasında Bozyaka arkeolojik yerleşiminde yaklaşık 3x5 m genişliğinde ve 4 m derinliğinde 
bir kaçak kazı çukuru saptanmıştır. Çukurun kesitinde ise pişmiş toprak künkler tespit edil-
miştir.  Alanın kesimlerde ise teraslama çalışmaları tahribata yol açmıştır.

Alanın kuzeyinde yer alan tepelerin yamaçlarında ise Helenistik ve az sayıda yeşil sırlı 
Osmanlı malzemesi görülmüştür. Alandan dönüş yolu esnasında güney kısma ilerlendiğinde 
Doğu Roma’ya tarihlendirilen bir sütun yarım parça şeklinde tespit edilmiştir. Yine dönüş 
yolu güzergâhında, teraslama yapılan alanda, kepçenin tahrip ettiği yerlerden uzun bir sütun 
ve yanı başında yarısı kırık durumda bir Hellence yazıtlı stel bulunmuştur (Resim: 7). Ekibi-
miz tarafından yapılan incelemede Arş. Gör. Haralambos NİKOLAYİDİS yazıtın üzerindeki 
yazıyı not almıştır ve yazıt ile ilgili detaylı çalışmaları gerçekleştirmektedir. MS 2. yüzyıla 
tarihlendirilen yazıt Aurelius Rufus ve Eşi Apollonia’nın Mezarı’na aittir.  

2. PAZARYERİ 

2a) Kınık Höyük

Sürülmüş olan Kınık Höyük’ün yüzey görünümü açısından iyi olduğu görülmüş, ekip 
tarafından höyük üstü ve çevre tarlalarda tarama yapılmıştır. Bu taramalar sonucunda Kalko-
litik Çağ, İlk Tunç Çağı (İTÇ), M.Ö.2. Binyıl ve Osmanlı Dönemi malzemesi tespit edilmiş-
tir. Malzeme niteliği olarak özellikle black-topped ve bead-rim kâse parçaları görülmüştür. 
Ayrıca kırık bir el baltası ve sapan taşı Bilecik Müzesi’ne teslim edilmiştir (Resim 13) Son 
olarak yapılan gözlemler sonucu höyüğün kuzey ve doğu yönlerinde eski dere yataklarının 
olduğu saptanmıştır.
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2b) Gümüşdere Köyü

Kınık Höyük’teki çalışmalar sona erdikten sonra gümüş yataklarının olası varlığı üzerine 
tarama yapmak için işaretlenen Gümüşdere köyüne geçilmiştir. Köyde muhtar ve köy eşra-
fıyla yapılan görüş alışverişiyle birkaç nokta belirlenmiştir. Köy sakinlerinin verdiği bilgilere 
göre gümüş madeninin Kavaklı ve Arpadere köylerinden çıkarılıp Gümüşdere köyüne taşın-
dığını ve burada işlendiği belirtilmiştir.  Alanda yapılan taramalar sonucunda yoğun olarak 
cüruf parçalarının olduğu görülmüştür.

2c) Hanyeri Mevkii Yerleşimi

 İlk kez bu seneki araştırmalarımız sırasında saptanan Hanyeri Mevkii olarak anılan alan-
da defineci kazılarının varlığı saptanmıştır. Bu kazılar sırasında bir yapıya ait olduğu düşünü-
len moloz taşların çukur açılıp sonradan tekrar doldurulmak suretiyle gün yüzüne çıkarıldığı 
tespit edilmiştir.  Yerleşim üzerinde yoğun şekilde Doğu Roma/Osmanlı Dönemi kaba çanak 
çömlek parçalarının olduğu görülmüştür.

3)MERKEZ İLÇE KURTKÖY ARAŞTIRMALARI

Merkez İlçede Kurtköy Karasu Höyükte ot temizleme çalışması ve yoğun yüzey araştır-
ması gerçekleştirilmiş; Höyüğün yakınındaki Delmedere Mevkii ile Kurtköy Köyü çevresin-
de Teknetaş, Ören ve Yukarıdere (DSİ Barajı) mevkiilerinde araştırmalar gerçekleştirilmiştir. 
Kurtköy Köyü’nünkıraathanesinin bahçesinde yer alan yazıt belgelenmiştir (Resim: 8).  

3a) Kurtköy Karasu Höyük

Bilecik Merkez, Kurtköy, Değirmenönü Mevkii’nde yer alan Kutrköy Karasu Höyü-
ğü adıyla tescillenmiştir.  Eskişehir-Bilecik yolu, Kurtköy sapağından sonra yolun yak. 300. 
metresinde, yoldan 100 m güneyde yer alır. Höyüğün hemen 100 m batısından Karasu deresi 
geçmektedir ve dereye kadar arkeolojik malzemenin yayıldığı görülmüştür. 1990 yılında T. 
Efe tarafından ziyaret edilmiş olan Höyük, Efe tarafından Demirköy adıyla tanıtılmıştır1. 2016 
araştırmalarımız sırasında ilk kez ziyaret ettiğimiz höyük üzerinde geçen sene ilk kez öncelikle 
uydu görüntülerinden daha sonrada höyüğün yüzeyinde belirgin bir şekilde bir surun varlığını 
tespit etmiştik. Bu nedenle 2020 araştırmalarında höyükte yoğun yüzey araştırması, gerekli 
izinler alındıktan sonra ot temizleme ve dron ile belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

125x65 m boyutlarında olan ve üst kısmı tarım faaliyetlerinden dolayı tamamen düz-
leşmiş höyüğün mevcut yüksekliği 9.5 metre kadardır. Höyüğün doğu eteği 1980’li yılların 
sonunda kesilerek buraya evler yapılmıştır. Doğu kesimde ise evler yapılarken oluşturulmuş 
olan kesit akmıştır. Geçen sene söz konusu kesit ev sahibinin de izniyle detaylı bir şekilde 
belgelenmişti. Bu sene ise kış şartlarından dolayı gerek höyük üzerinde gerekse evin bahçe-

1 Efe 1992, s. 565. Kaynakça: Efe, T., 1992,  “1990 Yılında Kütahya, Bilecik ve Eskişehir İllerinde Yapılan Yüzey 
Araştırmaları”, IX. Araştırma Sonuçları Toplantısı, s.561-583.
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sinde kalan bu alan çok yoğun kuru otların yanı sıra, ısırgan otları ile tamamen kaplanmış ol-
duğundan bu alana girilememiş; sadece höyük üzerinde hemen üst yamaçlarında temizleme 
çalışmaları yapılmıştır (Resim: 9). 

2020 araştırmalarında Karasu Höyük’te beş gün boyunca ot temizleme çalışması gerçek-
leştirilmiştir. Arş. Yusuf TUNA tarafından höyüğün dron ile fotogrametrik fotoğrafları çekilip 
Agisoft programı ile höyüğün modellemesi yapılmıştır (Resim: 10). Höyğün üzerinde ilk kez 
bu sene Lidya Dönemi keramik bulgularına rastlanmıştır. Yine höyğün tepe kısmında bulunan 
bir adet delikli pişmiş topraktan nesne Bilecik Müzesi’ne teslim edilmiştir (Resim: 16).  Bu se-
neki temizlik çalışmalarımız sayesinde Karasu Höyük’te yerleşmenin MÖ 1. Binyılda başladığı 
kesinlik kazanmıştır. Geçen sene saptadığımız sur yapısı iyice belirgin hale getirilmiş; ve bu 
seneki tepe kısım temizlik çalışmalarının önemli bir sonucu olarak bu surun evlerin dayandığı 
yamaçtaki kesitte oluşan MÖ 2. Binyıl suruyla bileşmediği; bunun MÖ 1. Binyıla  ait olduğu 
anlaşılmıştır (Resim: 11). Batı tarafı açıkça görülen ve yığma taşlardan oluşan sur batı yamaçta 
temel seviyesinden yaklaşık 1 m kadar korunagelmiştir. İçe doğru yatmış olan sur höyüğün 
güney kesiminde tahrip olmuş olmalıdır; bu kesimde yer yer rampa oluşturan taş döşemelerin 
yüzeyden görülmesi burada bir ihtima tahribattan ziyade bir giriş olma olasılığını da gündeme 
getirmiştir.  Surun doğu kanadı höyğün doğusunda, evlerin çatılarının seviyesinde, düzleştirilip 
açılmış olan su kuyusunun hemen önünden geçmektedir. MÖ 1. Binyıla ait sur yaklaşık olarak  
30x50 metre boyutlarındadır. Daha altta yer alan MÖ 2. Binyıl suru ise daha geniş bir alanı 
(saptanabildiği kadarıyla yak. 50x60 metre boyutları) kaplamaktadır. 

Karasu Höyük, Karasu Nehri’nin hemen kenarında, üç tarafı dağlarla çevrili Pazaryeri 
ovasının doğu sınırında yer alır. Höyük, Bitinya ve Frigya bölgeleri arasında bir tampon böl-
ge konumunda olan ovanın kuzey çıkışına ve tüm vadiye hakim stratejik bir konuma sahiptir. 
Bir uçta Bozüyük’e diğer uçta  ise Bilecik, dolayısyla Karadeniz ve Marmara’ya açılan dağ 
geçitinin hemen başlangıcında yer alan Höyük, işte bu konumuna uygun bir şekilde küçük 
bir kale yerleşmesi olarak değerlendirilebilir. Bu sebeple Bilecik ilindeki birçok yerleşmenin 
aksine Karasu Höyük’te MÖ 4. Binyıl sonlarından MÖ 1. Binyıl sonlarına dek kesintisiz bir 
şekilde yerleşilmiştir. En azından Kalkolitik Dönem’den MÖ 1. Yıl sonuna kadar yerleşimi 
sahne olmuş Karasu Höyük’te ileride yapılacak kazı çalışmaları gerek  MÖ. 1 ve MÖ 2. 
Binyıl gerekse İlk Tunç Çağı 3 ve Kalkolitik Dönem kültürleri Anadolu arkeolojisi için halen 
daha önemli bir eksiklik olarak karşımızda duran İç Kuzeybatı Anadolu kültürel ve siyasal 
gelişimini aydınlatmaya  şüphesiz ki önemli katkıla sağlayacaktır. 

3b) Teknetaş Mevkii

Kurtköy ve çevresinde yapılan taramalarda köyün 2,37 km kuzey doğusunda Teknetaş 
Mevkii ismiyle geçen tarlada oldukça tahrip olmuş bir lahit kapağı belgelenmiştir. Bu alanda 
yaklaşık 1x2m boyutlarında, ortalama 50-60 cm derinlikte 5 adet defineci çukuru tespit edil-
miştir. Lahdin hemen önünde bulunduğu noktadan eski bir yolun geçtiği tespit edilmiştir. Bir 
hattın iki yanında mezarlık alanlarının bulunması Antik Çağ’da alışılagelen bir gelenek oldu-
ğu bilinmektedir. Aynı zamanda alanın yakınında günümüzde yok olmuş 5 adet silindirik taş 
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parçası olduğu ve bunlardan üçünün tepesinin mantar biçiminde olduğu bilgisi edinilmiştir. 

3c) Ören Mevkii

Teknetaş Mevkii’nden sonra köy halkı tarafından Karafatma Mevkii olarak adlandırılan 
fakat resmi kayıtlarda (Parsel Sorgu kayıtları) Ören Mevkii olarak geçen alana gidilmiştir. 
Bu alanda düz blok mermer taşlar tespit edilip belgelenmiştir. Alanda bulunan yoğun ot sebe-
biyle toprak gözükmemektedir. Fakat alanda yer yer mermer ve kiremit parçalarına rastlan-
mıştır. Ayrıca çok sayıda defineci çukuru tespit edilmiştir. Aynı zamanda köy sakinlerinden 
edinilen bilgiye göre yerleşim alanını yolun böldüğü kuzeyinden dere geçtiği ve yerleşimin 
bu alana kadar devam ettiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir. 

3d) DSİ Barajı (Yukarıdere Mevkii)

Köylülerce tarafımıza Kurtköy DSİ Barajında bir taşın bulunduğu bilgisine dayanarak 
söz konusu mevkiiye gidilerek bahsi geçen taş tespit edilmiş ve yerinde yazıtlı bir stel ol-
duğu doğrulanmıştır (Resim: 12a). Yazıtın içeriğinde “bouleutes” /meclis üyesi ve “polis” /
kent kent sözcükleri geçse de okunması güç bir yazıttır.  Üç tarafı yoğun bir şekilde tahrip 
olan stelin alt kısmında bir kaideye oturmaya yarayabilecek dübel deliği bulunmaktadır. Söz 
konusu yazıtlı bloğun hemen ilerisinde çöplük alanında, ana kaya izlenimi veren dağınık 
haldeki taş bloklara ve mermer tambur parçasına ek olarak ikinci bir yazıta daha rastlanmıştır 
(Resim: 12b). Yazıtın üzerindeki yazı okunduktan sonra bir mezar steli olduğu anlaşılmış 
olup, agoranomos olarak görev yapmış bir kişiye ait olduğu belirlenmiştir. Yazıtlarla ilgili 
detaylı çalışmalar ekip üyesi Haralambos NİKOLAYİDİS tarafından yapılmaktadır. 

Bu alanlardan sonra daha önce haritadan tespit ettiğimiz ve resmi kayıtlarda Erenler Mev-
kii olarak geçen tarlalar ziyaret edilmiş ancak herhangi bir malzeme tespit edilmemiştir. 

Son olarak daha önce paftalarda yer alan İnkaya Mevkii burada bir mağara yerleşiminin 
var olup olmadığını anlamak amacıyla ziyaret edilmiştir; Kurtköy’ün 2,61 km kuzeyinde ka-
lan bu alanda oldukça ufak bir mağara saptanmış ve herhangi bir yerleşim dokusuna rastlan-
mamıştır. Mağaranın ağzının baktığı batı yönünde mağaraya 200 metre uzaklıkta bir derenin 
geçtiği tespit edilmiştir. 
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EK 1

Biyolojik Alan İncelemesi

Doç. Dr. Tuba YAĞCI (B.Ş.E.Ü. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü)

İnsan-hayvan etkileşimleri ile ilgili antrozoolojik çalışmalar, dünya tarihi boyunca kültü-
rel mirasın belirlenmesi ve sürdürebilirliğinin sağlanmasında Faunal çeşitliliğin önemli bir 
yere sahip olduğunu göstermektedir. 

İnsanların yerleşik hayata geçişinde etkili olan arazi yapısı (su kaynakları, tarıma elve-
rişlilik vs.) ve iklim, hayvanların habitat seçimlerinde de etkili olan faktörlerdir. Yüzey araş-
tırmalarının yapıldığı Bilecik İli, coğrafik konum ve topoğrafya özelliklerine göre üç farklı 
iklim tipine sahiptir. Merkez, Gölpazarı, Osmaneli ve Söğüt ilçeleri “Marmara Bölgesi”; 
Bozüyük, Pazaryeri, Yenipazar ve İnhisar ilçeleri “İç Anadolu Bölgesi” iklimine sahiptir. Ay-
rıca, Gölpazarı, Osmaneli ve İnhisar ilçelerinin Sakarya Irmağı kıyı şeridinde “mikroklima” 
iklim bölgeleri görülmektedir. Bilecik ili’nin farklı iklim kuşaklarının etkisi altında kalması 
fauna çeşitliliğini artıran en önemli etkendir. İlin toprak yapısını kumlukilli ve kumlu-tınlı, 
kireç oranı yüksek toprak tipleri oluşturmaktadır.  Sakarya Irmağı ve kolları çevresinde alüv-
yol topraklar görülmektedir. Toprak tipleri özellikle karasal fauna için hayvanların yayılışın-
da ekolojik bir bariyer olarak etkilidir.

Yuva ve iz bulgularına göre bölgede memeli faunasına ait Erinaceus concolor (Kirpi), 
Crocidura suaveolens (Küçük Böcekçil), Sciurus anomalus (Sincap),  Cricetulus migratori-
us (Cüce Avurtlak), Microtus guentheri (Akdeniz Tarlafaresi), Apodemus flavicollis (Sarı Bo-
yunlu Ormanfaresi), Rattus rattus (Sıçan),  Mus macedonicus (Sarı Ev faresi), Nannospalax 
xanthodon (Körfare)’ un bulunduğu tespit edilmiştir. E. concolor otlak alanlar, bağ ve bah-
çelerde, C. suaveolens çalılık alanlarda, S. anomalus ve A. flavicollis ormanlık alanlarda, M. 
guentheri tarım arazilerinde, M. macedonicus meyve bahçeleri, yerleşim yeri yakınları,  C. 
migratorius step ve ekili tarım arazilerinde, R. rattus insanların olduğu yerleşim alanlarında 
yayılış göstermektedir. Toprak altında yuva yapan N. xanthodon (körfareler) kazılması kolay 
yumuşak topraklı step, çayır ve otlak alanları tercih ederken ormanlık alanlarda yaşamazlar. 
Yuvaları ve taban su seviyesi arasındaki ilişki bölgenin yerleşime uygun olup olmadığı hak-
kında önemli ipuçları sunabilir.  Kör farelerin taban su seviyesinin düşük olduğu ve boğulma 
riskinin olmadığı alanlarda, yuvalarını derine yapma eğiliminde oldukları ve taban su sevi-
yesinin yüksek olduğu bölgelerde ise yuvanın yüzeye yaklaştığı kaydedilmiştir. Ayrıca tüm-
seklerin engebeli arazilerde eğim doğrultusunda yerleşmesi ve dışa açılan tünel deliklerinin 
olması, sel baskınlarına karşı körfareleri korumaya yardımcı olmaktadır. Eğimli arazilerde 
gözlemlenen bu delikler alanda sel baskınlarının olduğuna işaret etmektedir. 

İnhisar Gedikkaya mağarasında yarasa kolonilerine rastlanmıştır. Ölü bir örnek teşhis 
edilerek Myotis blythii (küçük fare kulaklı yarasa) olduğu kaydedilmiştir. Yarasaların dışında 
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mağara faunasını omurgasız canlılar oluşturmaktadır. Karanlık zon olarak adlandırılan ışık 
penetrasyonunun olmadığı alanlarda pigment kaybına uğramış beyazımsı şeffaf görünümlü 
Troglobitlerin fotoğrafları çekilerek kaydedilmiştir.

Küçük memeli faunasının yanı sıra çalışma alanlarında doğrudan gözlem yapılamayan 
büyük memeli türlerinin de yaşadığı bilinmektedir (Lepus europaeus (Yabani Tavşan), Vul-
pes vulpes (Kızıl Tilki), Canis aureus (Çakal), Canis lupus (Kurt), Martes foina (Kaya sansa-
rı), Ursus arctos (Bozayı), Sus scrofa (Yaban Domuzu), Cervus elaphus (Geyik), Capreolus 
capreolus (Karaca). 

Pazaryeri İlçesi’nin Balıklı Deresi ile Günyurdu Barajı arasında kalan bölgenin ekolojik 
ve biyolojik özellikleri gözlemlenerek incelenmiştir. Karasal memeli faunasını tespit edebil-
mek amacıyla yuva ve iz bulgularından faydalanılmıştır. Araştırma bölgesinde küçük me-
meli faunasına ait yuva ve iz kalıntılarına rastlanmamıştır. Çalışma sahası 133000 m2’lik 
bir alanı kapsamaktadır. Eğimli bir arazi yapısına sahip bölgenin batı ve doğu sınırını sulak 
habitat alanları (Riparian habitat) oluşturmaktadır. Zorunlu nehir kenarı türleri hariç karasal 
faunanın küçük memelileri, özellikle eğimli arazilerde komşu korunaklı alanlara yerleşme 
eğilimindedir. Nehir kenarından uzaklaşma eğilimi, öngörülebilir sel tehdidi altındaki hay-
vanların morfolojik ve davranışsal olarak risk altında olmayan komşu yaylalara hareketi ve 
adaptasyonu ile açıklanabilmektedir.  Bu tür davranışlar evrimsel olarak ve sıklıkla devam 
ederse ortadan kaybolan hayvan yerleşim alanlarına sebep olabilmektedir. Ayrıca meyilli 
arazilerde yağış suları eğim boyunca aşağı doğru akarak toprakta yeterli organik maddenin 
tutunamamasına sebep olabilir. Bu durum arazinin bitki örtüsünde azalışa ve özellikle roden-
tia familyası için besin kıtlığına yol açmaktadır. Arazi çalışmasının yapıldığı bölge riparian 
habitatlar hariç eğimli, kurak ve bitki örtüsü bakımından verimi düşük alanlardır (Şekil: 1).   
Öyleki biyolojik çeşitliliğin en yüksek seviyede olması beklenen riparian bölgelerde bile az 
ağaçlık alanlar ve seyrek çayır otlarının olması dikkat çekicidir.  Böyle bir alanda hayvanlar 
için alternatif habitat alanları hem besin hem de ekolojik güvenlik açısından yuva gereksi-
nimlerini karşılayacak bitki örtüsü ve ağaçlık alanlar bakımından zengin, eğimi az alanlardır. 

Hayvan yerleşim alanlarının belirlenmesinde korunaklılık ve besin öncelikli tercih sebep-
leri arasındadır. Bu açıdan insanlar ve hayvanlar arasında yerleşim alanları ilişkilendirilebilir 
niteliktedir. İleriki çalışmalarda daha fazla habitat tipi ve büyük memeli faunasının tespiti 
için fotokapanlar kullanılarak daha fazla bölgenin araştırılması hedeflenmektedir.
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Şekil 1: Arazi çalışmasının yapıldığı bölgenin şematik görünümü.

Resim 1: 2019 Yılında araştırma yapılan ilçeler ve ziyaret edilen yerleşimler.
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Resim 2: Merkez ilçede bulunan ve envanterlik olarak Bilecik Müzesi’ne teslim edilen eserler.

 

Resim 3:  Eski kilise Mevkii’nde yer alan yazıtlı taş ve çanak çömlek buluntuları.
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Resim 4: Pazaryeri 2 Çanak Çömleği (Çizim F. Arslan).
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Resim 5: Geçitli İnağzı Mağarası, kuzeyden.

Resim  6: Oluklu Höyük MÖ 2. Binyıl  buluntuları.
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Resim 7: Bozyaka yerleşimi teraslama alanı buluntuları ve mezar yazıtı.

Resim  8: Kurtköy Köyü kıraathanesi yanındaki yazıtlar.
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Resim 9:  Karasu Höyük Surun kuzeybatıdan görünümü ve hava fotoğrafı.
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Resim 10: Höğüğün dron ile çekilmiş ve fotogrametrik yöntemlerle birleştirilmiş hava fotoğrafı.
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Resim 11: Karasu  Höyük Çanak Çömleği . a. İlk Tunç b: MÖ 2. Binyıl c: Lidya Dönemi.
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Resim 12: A. DSİ Barajı yazıtı B: DSİ Barajı çöplük alanında bulunan diğer yazıt. 

  

Resim 13: Müzeye teslim edilen envanterlik ve etütlük buluntular; a-b: Kınık Höyük; c-e: Karasu Höyük.
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2019-2020 YILI SEBASTE ANTİK KENTİ VE ÇEVRESİ YÜZEY 
ARAŞTIRMASI

Emre TAŞTEMÜR* 

Münteha DİNÇ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
22.05.2019 tarih 94949537-161.01440059 sayılı izni ile 14.08.2020 tarih 94949537-
161.589084 sayılı iznini kapsayan 10 Haziran-28 Haziran 2019 ve 24 Ağustos-11 Ey-
lül 2020 tarihleri arasında “Sebaste Antik Kenti Ve Çevresi Yüzey Araştırması” adlı proje 
gerçekleştirilmiştir1. Söz konusu çalışma, Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Birimince ‘2018/SOSB004 numaralı, Sebaste Antik Kenti Yüzey Araştırması Buluntularının 
Değerlendirilmesi ve Yayına Hazırlanması’,  konulu bilimsel araştırma projesi kapsamında 
desteklenmektedir2.  

2019 Sivaslı İlçesi Arkeolojik yüzey araştırmasına 4 Öğretim Üyesi, 1 Araştırma Görev-
lisi Dr. 5 Arkeolog, 1 Bakanlık Temsilcisi ve 3 öğrenci ile toplamda 14 kişiyle çalışmalara 
başlanmıştır. 2020’yılında ise 1 Öğretim Üyesi, 1 Doktora öğrencisi, Arkeolog, 1 Bakanlık 
Temsilcisi ve 2 öğrenci ile toplamda 7 kişiyle çalışmalara başlanmıştır. 2016 yılında başlayan 
Doç. Dr. Münteha DİNÇ başkanlığında yaptığımız ön çalışma (Dinç-Taştemür 2018.), 2017 
yılında Doç. Dr. Emre TAŞTEMÜR başkanlığında başlayan yüzey araştırmalarının temelini 
oluşturmaktadır. İlk yılında Selçikler’in merkezinde çalışmalar yapılmış kazılar esnasında 
etrafa dağılan tüm buluntular kayıt altına alınmıştır. 2017 yılında başladığımız yüzey araş-
tırmasındaki amaç Sebaste’nin kent sınırlarına ilişkin veriler toplamak ve hangi dönemlerde 
territoryumunda ne gibi farklılıklar olduğunu anlamaktı. İlk yıl çalışmalarında 23 arkeolojik 

* Doç. Dr. Emre TAŞTEMÜR, Uşak Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 1 Eylül Yerleşkesi, 
Uşak/TÜRKİYE Tel: 0 276 221 21 21/ 2575,  e posta: emretastemur@gmail.com.

 Doç. Dr. Münteha DİNÇ, Uşak Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 1 Eylül Yerleşkesi, 
Uşak/TÜRKİYE Tel: 0 276 221 21 21/ 2518,  e posta: e posta: munteha_sahan@hotmail.com.

1 Araştırmamızın yürütülebilmesi için gerekli izinleri sağlayan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü çalışanlarına, çalışmamızın başlangıç aşamasından itibaren her türlü yardımı 
gösteren, arazi incelemelerinde dahi bizzat destekleyen Uşak Müze Müdürü Şerif SÖYLER ve Müze Müdür 
Yardımcısı İlhan ÇAVUŞ’a teşekkürlerimi sunarım. Araştırmamıza, Bakanlık Yetkili Uzmanı olarak 2019 yılın-
da Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanı Halil ÇINAR Bakanlık temsilcimiz 
olarak görevlendirilmiştir. 2020 yılında ise Uşak Müzesi Müdürlüğü uzmanı Sevil ARSLAN, görevlendiril-
miştir. Araştırmaya katkı sağlayan ekip arkadaşlarıma, öğrencilerime ve bakanlık temsilcimize teşekkürlerimi 
sunmayı bir borç bilirim. Akdeniz Üniversitesi, Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nden Prof. Dr. N. Eda 
Akyürek ŞAHİN, Arş. Gör. Dr. Hüseyin Uzunoğlu; İstanbul Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü’nden Doç. Dr. 
Ü. Melda ERMİŞ, Hitit Üniveritesi’nden Araş. Gör. Dr. Abdullah HACAR, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 
Doktora öğrencisi Simge EĞECİ HACAR’a teşekkürlerimi sunarım. Uşak Üniversitesi Doktora Öğrencisi Ah-
sen FINDIK, Uşak Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Mehmet Ali EYYÜPOĞLU’na, Arkeoloji öğrencileri 
Zeki GÜLŞEN ekip üyesi olarak görev almışlardır. Kadir ŞENER, Mustafa DURMUŞ, Cihan MEUZ, Mürüv-
vet İrem ÖZTÜRK, ve arkeoloji öğrencileri Ezgi ERGÜL, Zeki GÜLŞEN ekip üyesi olarak görev almışlardır.

2 Yüzey Araştırması projemize katkılarından dolayı Uşak Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ’a, 
Yüzey Araştırmamıza sponsor olarak katkıda bulunan Sivaslı Kaymakamı Semih CEMBEKLİ’ye, Selçikler 
Belediyesi Başkanı Osman ÇAKAR’a, Sivaslı Belediye Başkanı Hürrüyet ŞAFAK’ a teşekkürlerimi sunarım. 
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alanda incelemeler yapılmış ve daha önce tespit edilmeyen 6 arkeolojik alan belgelenerek 
bilim dünyasına tanıtılmıştır (Resim: 1). 2018 yılı çalışmalarında ise 20 arkeolojik alanda 
detaylı yüzey araştırması yapılmış bunlar arasında 6 alan ise daha önce saptanmayan arke-
olojik alanlar olup belgeleme çalışmaları yapılmıştır (Resim: 2). 2019 yılında ise Kiliseler 
ve çevresinde 4 farklı bölgede toplam 57 tarla sınırında 13 farklı köyde olmak üzere toplam 
17 arkeolojik alanda çalışmalar yapılmıştır. Bu alanlardan 14’ü daha önce tespit edilmeyen 
kültürel maddi kalıntıların olduğu alanlardır (Resim.3). Buralar belgelenerek müze yetki-
lileri ile paylaşılmıştır. Yüzey araştırmasında toplanılan 1 adet envanterlik eserin fişi dol-
durularak Bakanlık Temsilcisi ile Müze’de koruma altına alınması kararlaştırılmıştır. 2020 
araştırma sezonunda ilk defa tarafımızdan tespit edilen arkeolojik alanlar arasında; Elde-
niz’in güneydoğusu’nda Bulkaz Dağı’nın eteklerinde Yarıkkaya Mevkiinde Bizans yerleşi-
mi, Eldeniz, Payamalanı-Arapağzı Mevkiinde olasılıkla küçük bir kırsal Bizans yerleşimi, 
Ağaçbeyli Kurtbükü Mevkiinde ise Tunç Dönemlerine tarihlendirilen bir höyük bulunmuştur 
(Resim.4). “Sebaste Antik Kenti ve Çevresi Yüzey Araştırması” beş yıllık bir proje olarak 
programlanmış ve bu çerçeve de Sivaslı İlçesi’nin tüm köylerinde, dağlarında, ormanlarında, 
ovalarında incelemeler yapılmış ve 29 maddi kültür kalıntısına rastlanan yerler ilk defa bu 
proje ile tespit edilerek yetkililerle paylaşılmıştır. 2016 yılından 2020 yılına kadar yaptığımız 
yoğun yüzey araştırmalarında karşılaştığımız küçük buluntuları gruplarına göre sınıflandığı-
mızda aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmaktadır (Resim:5).

Phryg Dönemi Buluntu Yerleri 

Selçikler Höyükte, Erken Phrygia Dönemine tarihlenen depolama kabı parçası ile Uzu-
noluk’ta gölet yapımı sırasında bulunan iki Phrygia mezarı, Selçikler ve çevresindeki Phryg 
lokalizasyonlarını göstermesi açısından oldukça önemlidir. Bununla birlikte Bulkaz Dağları, 
Sergurut Mevkii’nde kaya sunu çanağına rastlanılmış, Phryglerin açık hava tapınımı olduğu 
bilinse de çevrede yeterli arkeolojik buluntuya rastlanılmadığından kesin olarak Phryglere 
ait olduğunu söylemek zordur.  Özbeyli Köyü, Derepınar Mevkii’ndeki olasılıkla kaya me-
zarında olduğu gibi.

Lydia Dönemi Buluntu Yerleri 

Selçiklerin 7 km. güneyinde yer alan Ağaçbeyli Beldesi Yedi Eminler Tepesi ve Hendek 
Kalesi Lydia buluntuları ile birlikte çok sayıda Helenistik, Roma ve Geç Antik Çağ seramik 
parçaları aynı alandan ele geçmiştir. Sivaslı/Selçikler, Sebaste Antik Kenti Kilisenin Güneydo-
ğusu’ndaki iki sürülmüş tarla da Lydia seramikleri ele geçmiştir. Bu alanda Helenistik seramiğe 
de rastlanmasına rağmen çok az Roma seramiği bulunmuştur. Ayrıca Selçikler Tepe Mahalle-
si’ndeki Höyük’te 1966 yılında yapılan kazılarda Lydia seramik parçaları ele geçmiştir.

Pers Dönemi Buluntu Yerleri 

Sıktırma ya da günümüzdeki ismiyle Dedeballar’da Akhaemenid seramik parçaları bu-
lunmakta bu parçalar Dr. Fıratlı’nın 1967 yılında yaptığı Selçikler çevresindeki yüzey araştır-
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maları sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca Selçikler’de yaptığımız yüzey araştırmalarında 
Akhaemenid buluntuları ele geçmiştir. Arkeolojik buluntuların dışında epigrafik belgeler de 
Selçikler ve çevresinde Pers yerleşimlerinin olabileceğini göstermektedir. Sebaste’nin ge-
rousia listesinde Mithridates, Aribazos ve Sisines isimleri yer almaktadır. Bunlar arasında 
Mithridates bilinen bir isim olmasına rağmen Aribazos ve Sisines yaygın kullanılan bir isim 
değildir. Robert, Sebaste’yi Pers kökenli isimlerden dolayı Akhaemenid yerleşimlerinden 
biri olarak nitelendirmiştir. Bu ailelerin kökenleri Sebaste kenti olmasa da kentin çevresin-
de yaşamış olabilirler (Robert 1978: 284-5 n.63). Aribazos ismi Laodikeia’da bir yazıttan 
Seleukos’lara hizmet eden biri olarak bilinmektedir. Belki de Aribazos ismi Sebaste ile bağ-
lantılı olabilir. Ancak yine de çok yaygın olarak kullanılan bir isim değildir. Sisines ismi ise 
Kapadokya satrabının en büyük oğlunun ismi olarak çok nadir bir şekilde görülür. Fakat 
Sebaste kenti ile herhangi bir bağlantısı görülmez. Sonuç olarak Aribazos isminin Helenistik 
dönemde yaşamış bir Pers soylusu olma ihtimali göz ardı edilmemelidir. Aribazos’un aile 
kökeni olasılıkla batıdır ve belki de Uşak Bölgesi olabilir (Sekunda, 1991: 83–143).

HELENİSTİK DÖNEM BULUNTU YERLERİ 

Salmanlar Köyü-Çayır Höyük: Salmanlar Köyü’nün 500 m. batısında Akarca Köyü’nün 
ise 4 km. güneyinde yer almaktadır. Selçikler’in ise 10 km. kuzeydoğusunda yer almakta-
dır. Burada İTÇ buluntuları ile birlikte Helenistik ve Roma seramik parçaları da yüzeyde 
görülmektedir. Ayrıca bu alan koruma kurulu tarafından 1.derece arkeolojik sit alanı ilan 
edilmiştir.

Akarca Köyü-Belce Höyük: Akarca Köyü’nün yol ayrımının hemen batısında bulunan, 
Selçikler’in 14 km. kuzeydoğusunda yer alan Akarca/Belce Höyük Geç Neolitik, Kalkolitik, 
Tunç, Demir Çağı ve Roma buluntularının dışında Helenistik Dönem buluntularının da oldu-
ğu bir yerleşim alanıdır.  

Selçikler Merkez: Özellikle Kiliseler ve çevresinde Helenistik seramik buluntuları yo-
ğunlaşmıştır. Tepe Mahallesi höyük ve Köyaltı höyükler Mevkiinde Helenistik Dönem’e ait 
seramik parçaları ele geçmiştir. 

Ağaçbeyli – Eminler Mevkii: Eminler Tepesi, Kale Mevkii (nekropol ya da yerleşim?) 
2018 yılında ilk defa tarafımızca tespit edilmiş ve tescil önerisinde bulunulmuştur. Yüzeyi 
sürülü olmadığı için çevredeki tarlalara göre daha az buluntunun olduğu görülmüştür. Hele-
nistik Dönem seramikleri çok küçük parçalar halinde olsa da mimari yapı kalıntıları görül-
müş ancak bu yapı kalıntılarının hangi amaçla kullanıldığına dair yorum yapmak çok güçtür.   

Ağaçbeyli – Hendek Kalesi Mevkii: Şu ana kadar yapılan araştırmalar sonucunda en erken 
Lydia Dönemi buluntularına rastlanan alan, kare şeklinde bir yükseltiden dolayı Hendek 
Kalesi olarak isimlendirilmiştir (Resim: 6). Hendek kalesi aşağı yukarı 15.000 metrekare-
lik bir alanı kaplamaktadır. Hendek kalesi ve çevresinde Lydia dönemlerinden başlayarak 
Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait yoğun buluntular ele geçmektedir. Buranın bu-
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lunduğu konum itibariyle kuzey-güney yol güzergâhı üzerindedir ve binlerce yıllık zaman 
diliminde bu önemini korumuştur.  

Tatar Köyü/Dedeballar-Sıktırma Mevkii: Sivaslı Dedeballar Mahallesi Derekaşı Mevki-
i’nde tarla sahiplerinden izin alınarak incelemeler yapılmıştır. Aynı zamanda bu alan “Sıktır-
ma”3 olarak da bilinmektedir. Bu incelemelerde Güney Tarlada, Helenistik, Roma ve çok az 
sayıda da Bizans seramiği ile karşılaşılmış ayrıca iki adette Roma Dönemi cam kap parçası 
bulunmuştur. Roma ve az sayıda da Bizans seramiği ele geçmiştir. Kocamezar Tatar köyüne 
bağlı yerel halk burayı mezarlık olarak biliyor, Koca Mezarlık’ın 2 km. güney doğusunda 
Tatar köyü bulunmaktadır. Yerel halkın verdiği bilgilere göre burada kaçak kazılar yapılmakta 
ancak çukurlar kapandığı için mezarlar belgelenememiştir. Koca mezarlık daha önce bakılan 
alan buranın güneyine düşmektedir. Tarafımızdan ilk defa tespit edilen Derekaşı Mevkii’n-
deki yerleşim yerinin güneyinde kalan Koca Mezarlık, yerleşimin nekropol alanı olmalıdır. 

ROMA DÖNEMİ BULUNTU YERLERİ 

Selçikler Merkez: Büyük Kilise’nin kuzeydoğu köşesinde kilise kazıları sırasında ortaya 
çıkarılan ve hamam yapısına ait kalıntılardır. Sebaste’nin merkezinin Bizans Dönemi önce-
sinde yine aynı bölgede olduğunu göstermektedir. Kazıyı gerçekleştirenler Büyük Kilise’nin 
yapımında büyük bir bölümün Roma Hamamı temelleri kullanılarak yapıldıklarını belirt-
mektedirler. Kentin merkezini içeren 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanlarındaki tüm tarlalar-
da yoğun yüzey araştırmaları yapılmış ve bu bölgelerde ele geçen buluntular tasniflenmiştir. 
Yerleşim yerinin nekropol alanları ise yerli halkın Ören Mevkii olarak adlandırdığı Selçik-
ler’in doğusundaki kuzey nekropolü ve Selçikler’in güneydoğusundaki güney nekropolüdür. 
Kuzey nekropolünden çıkmış ve günümüzde beldenin merkezine getirilmiş olan boğa başlı 
girlandlara sahip lahit bu bölgeden çıkarılmıştır. Ören Mevkiinin kuzeyinde Konak Mahal-
lesi olarak adlandırılan ve Kuzey nekropolüne giren alanda tarla sahibinin alanı sürerken 
gördüğü küp ve sandık şeklinde mezarlar olduğunu belirtmiştir. Daha sonra ise bu mezarların 
üzerleri kapatılmıştır. Güney Nekropolü ise Değirmentepe Mevkii ve Kayabaşı Mevkii’ne 
kadar uzanan alana sahiptir. 

Ketenlik Roma Yerleşimi ve Nekropolü: Günümüzde Ketenlik Köyü’nün bulunduğu yer 
olan Harzan Mahallesi’nde yerel halktan aldığımız bilgiler doğrultusunda evlerin temelleri 
kazılırken buralardan yerleşimlere ait buluntular ile mezar yapılarının ortaya çıktıklarını be-
lirtmişlerdir4. Karşıgerdan Mahallesi 80 no’lu hanenin giriş kapısının önünde 2 adet mezar 
steli tespit edilip fotoğraflanarak belgelendi ve ölçüleri alınmıştır. Bu iki stel Ketenlik Köyü, 
Dereboyu Mevkii’ndeki tarladan çıkarılmıştır. Bu tarlada yapılan yüzey araştırmasında az 
sayıda Roma Dönemi seramik parçalarına rastlanmıştır

3 Dr. Fıratlı, 1966-78 yılları arasındaki çalışmalarında Dedeballar’dan topladığı malzemeyi Sıktırma olarak isim-
lendirmiştir. 

4 Uşak Arkeoloji Müzesi 1-1-83 envanterine kayıtlı mermer havan ile 1-6-83 envanterli pişmiş toprak kandil 
Ketenlik Köyü’nden bulunmuştur. Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlendirilmektedir. 
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Ketenlik Eroğlu Mevkii: Ketenlik köyü, Eroğlu Mevkii’nde bulunan mezar kapakları fo-
toğraflanarak belgelenmiştir. Eroğlu Mevkii’nde tarlalar numaralandırılarak detaylı yüzey 
taraması yapılmıştır. Bu alanda seramik parçaları ile birlikte bir adet fresko parçası da ele 
geçmiştir. Söz konusu alanla ilgili bilgiler henüz kesinlik kazanmasa da hemen batısında 
bulunan bir derenin kıyısında kurulması verimli toprakları ile tarım ve çiftçiliğe uygun bir 
alandır. Burada Geç Helenistik ve Roma dönemi seramik parçalarının ele geçmesi ve yerle-
şimin çok küçük bir alanda olması ayrıca fresko parçasının da bulunması burada küçük ama 
önemli bir yerleşimin belki de bir villa olabileceğini göstermektedir. 

Erice Ören Mevkii Yerleşim ve Nekropol Alanı: Erice Köyü-Ören Mevkii yerel halkın 
ören olarak adlandırdıkları bu alanın yüzeyinde Roma ve Bizans Dönemlerine ait buluntular 
göze çarpmaktadır. Burası günümüzdeki Erice Köyü’nün, 2 km. güneydoğusunda yer almak-
tadır. Erice nekropol alanı, Erice Köyü’nün 1.2 km. güneydoğusundadır. Ballık üstü(Tepe 
Tarla Mevkii) nekropol alnında 3 adet Tümülüs mezar defineciler tarafından kazılarak açığa 
çıkarılmıştır. Bu alan daha önce Dr. Fıratlı tarafından Roma nekropol alanı olarak belirlen-
miştir. Ayrıca aynı alanda Roma Dönemi tonozlu mezarları ile birlikte çok sayıda basit gömü 
şeklinde mezar tiplerine de rastlanmıştır. 

Cinoğlu Sazlıgöl Yerleşim Alanı ve Nekropol: Sazlıgöl Yerleşim ve Nekropol Alanı, tes-
cilli bir alan olup Cinoğlu Köyü’nün yaklaşık olarak 3 km. batısında yer almaktadır. Alanın 
neredeyse tamamına yakın bölümü ağaç ve çalılıklarla kaplı olmakla birlikte çok az bir bö-
lümünde tarım yapılmaktadır. Sazlıgöl Mevkiinin kuzey-kuzeydoğu ve batısında yerleşime 
ait olabilecek mimari temeller görülmektedir. Ayrıca alanda yapılan detaylı yüzey araştırma-
sında Helenistik ve Roma dönemlerine ait seramik parçalarına da rastlanmıştır. Alanın kuzey 
sınırında ana kayanın düzeltilmesi ile yapılmış düzgün bir zemin de bulunmaktadır. Yüzeyde 
kalypter ve tuğla parçalarına rastlanılmıştır. Nekropol alanı ise açılan kaçak kazılardan an-
laşıldığı kadarıyla doğu kısımlarında yer aldığı anlaşılmıştır. Cinoğlu Definesi5 101 sikke 
ve Sazlıgöl Nekropol alanında bulunmuştur. Uşak İli, Cinoğlu Köyü’nde 1995 yılında eski 
caminin yerine yapılacak olan yeni cami için temel kazısı yapılmak istenmiş bu sırada ortaya 
çıkarılan mezarlardan dolayı Müze yetkilileri çağrılmış ve 200 m2 lik alanda kurtarma kazısı 
çalışmaları yapılmıştır. Bu alanda üç mezar kazısı yapılmış ve çeşitli formlarda tam olarak 
mezar hediyeleri ele geçmiştir. Kazıyı gerçekleştiren müze yetkilileri bu buluntuları MS 2. ve 
3. yüzyıla tarihlendirmişlerdir6. Bu nekropol alanın yerleşim alanı ise olasılıkla günümüzdeki 
Cinoğlu Köyü olmalıdır, çünkü köyün çevresinde yaptığımız araştırmalarda hiçbir kültür 
yapısı ya da buluntusuyla karşılaşılmamıştır. 

Eldeniz Köyü: Eldeniz Köyü’nden Uşak Müzesi Envanterine kayıtlı çok sayıda tam ola-
rak bulunmuş pişmiş toprak, cam, metal eserler bulunmaktadır.  Ampulla, çeşitli formlarda 
unguentariumlar, kandil, figürünler, testicikler, kâseler, şişelerden oluşan 71 adet tam eserin 

5  Billon olarak adlandırılan ve İmparator Gordianus III (238-244) tarihlendirilen sikkelerden oluşmaktadır. Dr. 
Fıratlı Arşivi.

6  Uşak Arkeoloji Müzesi Kurtarma Kazı Raporu 1995.
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olasılıkla çıkarıldıkları yer belirtilmese de tüm eserler Eldeniz Köyü’nden ele geçmiştir ve 
sağlam çıktıkları için nekropol buluntuları olmalıdırlar. Bu eserler kronolojik olarak MS 1. 
yüzyılın sonlarından 3. yüzyıla kadar değişen zaman aralığındadır. Eldeniz ve çevresinde 
yaptığımız yüzey araştırmaları sonucunda Eskiçağ yerleşimlerinin günümüzdeki Eldeniz’in 
kuzey ve kuzeybatısına kurulduğunu kuzeybatıda Kirazlı Mevkii nekropol alanı olduğu an-
cak buranın kuzeyindeki Demirtepe nekropol alanına göre çok küçük ölçekli olduğu anlaşıl-
mıştır. Olasılıkla Uşak Müzesine getirilen eserler bu nekropol alanından getirilmiş olmalıdır. 
Dr. Fıratlı’da 1960’ların sonunda yaptığı araştırmada buranın vandallar tarafından talan edil-
diğini belirtmektedir.  Yerel halktan edinilen bilgilere göre 50 yıl önce adeta köstebek yuva-
sına dönüştürülen bu alanda çok sayıda buluntunun yanı sıra çocuk mezarı içerisinden kanatlı 
pişmiş toprak (Eros) figürinin de ortaya çıktığını belirtmişlerdir. Payamalanı Selçikler’in 8 
km. kuzeydoğusunda, Eldeniz Köyü’nünise 2 km. kuzeybatısında yer almaktadır. Payamala-
nı’nda yaptığımız detaylı yüzey araştırmasında az da olsa İTÇ buluntuları ile karşılaşılırken 
yoğun olarak Roma ve Bizans seramik parçalarına rastlanmıştır.  Buluntuların yer aldığı alan 
yaklaşık olarak 20 km. lik bir alanı kaplamaktadır. Bu alanda kilise kalıntıları ile birlikte 
mimari yapılara ait temeller de görülmektedir. Ayrıca Eldeniz köy merkezinde Demirtepe 
Nekropol alanından getirilen steller çeşme ve duvar yapılarında kullanılmıştır. 

Eldeniz-Demirtepe Mevkii Nekropol Alanı: Demirtepe Mevkii Nekropol Alanı, Payama-
lanı’nın yaklaşık olarak 750 m. kuzeydoğusunda yer almaktadır. Bu alan 1960-70 yıllarında 
çok fazla tahrip edilmiş ve Dr. Fıratlı da bu durumu raporlarında belirtmiştir. Nekropol ala-
nında kaçak kazılar ile açılmış olan mezarların belgelendirmesi yapılmış ve çevreye yayılmış 
olan buluntular toplanarak kayıt altına alınmıştır.  Geç Helenistik, Roma ve Bizans Dönem-
lerine ait seramik parçaları gözlenmiştir.  

Eldeniz Kirazlı Mevkii Yerleşim ve Nekropol Alanı: Sivaslı, Kirazlı Mevkii yerleşim alanı 
Eldeniz Köyü’nün 4.5 km., nekropol alanı ise 3.8 km. kuzeybatısında yer almaktadır. Paya-
malanı yerleşiminin ise 2-2.5 km. batısında bulunmaktadır. Yerleşim alanının hemen kuze-
yinde dere bulunmakta olup Roma ve Bizans dönemine ait az sayıda seramik buluntularına 
rastlanmaktadır. Ayrıca tarım yapılan alanda sürülen toprak sonucunda burada mimariye ait 
yapı kalıntıları ve mimari buluntular ile harç izlerine rastlanmıştır. Kirazlı Mevkii kaçak 
kazıcılar tarafından yoğun bir şekilde tahribata uğramış ve bu alanda kepçeyle yapılan kaçak 
kazı da çok büyük bir alan tahrip edilmiştir.  Yerleşim yerinin 700 m. güneydoğusunda ise 
nekropol alanı bulunmaktadır. 

Hacim köyü Yerleşim ve Nekropol Alanı: Antik yerleşim, günümüzdeki Hacim Köyü yer-
leşiminin yaklaşık olarak 2.7 km. kuzeybatısında kurulmuştur. 

Hacim Köyü, Ören Mevkii ve Kumluk Mevkii: Örtülü Mevkii, Kuzey ve Güney Nekropo-
lü’nün güneydoğusundaki düzgün alandır. Yerel halk bu bölgeyi ören Mevkii diye de adlan-
dırmaktadır. Burada yaptığımız araştırmalarda yüzeyde Bizans ve Roma dönemine tarihlenen 
seramik buluntuları ile karşılaşılmıştır.  Örtülü Mevkiinin 500 m. doğusundaki Kumluk Mev-
kiinde Roma ve Bizans Dönemine ait seramik parçaları bulunmuştur. Roma dönemi yerleşim 
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alanı olasılıkla Kuzey ve Güney nekropol alanlarının bulunduğu tepelik alanların arasında 
kalan düzlüklerde olmalıdır. Ayrıca yerel halkın kilise olarak tanımladığı Ören Mevkiinin 
250 m. kuzeydoğusundaki alanda yapılan araştırmalarda yüzeyde kilise temellerine rastlan-
mamış ancak alandan plaster parçaları, cam ve seramik parçaları tespit edilmiş belgelendi-
rilmiştir. Ayrıca alanın güneydoğu tarafına doğru1 km alana kadar mermer bloklara rastlanır. 
Kilise denilen Mevkiinin güneydoğusunda 2 adet karşılıklı yolun kenarına konulmuş pres 
ağırlığı parçası tespit edilmiştir. Hacim Sultan Türbesi’nin olduğu yer Hacim Köyü’nün 500 
m., Örtülü Mevkii’nin ise 3 km. güneydoğusunda yer almaktadır. Güney doğusunda duvarda 
2 adet mezar steli tespit edilmiştir. Hacim Sultan türbesinin mezarlık girişinde çeşitli mimari 
yapılara ait buluntular gözlenmiş ve belgelenmiştir. Hacim Türbesinin yapı malzemesi olarak 
2 adet profilli mimari blok devşirme olarak kullanılmıştır. Ayrıca Türbe’nin yakın çevresin-
de çok sayıda olasılıkla anıtsal? yapılara ait olabilecek büyük blok tespit edilmiş ve bunlar 
belgelenerek kayıt altına alınmıştır. Yerel söylencelerde Türbe’nin altındaki hücreden Çile 
Tepesi’ne bir tünel olduğu ve bu tünelin de bağlı olduğu bir yer altı şehri olduğuna dair inanç 
vardır. Hacim Sultan Türbesi’nin yapımında ve çevresinde rastlanan profilli bloklar (işlenmiş 
düz bloklar, bema sütunu, kapı tipli steller gibi) örtülü mevkinden getirilebileceği gibi yakın 
bir çevreden de elde edilmiş olabilirler.

Kapaklar (Kapaklar) Köyü: Dioskome olarak adlandırılan Roma Dönemi Sebaste’ye 
bağlı bir köydür. Olasılıkla köyün 300 m. kuzeydoğusundaki höyük olarak adlandırılan alan-
da antik yerleşimin olduğu alandır.  

Kırka Köyü: Kırka Köyü, Uşak merkeze (Temenouthyrai)19 km. Banaz’a (Akmonia) 18 
km, Selçikler’e (Sebaste) 20 km mesafededir. Köy halkı eskiden yerleşimin köyün 300 m. 
batısındaki Ören yerinde olduğunu belirtmiştir. Özellikle kırsal kesimlerdeki “ören” adlan-
dırılması antik bir yerleşimin olduğunu bize göstermektedir ki Uşak genelinde birçok alanda 
bu isimle karşılaşılan yerlerde arkeolojik buluntular ele geçmektedir. Ören Mevkiinin yakın-
larında “nohut arası” denilen mevkide Roma Dönemi oda mezar açılmış tahrip edilerek geri 
kapatılmıştır. Köyün merkezinde ve özellikle camiinin içinde çok sayıda Roma Dönemi’ne 
ait mezar stelleri ve yazıtlar devşirme olarak kullanılmıştır. Kırka Köyü, “İğde üstü” Mevkii 
olarak adlandırılan alanda ise bir höyük yerleşimi tespit edilmiştir. 

Sivaslı - Yayalar Köyü: Sivaslı Dedeballar Mahallesi, Derekaşı Mevkii diğer adıyla “Sık-
tırma” olarak da bilinmektedir. Helenistik, Roma Erken İmparatorluk ve Geç Roma Döne-
mi seramik parçaları ile iki adette Roma Dönemi cam kap parçası bulunmuştur. Bu alanın 
olasılıkla nekropol alanı ise 300 m. güney doğusundaki Koca Mezar olarak adlandırılan Ya-
yalar köyüne bağlı Mevkii yerel halk tarafından mezarlık alanı olarak bilinmektedir. 

Sivaslı–Tatar Köyü: Ağaçbeyli-Tatar arasında Karaazat Mevkii’nde kayaya oyulmuş bir 
mezar kaçak kazıcılar tarafından açığa çıkarılmıştır. Bu alanda bir adet mimari blok tespit 
edilmiştir. Blok genişliği 90 cm, kalınlığı ise 10 cmdir. Mezarın giriş kapası 48 cm yüksekli-
ğinde 92 cm genişliğindedir. Mezarın iç kısmı ise 1 m. yüksekliğinde 3 m x 2.65 cm ölçüle-
rindedir. Mezar kaçak kazıcılar tarafından tamamen boşaltıldığı için herhangi bir buluntuyla 
karşılaşılmamıştır.
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Ağaçbeyli, Kurudere Mevkii Eminler Tepesi: Ağaçbeyli Kasabası, Selçikler merkezin 8 
km. güneybastısında yer almaktadır. Ağaçbeyli’nin çevresinde çok sayıda farklı dönemlere 
ait arkeolojik yerleşimler ve nekropol alanları bulunmaktadır. Eminler Nekropol alanının 
batısında, Kurudere Mevkii Ağaçbeyli (yerel halk Kuruçay Mevkii) olasılıkla arkeolojik bir 
yerleşim ve nekropol kalıntısına rastlanmıştır. Ekim dikim çalışmalarının yapıldığı şahıs 
arazisindeki, derinden sürme ile yüzeyde çok yoğun bir moloz kalıntısı ile karşılaşıldı. Bu 
alanda yapılara ait stroter, kalypter, duvar tuğlası, bir adet opus sectila tespit edilmiş ayrıca 
yoğun bir yanık alanda aynı bölgeden gelmektedir. Ayrıca alanda Helenistik ve Roma Dö-
nemlerine ait yoğun seramik parçaları (Resim:7), ve bir adet Lydia amphora parçası,  2 adet 
kurşun ağırlık ve cam parçaları ile karşılaşılmıştır. Aynı alanda kemik parçaları da gözlenmiş 
ayrıca köy halkından biri bu tarlada bulduğu ve içinde kemikler olan kabı kendi evinde sak-
lamış ve bize belgelememiz için göstermiştir. Kurudere Mevkiinde yüzey araştırmaları ile 
hangi dönemde yerleşim hangi dönemde nekropol olarak kullanıldığını şu anki bilgilerimiz 
ile belirlemek oldukça zordur. 2020 yılında bu alana tekrar gittiğimizde alanın tamamının 
tarla sahibi tarafından düzeltildiği ve çıkarılan profilli taşların ise tarla sınırına yerleştirildiği 
görülmüştür. Tarla sahibi burada bulunan tüm kültür buluntularını yok etmiştir. Bu durum 
Bakanlığa gönderilen yazıda da belirtilmiştir.

Ağaçbeyli, Yeditepe Mevkii-Kale: Kurudere Mevkii’nin 200 m. güneybatısında ise ye-
rel halk tarafından Kale olarak adlandırılan bir alan vardır. Burada yaptığımız yoğun yüzey 
araştırması sonucunda üst tarafı tıraşlanmış olan alanın içinde çeşitli boyutlardaki yapılara 
ait mimari temellerle karşılaşılmış ve bunlar belgelenerek kayıt altına alınmıştır (Resim: 7). 
Buradaki alanda tespit edilen seramik parçaları çok sayıda olmasına rağmen çok küçük par-
çalar halinde ele geçmiştir. Bunun nedeni ise çobanların buraya hayvanlarını getirmesi ve bu-
rada otlatmasıdır. Seramik parçaların çoğu Helenistik Döneme ait olmakla birlikte az da olsa 
Roma ve Bizans malzemeleri de alandan gelmektedir. Ağaçbeyli, Yeditepe Mevkii-Eminler 
Tepesi, adından da anlaşılacağı gibi tepelik bir alan da kurulmuştur ve tepenin üst kısımların-
dan eteklerine kadar kaçak kazılar ile açığa çıkarılmış mezarlar bulunmaktadır. 

Ağaçbeyli, Çadıryeri Mevkii: Ağaçbeyli, Yeditepeler Mevkii yerleşim alanının 800 m. 
doğusunda ise Çadıryeri Mevkii olarak adlandırılan alanda profilli taşlar ve tuğla parçaları 
gözlenmiştir. Ayrıca çok sayıda kaçak kazı çukuru da bu alanda bulunmaktadır. Burası ola-
sılıkla küçük bir yerleşim yeri ve bu yerleşim yerinin nekropol alanı olabilir. Ağaçbeyli, Ye-
ditepeler Mevkii yerleşim alanının yaklaşık 1.800 m. kuzeydoğusundaki İncirlikaya Mevkii-
si’nde yapılan incelemeler sonucunda Roma dönemine ait seramik buluntuları ve çok sayıda 
kaçak kazı çukuru bulunmuştur. Kaçak kazılar sonucunda bu nekropol adeta talan edilmiş 
durumdadır. Köy sakinlerinden rehberimiz bu alanda cam gözyaşı şişeleri (unguentariumlar) 
ve sikkelerin çıktığını belirtmiştir. Ağaçbeyli, Ören Mevkii olarak geçen alan Hendek Kale-
sinin kuzeydoğusunda yer almaktadır. Yapılan yüzey taramasında yoğun seramik parçaları, 
cam parçaları ve taban tuğlaları ve yoğun pithos parçaları gözlenmiştir.  
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Ağaçbeyli-Hendek Kalesi: Ağaçbeyli Köy merkezinin yaklaşık olarak 2.5 km. doğusunda 
Hendek Kalesi olarak adlandırılan alan bulunmaktadır. Bu yerleşim alanının tamamı 15.080m2  

lik bir alana (190x180 m.) ve yaklaşık olarak 3.5 – 4 m. yüksekliğe sahiptir. Köylüler bu 
yükseltiden dolayı bu alanı kale olarak yorumlamışlardır. Hendek Kalesi’nin su kaynağı do-
ğudaki Bulkaz Dağlarından doğan Gürpınar Çayı’ndan sağlanmaktadır. 2017 yılında ilk defa 
alana gidilerek incelemeler yapılmış ve bu ön araştırmada Bizans seramik parçaları ve pen-
cere camı parçaları yüzeyde tespit edilmiştir.  2018 yılında Hendek Kalesi’nin çevresindeki 
43 km. alandaki tüm tarlalarda incelemeler yapılmış ve burada Lydia seramik parçaları, He-
lenistik, Roma, Geç Antik Çağ ve Orta Bizans malzemelerinin olduğu görülmüştür. Özellikle 
çevresinde Bizans Dönemine ait çok sayıda press parçalarının bulunması hatta bir işliğe ait 
alanın kaçak kazı çukurunun görülmesi ve buranın güney-kuzey Roma yol güzargahı üzerin-
de bulunmasından dolayı olasılıkla bir mansiones ya da şarap üretim merkezi olarak kulla-
nılmış olabileceğini akla getirmektedir (MS 4. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun eyaletler 
arasında seyahat eden askerleri ve memurları tarafından kullanılan yol şebekesi ve bu yol 
üzerinde bulunan mansiones (han ve kervansaraylar) bakımlı ve işlevlerini sürdürüyorlardı. 
(Mitchell 2019: 361). Alanın yüzeyinde yoğun miktarda taban ve duvar tuğlasına ait parça-
lar ile künk parçaları gözlenmiştir. Ayrıca 100 m. doğusunda ise bugün köylüler tarafından 
kapatılmış olasılıkla bir sarnıç bulunmaktadır. Bir adet taban tuğla parçası üzerinde damga 
ve baskı bezeme gözlemlenmiştir. Yapı kalıntılarının bulunduğu alanın batısında bir adet 
pres ağırlığı görülmüştür. Pres ağırlığının 10 m. kuzeyinde yamaçta dağınık olarak iki adet 
olasılıkla şarap üretime ait bloklara rastlanmıştır. Çok sayıda taban tuğlası, bir pithos parça-
sı, seramik parçası ve bir adet cam buluntusu tespit edilmiştir. Yüzeyde çok fazla miktarda 
mimari blok ve pres ağırlığı bulunmaktadır. Olasılıkla en parlak dönemini Geç Antik Çağ’da 
yaşayan Hendek Kalesi aynı zamanda konaklama alanının dışında bir üretim merkeziydi. 
Hendek Kalesi’nin hemen çevresinde bulunan işlikler olasılıkla burada şarap üretiminin de 
yapıldığını göstermektedir.  MS 6. ve 7. yüzyıllarda ise büyük arazi sahiplerinin vergiden 
kaçınması ile birlikte Doğu Roma İmparatorluğu zayıflamaya başladı (Mitchell 2019: 361). 
Hendek Kalesinin doğusu tümülüsün kuzey batısında yüzey incelemesinde Orta Bizans Dö-
nemi ile Geç Bizans arasına tarihlenen cam bilezik parçası ile 11. - 13. yüzyıl arasına ait az 
sayıda testi kulp parçası gözlenmiştir (Hendek Kalesi ayrıca başka bir yayın çalışmasında 
tüm detayları ile irdelenerek yayınlanacaktır).

Ağaçbeyli Hendek Kalesi, Roma Nekropolü: Hendek Kalesi’nin olasılıkla Roma nekro-
pol alanı 500 m. güneydoğudaki Kureyş yolu üzerindeki nekropol alanıdır. Yüzeyde yoğun 
tuğla parçaları taban, duvar tuğlası ve pithos parçaları tespit edildiği bir nekropol alanı ile 
karşılaşılmıştır. Bu alan ilk defa tarafımızdan tespit edilerek belgelenmiştir. Mezarda atılan 
toprak yüzeyinde kemik parçaları tespit edilmiş ve fotoğraflanmıştır. Az sayıda ağız ve gövde 
parçası ele geçmiştir. 

Pınarbaşı: Bulkaz Dağı’nın batı eteklerinde, Selçikler’in ise 3 km. güneydoğusunda yer 
almaktadır. Bulkaz’dan gelen kaynak sularından dolayı Pınarbaşı olarak adlandırılmıştır. 
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Pınarbaşı okul caddesi “dedeler yatırı” olarak geçen mezarın ayak ucunda Bizans Dönemine 
ait paye başucunda da antik mimari blok ve kırık sütun başlığı tespit edilmiş ve belgelen-
miştir. Pınar camii girişinde iki adet mimari blok ile camii içeresinde ise Bizans dönemine 
ait yazıtlı arşitrav kayıt altına alınmıştır. Ayrıca yerel halktan alınan bilgilere göre Pınarbaşı 
Güvercin kayası Mevkii olarak adlandırılan alanda çok sayıda mezarların bulunduğu be-
lirtilmiş yine aynı kaynaklar Pınarbaşı İlkokulu yapılırken bahçesinde yapılan temel çalış-
malarında birçok mezarın tahrip edildiği bunların içinden boncuk, altın kolye,  küpe, cam 
kaplar ve kandillerin çıktığı da aktarılmıştır. Köyüstü Mevkii olarak adlandırılan ve Pınarbaşı 
Köyü’nün1 km. doğusunda köylülerin tümülüs olarak adlandıkları bir alan bulunmaktadır. 
Ancak bu alanda yapılan araştırmalarda tarım çalışmaları nedeniyle tepelik alanın ortadan 
kaldırıldığı anlaşılmıştır. Yüzeyde ise hiçbir arkeolojik materyal görülmemektedir. Pınarbaşı 
Kuruçay Mevkii günümüzdeki Pınarbaşı Beldesi’nin 3 km. güneyinde yer almaktadır.  Kuru-
çay Nekropol alanı kayaya oyuk şeklinde derenin yol kenarına konumlanmıştır. Burada doğu 
- batı uzantılı kaya mezarları tespit edilmiştir.

SİVASLI – BULKAZ DAĞLARI ARAŞTIRMALARI 

Sırakayalar Bizans Yerleşimi: Sırakayalar Mevkii halı kayasının kuzeyinde yer almakta-
dır. Burada yaptığımız incelemeler sonucunda Sırakayaların hemen önünde polygonal taşlar 
ve az sayıda tuğla ve Bizans Dönemi’ne ait seramik parçalarına rastlanmaktadır. Bizans yer-
leşimi olarak adlandırılan yerin doğusunda Sırakayalar kuyusu olarak adlandırılan bir kuyu 
bulunmaktadır. Bu kuyu yerleşimin 150 m. kuzey-doğusundadır ve günümüzde hala kullanıl-
maktadır. Kuyunun önceki adı Gökkuyu şimdiki adı ise Kapaklıkuyu’dur. 

Tepesidelik Mevkii Kaya Kutsal alanı: Bulkaz Dağı’nda yaptığımız araştırmalarda dağın 
güney taraflarında Tepesidelik Mevkii, kuzeyde ise Öküz Gölü’nün olduğu alanda yaklaşık 
1675 m. yüksekliğinde Koca Dağ’ın güneyi, Alma Dağları’nın batısında olasılıkla Phryg? 
dönemine ait açık alanda kayaya oyulmuş sunaklar vardır. 

Küçük Sergurut Tepesi Yerleşim ve Nekropol Alanı: Üçkuyular Mevkii, Küçük Sergu-
rut tepesi olarak adlandırılan alanda kayrak taşından yapılmış mimari yapılara ve nekropole 
rastlanmıştır. Yerleşime ait duvarlar ve mezar alanında çevredeki yerel malzeme olan kayrak 
taşı kullanılmıştır.

Serkurut Mevkii Yerleşim ve Nekropol Alanı: Bulkaz Dağı’ndaki Serkurut Mevkii, Afyon-
karahisar sınırları içerisindeki Avgancık en yakın köydür. Koca dağın doğusunda tek nefli kilise 
yapısı bulunmaktadır. Serkurut Mevkii kilisenin güney- batısında nekropol alanı tespit edilmiş-
tir.  Mezarlar kaçak kazı ile açığa çıkarılmış ve tahrip edilmiştir. Nekropol alanının çok yakının-
da yerleşime ait izlere rastlanılmıştır. Serkurut Mevkii, kilisenin batısı olasılıkla yerleşim alanı 
olarak kullanılmıştır. Çok az Bizans Dönemi seramik buluntusu tespit edilmiştir. 

Halıkayası Yerleşimi: Kocadağ’ın 1630 m. yükseklikte tepe noktasında orman yangın 
gözetleme kulesi yer almaktadır. Orman yangın gözetleme kulesinin 300 m. güneyinde Ha-
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lıkayası arkeolojik yerleşimi bulunmaktadır. Etrafta az sayıda seramik parçası ele geçmiştir. 
Etraftan seramik parçası, cam parçası, kaya kristali, taban tuğlaları tespit edilmiş olup bun-
ların Geç Roma Bizans dönemi olduğu tespit edilmiştir. Taban tuğlaların fotoğrafı çekilip 
belgelenmiştir. 

Eşşekini Yerleşimi: Eşşekini ismi hayvan bağlamak için uygun bir yer olduğu için yerel 
halk tarafından bu isimle adlandırılmaktadır. Eşşekininin hemen güneyinde kaçak kazı çu-
kuru tespit edilmiştir. Çukurun içeresindeki 1 m taş dolgudan seramik parçaları gelmektedir. 
Ayrıca etrafta seramik parçalarının yanı sıra cam parçalarına da rastlanmıştır. 

DEĞERLENDİRME

Sebaste, Augustus tarafından kurulan kentler arasında yerini almış olmasına rağmen hikâ-
yesinin başlangıcı çok daha eskiye, Geç Neololitik Dönem’lere, dayanmaktadır. Sebaste’nin 
kurulduğu merkezde bulunan höyükte en erken buluntular Geç Neolitik Dönem’den itibaren 
başlamakta ve kesintisiz olarak günümüze kadar da devam etmektedir (Fıratlı 1972, 111-122- 
Taştemür 2017, 83-90). Roma Dönemi’ndeki kuruluşunun asıl kırsal alanlardaki küçük yer-
leşimleri bir araya getirmek ve tek bir merkezden yönetilmesini sağlamaktır (Resim.8). Bu 
nedenle hem önemli yol güzergâhları üzerinde bulunması hem de merkezi konumu ile çev-
redeki küçük yerleşimleri territoryumuna almıştır ki günümüzde bu sınırlar Sivaslı İlçesi’nin 
tamamı kadardır (Resim: 9-10). Sebaste’nin Roma Dönemi’nden sonra da bir piskoposluk 
merkezi (Resim: 11). olarak bölgede önemli bir konumda olduğu Hierokles listelerinde de 
adının geçtiğinden anlaşılmaktadır. Kiliselerin isimleri ile ilişkili herhangi bir arkeolojik veri 
ele geçmese de Dr. Fıratlı arşivinde yaptığımız çalışmalarda küçük kilisede bulunan bir yazıt-
ta Eustatios isimli biri tarafından kurulduğu belirtilmektedir. Ancak yazıt ile ilişkili Dr. Fırat-
lı’nın notları dışında başka hiçbir belge mevcut değildir. Yine yayınlanmamış 1978 yılına ait 
kazı raporunda Büyük kilisenin kazısı sırasında ele geçen Micheal VII Ducas’a (1071-1078) 
ait altın sikke ve aynı tabakadan ele geçen Selçuklu kandili kilisenin aşağı yukarı terkediliş 
tarihini vermesi açısından önemlidir. Bu tarihten sonra ise Sebaste’nin bulunduğu topraklar 
Türkleşmeye başlayacak ve ‘Sebaste’ ismi de ‘Sivaslı’ ismine dönüşecektir. Sebaste ve yakın 
çevresinde gerçekleştirdiğimiz beş yıl süren yoğun yüzey araştırmalarının değerlendirmesini 
içeren, Türkiye’nin birçok üniversitesinden araştırmacıların katılılmıyla bilimsel bir yayına 
dönüşen ve İngilizce olarak uluslararası bir yayınevinde yayınlanan “Sebaste (Phrygia): City 
and Its Surrounding: Results of the Excavations 1966-1978 and The Survey 2016-2020 (Se-
baste (Phrygia):   Kenti ve Çevresi 1966-1978 Kazıları ile 2016-2020 Yılları Yüzey Araştır-
malarının Sonuçları)”  başlıklı yayınımız, Sebaste’de gerçekleşen hem kazılar hem de güncel 
yüzey araştırmalarını içeren bir esere dönüşmüştür (Taştemür-Dinç 2021).
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Resim 1: 2017 Harita (Taştemür, E.-Erten, Ş.).

Resim 2: 2018 Harita (Taştemür, E.-Erten, Ş.).
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Resim 3: 2019 Harita (Taştemür, E.-Erten, Ş.).

Resim 4: 2020 Harita (Taştemür, E.-Erten, Ş.).



343

2019-2020 YILI YÜZEY ARAŞTIRMALARI / CİLT 1

Resim 5: Sivalı İlçesi’ndeki yerleşimlerin dağılımları (Taştemür, E.).

Resim 6: Ağaçbeyli Hendek Kalesi (Taştemür, E.).
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Resim 7: Eminler Tepe Mevkii (Taştemür, E.).

Resim 8: Sebaste’nin Phrygia’daki konumunu gösteren harita. (Talbert 2000, Barrington Atlas).
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Resim 9: Sivaslı ovasının kuzeyden görünümü (Taştemür, E.).

Resim 10: Sebaste ve çevresi yol güzargahları (Taştemür, E.).
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Resim 11: Kiliseler ve Temenos duvarı çizimi. (Sebaste Yüzey Araştırması Arşivi.
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KARAMAN İLİ VE MERSİN İLİ MUT İLÇESİ ANTİK DÖNEM YERLEŞİMLERİ 
VE YERLEŞİM DÜZENLEMESİ ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI 2019-

2020 ÇALIŞMALARI
Ercan AŞKIN*

Mehmet KURT

Hatice KÖRSULU

Mehmet ALKAN 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
09.08.2019 tarih ve E.669608 sayılı yazısında belirtilen “Karaman İli ve Mersin İli Mut İlçesi 
Antik Dönem Yerleşimleri ve Yerleşim Düzenlemesi” konulu Arkeolojik Yüzey Araştırması-
nın 2019 çalışmaları Bakanlık Temsilcisi olarak Gülpempe ARAS’ın katılımıyla 09.09.2019 
tarihinde başlamıştır. Araştırma 22.09.2019 tarihinde sona ermiş olup toplam 14 gün sür-
müştür. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
06.08.2020 tarih ve E.566300 sayılı yazısı ile yürütülen 2020 yılı çalışmaları ise Bakanlık 
Temsilcisi olarak Bünyamin AKBULUT’un katılımıyla 01.09.2020 tarihinde başlamış ve 
19.09.2020 tarihinde sona ermiş olup toplam 19 gün devam etmiştir.

2019 ve 2020 çalışmaları kapsamında Karaman İli ile Mersin, İli Mut İlçesi sınırları içe-
risinde aşağıda belirtilen yerlerde incelemeler gerçekleştirilmiştir: 

KARAMAN İLİ ÇALIŞMALARI

Karaman Merkez İlçe Sınırları İçerisindeki Çalışmalar

Karaman il merkezinin 20 km. kadar kuzeydoğusunda Ekinözü Köyü sınırları içerisinde 
yer alan Derbe Höyük ziyaret edilerek incelemelerde bulunulmuştur.

Karaman merkezin 24 km. güneydoğusundaki Akpınar Köyü sınırları içerisindeki Gevre 
Mevkiinde yer alan bir kaya yerleşiminde incelemelerde bulunulmuştur. Yerleşim içerisinde 
Ana kayaya açılmış, çeşitli büyüklüklerde yaşam alanları, ahır gibi mekânlar tespit edilmiş-
tir. Ana kayaya açılmış mekânların hemen alt kesiminde üçgen alınlıklı bir kaya mezarı ile 

* Dr. Öğr. Ü. Ercan AŞKIN, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Yu-
nus Emre Yerleşkesi, 70100 Karaman/TÜRKİYE, E-posta: ercanaskin@gmail.com

 Prof. Dr. Mehmet KURT, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yunus 
Emre Yerleşkesi, 70100 Karaman/TÜRKİYE, E-posta: mehmetkurt6970@hotmail.com

 Doç. Dr. Hatice KÖRSULU, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Yunus Emre Yerleşkesi, 70100 Karaman/TÜRKİYE, E-posta: hkorsulu@gmail.com

 Dr. Öğr. Ü. Mehmet ALKAN, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Yunus Emre Yerleşkesi, 70100 Karaman/TÜRKİYE, E-posta: mehmedalkan@hotmail.com
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karşılaşılmıştır. Mezarın sağ tarafında tahrip durumda yazıt bulunmaktadır. Üçgen alınlık 
içerisinde ise bir kartal figürü ile tahribattan dolayı ne oldukları anlaşılamayan kabartmalar 
yer almaktadır (Resim: 1).

Karaman merkezin 11 km. kadar güneydoğusunda Başharman Köyü sınırları yer alan 
Ballık Mevkiindeki büyük bir kaya yerleşiminde gerçekleştirilen araştırmalar sonucu geniş 
bir alana yayılan ana kaya açılmış çok sayıda mekâna rastlanmıştır. Yerleşim alanının doğu 
kesiminde ise birkaç kaya mezarı bulunmaktadır. Mezarların biri girişinin hemen altında bir 
aslan kabartması taşıması dolayısıyla ilgi çekicidir. Yatar durumdaki aslan figürü sağ pençe-
sinin altında bir yaban keçisini tutmaktadır (Resim: 2).

Karaman merkeze bağlı Gülkaya Köyü sınırları içerisindeki Kale Mevkii’nde yüksek bir 
ana kaya bloğunda çeşitli mekânlardan oluşan dört katlı bir düzenlemenin olduğu görül-
mektedir (Resim 3). Üçüncü katta görülen kapılardan sağ taraftakinin üst kesiminde basit 
bir işçiliğe sahip bir aslan figürü kabartması görülmektedir. Bu mevkiideki bir diğer kaya 
bloğunda ise bir şapelin oluşturulduğu gözlemlenmektedir. Doğuya bakan kenarında bir ap-
sise sahip olan şapel günümüze oldukça iyi durumda ulaşmıştır. Şapelin hemen batısında ise 
günümüzde ahır olarak kullanılan ana kayaya oyulmuş geniş bir mekânla karşılaşılmaktadır.

Ayrıca Gülkaya’nın eski köy yerleşiminin bulunduğu alandaki kayalık yamaçlardaki kaya 
yerleşiminde belgeleme çalışmaları yürütülmüştür. Beş kattan oluşan yerleşim içerisinde çe-
şitli amaçlarla oyulmuş çok sayıda mekân ve kaya mezarları ile karşılaşılmaktadır. Mezarlar-
dan birinin girişi üzerinde tahribattan dolayı tam olarak anlaşılamayan bir aslan ya da medusa 
başı kabartması seçilebilmektedir. Vadinin karşı yamacında da yine bir kaya yerleşiminin 
bulunduğu gözlenmektedir. 

Karaman Merkeze bağlı Gülkaya Köyü’nün 2 km. kadar doğusundaki Kutlubey Mevki-
inde kayalık yamaca oyulmuş çeşitli mekânlar ve araştırma kapsamında daha önce ziyaret 
edilmiş olan ana kayaya açılmış kilise incelenmiştir. Oldukça nitelikli bir mimariye sahip 
olan kilisenin detaylı olarak çalışıldığı anlaşılmaktadır. Apsis ve diğer kısımlarının yanı sıra 
kubbesi de özenle işlenmiştir.

Karaman merkeze bağlı Taşkale beldesinin 9 km. güneyinde yer alan olan Miske ören 
yerinde yürütülen çalışmalar sonucunda oldukça büyük bir antik yerleşimin söz konusu 
olduğu gözlemlenmiştir. Yüksek ve kayalık tepe üzerinde olasılıkla yerleşimin akropolisi 
bulunmaktadır. Tepe üzerinde sur duvarları ve çeşitli yapılara ait duvarlar kısmen takip edi-
lebilmektedir. Tepenin kuzeybatısında bulunan bir alt terastaki geniş yerleşim alanında ise 
duvar kalıntıları izlenebilmektedir. Yerleşim alanının batısında büyük taş bloklarla oluşturul-
muş mezarları barındıran nekropolisin geliştiği gözlemlenmektedir.

Taşkale sınırları içerisindeki araştırmalarda beldenin 14 km. güneydoğusunda Purçu ola-
rak adlandırılan kayalık bir tepenin güney yamacında bir antik yerleşim tespit edilmiştir. 
Yerleşim alanının kuzeydoğusunda yakın zamanımıza ait büyük oranda yıkık durumdaki 
evin inşasında duvarlarda olasılıkla bir kilise bloklarının yoğun bir şekilde kullanıldığı göz-
lemlenmektedir.
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Karaman merkeze bağlı Dereköy Köyü sınırları dahilindeki Harman Örenyeri içerisinde 
yer alan muhtemel bağ evi, üzüm atölyesi, bazı yapı kalıntıları ve sarnıçlar incelenmiştir. 
Ayrıca köydeki Fisandon Kilise Camii incelenmiştir. Yine Dereköy sınırları içerisinde yer 
alan iki adet taş köprü kayıt altına alınmıştır (Resim: 4).

Karaman merkez Yuvatepe Köyü sınırları içerisinde yer alan Tilkitepe ören yerinde ana 
kayaya oyulmuş mekânlar incelenmiştir. Tepelik alanın güney yamaçlarının taş ocağı olarak 
kullanıldığı anlaşılmıştır.

Karaman Merkez Çiğdemli Köyünde yazıtlı bir kapı lentosu tespit edilmiş ve kayıt altına 
alınmıştır.

Karaman merkez Yollarbaşı Köyü sınırları içerisindeki ve mimari bloklar ile Ulu Camii 
duvarlarında devşirme olarak kullanılmış mimari parçalar incelenmiştir. Yine Karaman Yol-
larbaşı Köyü sınırları içerisinde yer alan Kanlıkavak Mevkiinde incelemelerde bulunulmuş, 
burada küçük bir yerleşimin varlığı tespit edilmiştir.

Karaman merkez Kozlubucak sınırları içerisinde yer alan Kolubucak höyük incelenmiştir. 
Köy içerisinde yer alan bazı kaya mezarları ve ana kayaya açılmış mekânlar kayıt altına alınmıştır. 

Karaman merkeze bağlı Ağaçyurdu Köyü sınırları içerisindeki yıkık durumdaki olası bir 
çiftlik evinin kalıntıları incelenmiştir.

Karaman merkez Karacaören Köyü içerisinde mimari bloklar ve değirmen taşları tespit 
edilmiş ve belgeleme çalışmaları yürütülmüştür.

Karaman merkez Eğilmez Köyü içerisinde yer alan mezarlıktaki mimari bloklar 
incelenmiş, köy içerisinde değirmen taşları, sarnıçlarda kullanılmış lahit teknesi ve kapakları 
tespit edilmiştir (Resim: 5).

Karaman merkeze bağlı Lale Köyü içerisinde yer alan kaya yerleşimleri incelenmiştir.

Karaman merkez köylerinden Medreselik içerisinde yer alan kaya yerleşimleri ve Serta-
vul Geçidi’ne hakim durumdaki Medreselik tümülüsü incelenmiştir.

Karama İli, merkez İlçesi Kurucabel Köyü sınırları içerisinde yer alan içinde yazıtlar 
bulunan Göz Mağarası ve üzerindeki şapelde incelemelerde bulunulmuştur. 

Karaman il merkezinin 20 km kadar kuzeydoğusunda yer alan Ekinözü Köyü sınırları 
içerisindeki Derbe Höyük ziyaret edilerek incelemelerde bulunulmuştur.

Ayrancı İlçesi Çalışmaları

Karaman merkezin 40 km. kuzeydoğusunda yer alan Karaağaç Köyü içerisinde yapılan 
incelemelerde köy içerisindeki sarnıçların inşasında antik döneme ait çeşitli mimari 
parçaların devşirme malzeme olarak kullanıldığı gözlemlenmiştir. İkiz pencere bloğu, kapı 
söve ve lentoları gibi unsurlar bu bloklar arasında en çok rastlananlardır. Sarnıçlardan birinin 



350

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

doğu kısa kenarında Arap alfabesiyle yazılmış bir kitabe bulunmaktadır. 

Karaman il merkezinin 35 km. kuzeydoğusunda yine Karaağaç Köyü sınırları içerisinde 
yer alan geniş bir alana yayılan Cinasun Ören Yeri’ndeki antik yerleşim tekrar ziyaret edilmiş-
tir.  Yerleşim alanı içerisinde temel bazında sur ile çok sayıda duvar izlerine rastlanmaktadır. 
Çevrede rastlanan çok sayıda üzüm presi ağırlık taşı civarda antik dönemde yoğun bağcılık 
faaliyetleri gerçekleştirildiğine işaret etmesi açısından dikkat çekicidir. Yerleşim alanı 
içerisinde karşılaşılan seramiklerden 1 torba örnek alınmıştır. Çevrede yapılan araştırmalarda 
Cinasun’un 2 km kuzeyinde yer alan tepenin üzerinde küçük bir yerleşimin bulunduğu tespit 
edilmiştir. Çeşitli mekânlara ait duvarlara ait kalıntılarının görülebildiği yerleşim olasılıkla 
kuzey ve güney arasındaki bağlantıyı sağlayan geçidin kontrolünü sağlamaktaydı. Nitekim 
söz konusu tepe her iki kesime de hakim konumdadır.

Cinasun’un 3,5 km. batısında çevreye hakim yüksek bir tepe üzerinde yer alan Sikkeli 
Tepe’de gerçekleştirilen incelemelerde doğu-batı doğrultusunda uzanan bir kale yerleşiminin 
söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Tepe üzerinde savunma duvarları belirgin bir şekilde 
takip edilebilmektedir. Yerleşimin batı ucundaki zirve üzerine birkaç mekândan oluşan bir 
yapının duvarları kısmen takip edilebilmektedir. Kalıntılar arasında rastlanan küçük bir apsis 
olası bir dini yapıya işaret eder niteliktedir.

Ayrancı ilçesinin 8 km batısında, Cinasun’un güneyinde yer alan Atlashan yapısındaki 
incelemeler neticesinde hanın inşasında büyük oranda antik döneme ait yapıların mimari 
bloklarının, büyük olasılıkla da bir kilise yapısına ait malzemelerin kullanıldığı gözlemlen-
miştir (Resim: 6). Doğu duvarının dış yüzündeki bloklarından biri üzerinde Yunanca olarak 
Attalos ismi okunmaktadır. Ayrıca bazı bloklar üzerinde haç motifleri ve çeşitli süslemeler 
görülmektedir. 

Karaman merkeze bağlı Karaağaç Köyü’nün 4 km doğusunda bulunan geniş bir alana 
yayılmış antik yerleşim olan Zeyne ören yerinde yerleşim alanında çeşitli yapılara ait çok 
sayıda duvar kalıntısına rastlanmaktadır. Kalıntılar arasında karşılan ağırlık taşları çevre-
deki tarım alanlarında bağcılık faaliyetlerinin yürütüldüğüne işaret etmektedir. Bazı bloklar 
üzerinde karşılaşılan haç motifleri Hıristiyanlık Döneminde önemli oranda iskana uğradığını 
göstermektedir.

Ermenek İlçesi Çalışmaları

Katranlı Köyü’nün kuzey kesimlerinde bulunan kaya mezarlarında inceleme çalışmaları 
sürdürülmüştür. Köyün 1 km kadar güneydoğusunda Dede Beleni olarak adlandırılan tepe 
üzerinde ise birkaç mimari blok ve açık alanda ana kaya üzerine oyulmuş bir üzüm presi ile 
karşılaşılmıştır.

Ermenek İlçesi, Kazancı Beldesi sınırları içerisinde yer alan Eirenepolis (Topraktepe 
Örenyeri) kalıntıları incelenmiş, üzerinde kısa bir yazıt bulunan mimari parça tespit edilmiştir.
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Ermenek İlçesi sınırları içerisinde yer alan Sungullu Mevkiinde incelemelerde bulunul-
muştur.

Mersin İli Mut İlçesi Sınırları İçerisindeki Çalışmalar

Mut ilçe merkezinin 5 km. kadar kuzeyinde, Yeşilyurt Köyü sınırları içerisinde yer alan 
Sinabıç’ta önceki sezonlarda yapılan belgeleme çalışmalarına devam edilmiş, kuzeydeki ka-
yalık yamaçlarda bulunan kaya mezarları incelenmiştir. 

Mut ilçe merkezindeki Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde sergile-
nen lahitler, sütun başlıkları, sütun kaideleri ve çeşitli mimari elemanlar fotoğraflanarak kayıt 
altına alınmıştır (Resim: 7).

Mut’un 18 km. kadar kuzeybatısında Alahan yerleşimi ve nekropolisinde incelemelerde 
bulunulmuştur.

Mersin İli Mut İlçesi Narlıdere Mahallesine bağlı Küçük Sertavul Mevkiisi incelenmiştir. 
Burada küçük bir tepelik alanın üzerinde Setavul Geçidi’ne hakim durumda bir çiftlik yapı-
sının olduğu değerlendirilmektedir.

Mersin İli Mut İlçesi Yalnızcabağ Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Adrasos Antik 
Kenti’ndeki kalıntılar incelenmiştir.

Mersin İli Mut İlçesi Özlü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kaya mezarları incelen-
miştir (Resim: 8). 

Sonuç olarak 2019 ve 2020 yılı çalışmaları kapsamında yukarıda belirtilen yerleşimlerde 
inceleme ve belgeleme çalışmaları yürütülmüştür. Tespit edilen kalıntılar kayıt altına alınmış 
ve harita üzerine işlenmiştir. Yerleşimlerin çevresindeki tarım arazilerine hakim konumlara 
sahip oldukları görülmektedir. Çalışmalar sırasında rastlanan üzüm presleri, ağırlık taşları ve 
değirmen taşları antik dönemdeki tarımsal faaliyetlerin kanıtı niteliğindedir. 
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Resim: 1

Resim: 2

Resim: 3
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Resim: 4

Resim: 5

Resim: 6
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Resim: 7

Resim: 8
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KEKOVA ADASI ARKEOLOJİK YÜZEY/SUALTI ARAŞTIRMASI 2019
Erdoğan ASLAN*

Gizem YILMAZ

Merve ERASLAN

Başak ÖZTEN

1. GİRİŞ

Kekova Adası Antalya İli, Demre İlçesi sınırları içinde yer alan ve yaklaşık 7.5 km uzunlu-
ğunda, 1.6 km. genişliğindedir (Harita: 1). Ada üzerinde yüzey araştırmalarını yürüttüğümüz 
üç yerleşim yeri bulunmaktadır. Bu yerleşimler; adanın batı ucunda bulunan ve korunaklı do-
ğal koydan adını alan Tersane Koyu Yerleşimi, adanın kuzeye bakan kıyısına paralel olarak 
uzanan Kuzey Yerleşimi ve adanın doğusunda güneye bakan kayalık yamaçlarına kurulmuş 
olan Fener Yerleşimi’dir.

2019 yılı araştırma sezonunda çalışmalar1, Tersane Koyu Yerleşimi ve Kuzey Yerleşimi 
olmak üzere iki farklı alanda; arazi taraması, çizim çalışmaları ve hava fotoğrafı ile belge-
leme çalışmaları ve bu çalışmaların dijital ortamda işlenmesi olmak üzere dört ana başlık 
altında yürütülmüştür.

2. TERSANE KOYU YERLEŞİMİ

Adanın batı ucunda, nispeten daha düzlük bir alana sahip olan, günümüzde Tersane Koyu 
olarak adlandırılan doğal koy ve bu koyun gerisindeki bölgedir. Bu koy, aynı zamanda buradaki 
yerleşim alanının ana kara ile bağlantısını sağlayan doğal bir liman alanı işlevindedir (Harita: 2).

Bu sezon Tersane Koyu Yerleşimi’nde yapılan arazi taramasına yönelik çalışmalar yerle-
şimin batısı ve doğusunda sürdürülmüştür. Bu çalışmalarda daha önceki yıllarda tespit edilen 
yapılara ek olarak TY 107 numarası verilen bir adet balık sosu işliği ve TS 28 numarası 
verilen yeni bir sarnıç yapısı kayıt altına alınmıştır. Önceki yıllarda tespit edilmiş ve plana 

* Doç. Dr. Erdoğan ASLAN, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Konya, erdoganaslan@
gmail.com Orcid no: 0000-0002-3437-7207

 Gizem YILMAZ, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, 
Konya, gizem8279@gmail.com Orcid no: 0000-0002-6493-2566

 Merve ERASLAN, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı, Konya, mrveras-
lan@gmail.com Orcid no: 0000-0002-7662-6961

 Başak Özten, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı, Konya, oztenbasakk@
hotmail.com 

 Orcid no: 0000-0001-9286-2932   
1 2018 yılı Kekova Adası Arkeolojik Yüzey/Sualtı Araştırmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkla-

rı ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 03.09.2019 tarih ve 94949537-717606 sayılı izinleri ile 12.09.2019  – 
25.09.2019 tarihleri arasında Bakanlık Temsilcisi Muğla, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü uzmanı 
Emre Savaş’ın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
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işlenmiş fakat detayların incelenmesi için yeterli zaman kalmayan, hamam, sarnıç ve konut 
yapılarından bazıları bu sezon çalışmaları kapsamında detaylı olarak belgelenmiştir. Bu kap-
samda TY 2, 3, 74 ve 76 no’lu konut yapıları, TY 65 no’lu hamam yapısı ve TS 30 no’lu sar-
nıç yapısı incelenmiştir. Yapıların kesit ve görünüş çizimlerinin yanı sıra detaylı ölçümlerinin 
alınmasıyla katalogları da tamamlanmıştır.

1. 1. Tersane Koyu Yerleşimi Balık Sosu İşliği (TY 107)

Tersane Koyu Yerleşimi’nde yer alan TY 107 no’lu balık sosu işliği, aynı amaçla kullanı-
lan TY 1 no’lu işliğin güneyinde yer almaktadır (Resim: 1). Kuzeydoğu – güneybatı uzantılı 
yapının kuzey duvarının tamamı ve batı duvarının bir bölümü ana kayadan oluşmaktadır. 
Diğer duvarları ise sadece derzlerin sıvandığı, çift cidarlı kuru duvar tekniğinde polygonal 
taşlarla örülmüştür. Üst örtüsü günümüze kadar korunamamış olan yapının bazı duvarları 2 
m seviyesine kadar ayaktadır.

Yaklaşık 6.55 x 18.30 m ölçülerindeki işlik yapısının girişi güneybatı yönündedir. Girişin 
gerisinde 5.10 x 7.50 m ölçülerinde dörtgen bir oda ve bu odanın batısında moloz taş ve harç 
kullanılarak oluşturulmuş iki sıra halinde havuz benzeri altı adet cetariae bulunmaktadır. 
Nispeten farklı boyutlardaki cetariae’lerin en büyüğü 2.84 x 3.42 x 1.30 m ölçülerinde ve 18 
m3 hacmin, en küçüğü ise 1.80 x 2.30 x 1.10 m ölçülerinde ve 8 m3 hacmindedir. İşlik toplam-
da yaklaşık 68 m3’lük bir hacme sahiptir.

1. 2. A Hamamı (TY 65)

Bu yerleşim alanında yer alan hamam yapısı koyun batısında, deniz seviyesinden yakla-
şık 5 m yükseklikte konumlanmaktadır. Kıyıya paralel olarak yamaca yerleştirilen yapının 
planlamasında topografik özelliklerin önemli rol oynadığı anlaşılmaktadır. Bazı yerlerde ana 
kayaya yaslanan molozla örülü duvarlar görülürken bazı yerlerde doğrudan tıraşlanan ana 
kaya yüzeyi kullanılmıştır.

Hamam yapılarında kullanılan bölümler belli olduğu için planlamada odaların yerleri 
değiştirilse de sıralamanın dışına çıkılmamıştır. Genel planlama özellikleri göz önüne 
alındığında, girişin yapıldığı vestibulumdan ateşin yakıldığı praefurniuma kadar uzanan 
mevcut alanda apodyterium, frigidarium, tepidarium ve caldarium bölümleri olmalıdır. 
İçerisindeki yoğun dolgu sebebiyle bölümleri birbirinden ayıran duvarların izleri takip 
edilemeyen yapı 25 x 10 m ölçülerindedir (Resim: 2). Yapıyı güneybatıda sınırlayan, kimi 
yerde ana kayaya yaslanan kimi yerde ise anakaya üzerinde yükselen duvarlar köşelerde 
kısmen iki kenarı düzeltilmiş bloklar kullanılarak diğer kısımlarda ise çokgen molozlarla 
örülmüştür. Hamamın batı duvarının yamaca yerleştirilen diğer yapılar gibi tıraşlanan ana-
kayadan oluşması şaşırtıcı değildir. Fakat diğer yönlerdeki duvarları doğal şartların etkisiyle 
oldukça tahrip olmuştur. Bu tahribata ek olarak alandaki bitkilerden dolayı duvarlar takip 
edilememekte ve bölümler net olarak anlaşılamamaktadır.



357

2019-2020 YILI YÜZEY ARAŞTIRMALARI / CİLT 1

1. 3.  Tersane Koyu Yerleşimi Sarnıç 30 (KS 30)

TS 30, Tersane Koyu Yerleşimi’nin batı sınırında yer alan Yapı 84’ün 3 m kuzeyinde, 
dörtgen formlu, herhangi bir yapıya bağlı olmayan, kamusal bir sarnıçtır  (Resim: 3).

Neredeyse sağlam durumda olan sarnıç yapısının uzunluğu 8.70 m olup genişliği ise 6.50 
m’dir. Zemininin bir kısmı toprak dolgu ile örtülü olan sarnıcın çatıya kadar olan toplam 
yüksekliği 7 m’dir. Sarnıç 30, yaklaşık olarak 200 m³’lük bir su kapasitesine sahip olmasıyla 
ada üzerindeki sarnıçların en büyüğüdür.

Sarnıcın hazne bölümü yapım tekniği olarak incelendiğinde; bu sarnıca ait kuzey ve ba-
tısındaki beden duvarının tamamı, güney ve doğudaki beden duvarlarının ise bir bölümü ana 
kayadan yontulmuş ve geriye kalan üst kısımları ise örme tekniği ile inşa edilmiştir. 

Bu duvarlardan doğuda yer alanının yapımında, diğer duvarlara kıyasla daha az oranda 
ana kayadan faydalanılmış ve daha kapsamlı işçiliğe gerek duyulmuştur. Diğer duvarlardan 
farklı olarak aşağıdan yukarıya doğru dört kademede yükselmektedir. Bu kademelerin her 
biri içeriye (batıya) doğru sıçrama yapmaktadır2. Aynı zamanda bu duvar dışında yer alan ve 
bir bakıma payanda görevi gören bir ana kaya bloğuna da yaslandırılmıştır. Arazinin batıdan 
doğuya doğru eğimli olduğunu da göz önüne aldığımızda, doğu duvarının bu biçimde inşa 
edilmesinin sebebi, yaklaşık 200 m3’lük suyun neden olduğu yanal baskıya direnç göstermesi 
amacıyla yapılmıştır. Hazne kısmına ait duvarların örgü sistemi incelediğinde büyük boyutlu 
olan rektogonal ve polygonal blokların tercih edildiği görülmektedir. Bu bloklar, düzgün yü-
zeyleri dış taraflara bakacak şekilde çift sıra halinde örülmüşlerdir. Blokların arasında oluşan 
boşluklar ise küçük ve orta boyutlu kırma taşlarla doldurulmuştur. Yapının hazne kısmının 
ve pencere kısmının köşelerinde büyük boyutlu rektogonal bloklar kullanılmıştır. Düzensiz 
sırada dizilmiş, kaba çekiçlenmiş yüzeye sahip blokların yalnızca derz araları sıvanmıştır.

Suyun sarnıçtan çekilebilmesi için ise çatının yaklaşık olarak orta noktasına denk gelen 
yerde, yedi adet blok dörtgen formda bir açıklık oluşturulmuştur.

Bu açıklığın yanı sıra sarnıcın beden duvarının üzerine inşa edilmiş, üst yapıyı taşıyan 
güneydeki kısa yan duvarda bir pencere açıklığı vardır. Olasılıkla sarnıcın içinin temizlen-
mesi ve onarılması için yapılmış olan bu pencere açıklığının üzerine yekpare bir lento bloğu 
yerleştirilmiştir. 

2. KUZEY YERLEŞİM

Kuzey yerleşim kuzeye bakan ve Tersane Koyu’nun yaklaşık 1 km doğusunda yer alan dik 
yamaçlı kıyı şeridinde bulunmaktadır. Kuzey Yerleşim adını verdiğimiz, yöre halkı tarafından 
ise Batık Şehir olarak anılan bu alan, yaklaşık 1 km uzunluğunda olup kıyı hattından başlayarak 

2 Diğer duvarlardan farklı olarak aşağıdan yukarıya doğru sırasıyla 0.75, 1.21, 0.50 ve 0.65 m arayla 4 kademede 
yükselmektedir.  Bu kademelerin her biri içeriye (batıya) aşağıdan yukarıya doğru sırasıyla 0.11, 0.30, 0.21 ve 
0.90 m sıçrama yapmaktadır.  
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yamaca doğru üst üste dokuz terasa kadar varan bir yerleşim planı sergilemektedir (Harita: 3). 

Kuzey yerleşimde yürütülen tarama çalışmalarında KS 4 numarası verilen yeni bir sarnıç 
yapısı ile sarnıçlara ait doldurma ve taşma kanalları belgelenmiştir. Ada üzerindeki diğer 
sarnıçlardan farklı olarak bu sarnıcın tamamlanmayıp yarım bırakıldığı görülmüştür. Bu tek-
nikte yapılan sarnıçlarda plan içinde tamamen dairesellik söz konusu değildir (Resim: 4). 

Önceki yıllarda tespit edilmiş ve belgelenmiş olan yapılar gruplara ayrılmış ve hangi yapı 
grubundan kaç tane örnek olduğu sözlü ve yazılı bildirilerle bilim dünyasına sunulmuştu. Bu 
dönem çalışmaları kapsamında detaylı çizim ve fotoğraflarla belgelenen nitelikli örnekler 
üzerinde sürdürülen, fakat sınırlı süre ve imkanlardan dolayı gerçekleştirilemeyen çalışmalar 
tamamlanmıştır. Bu çalışmalarla KY 32, 58, 59 no’lu konut yapıları, KY 25 no’lu hamam 
ve KS 1 no’lu sarnıcın detaylı ölçüm ve katalog çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca konuta bağlı 
hamam olabileceği düşünülen bir yapı bölümü de tespit edilmiş ve belgelenmiştir. B Hama-
mı’nın yaklaşık 24 m doğusundaki yapının duvarlarında tespit edilen dübel oyukları burada 
ısıtılan bir odanın varlığını gösterse de odanın boyut, form ve işlevi kazısı yapılmadan anla-
şılamayacak durumdadır.

3. DEĞERLENDİRME

Tersane Koyu Yerleşimi’nde yapılan araştırmalar bölgenin batısı ve doğusunda sürdürül-
müştür. Bu çalışmalarda daha önceki yıllarda tespit edilen yapılara ek olarak bir adet balık 
sosu işliği ve sarnıç inşa tekniği açısından önemli bir örnek olan sarnıç yapısı kayıt altına 
alınmıştır. Kuzey yerleşimde yürütülen tarama çalışmalarında ise yeni bir sarnıç yapısı ile 
sarnıçlara ait doldurma ve tahliye kanalları belgelenmiştir. 

Sonuç olarak 2012 yılında başladığımız araştırmalar 2019 yılı itibariyle tamamlanmış-
tır. Bu sürede sualtında ve ada üzerinde tarafımızca ilk kez sistematik olarak yüzey araştır-
maları yapılmıştır. Araştırmalar neticesinde ada üzerinde yer alan üç yerleşim biriminde3 
MÖ IV. yüzyıl ile Erken Doğu Roma Dönemi arasına tarihlendirilen yapılar tespit edilerek 
belgelenmiştir4.  Söz konusu yerleşimlerin tamamında bir manastır, altı kilise, beş şapel, iki 
hamam, beş balık sosu işliği, beş şarap işliği, 260 konut, iki kule çiftlik, 107 sarnıç, beş kireç 
ocağı belirlenmiştir. Daha çok bir deme ya da polikhnion yerleşimi olarak adlandırılabilecek 
ada yerleşiminin kıyılarında ve sualtında sürdürülen çalışmalarda ise üç liman, iki demirleme 
alanı, 13 rıhtım, yedi batık ve 45 farklı tipte amphora tespit edilerek belgelenmiştir5. 

3 Bu yerleşimler; adanın batı ucunda bulunan ve korunaklı doğal koydan adını alan Tersane Koyu Yerleşimi, ada-
nın kuzeye bakan kıyısına paralel olarak uzanan Kuzey Yerleşim ve adanın doğu ucunda güneye bakan kayalık 
yamaçlarına kurulmuş olan Fener Yerleşimi’dir.

4 Buna karşın Tersane Koyu Yerleşimi olarak adlandırdığımız birimde bulunan ve büyük oranda günümüze kadar 
korunmuş olan balık sosu işliğinin kemer blokları üzerinde daha geç dönemlere işaret eden graffitolar bulun-
maktadır.

5 Sualtındaki bu buluntular içinde en erken buluntunun MÖ VIII.-VII. yüzyıllar arasına tarihlendirilen Kıbrıs 
kökenli Sepet Kulplu Amphora Batığı olduğu, en geç buluntuların ise MS 13. yüzyıla tarihlendirilen Günsenin 
Tip III amphoraları olduğu söylenebilir bk. Aslan 2015b, 324, 343; 
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Çalışmalar sırasında elde edilen veriler ve bu verilerin sonuçları Araştırma Sonuçla-
rı Toplantıları dışında birçok dergide ve son olarak tarafımızdan hazırlanan “Likya’da Bir 
Polikhnion; Kekova Adası Araştırmalarının Sonuçları“ adlı kitapta detaylı bir şekilde ele 
alınmış ve yayımlanmıştır.
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Harita 1: Kekova Adası Üzerindeki Yerleşimler

Harita 2: Tersane Koyu Yerleşim Planı
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Harita 3: Kuzey Yerleşim Planı

Resim 1: Tersane Koyu Yerleşimi, Balık Sosu İşliği

Resim 2: Tersane Koyu Yerleşimi, A Hamamı
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Resim 3: Tersane Koyu Yerleşimi, Sarnıç 30

Resim 4: Kuzey Yerleşim, Sarnıç 4
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1. 2019 YILI ÇALIŞMALARI

Eskişehir ve Kütahya illeri Tarih Öncesi Dönem Yüzey Araştırması’nın (EKAR) üçüncü 
sezonu, 29.07.2019-02.09.2019 tarihleri arasında hem Eskişehir hem de Kütahya illerinde 
sürmüştür (Şekil: 1). 

1.A. ESKİŞEHİR BÖLGESİ

1996 yılından bu yana kazılan Küllüoba yerleşmesinin çevresinde yaklaşık 30 kilometre 
çapını kapsayan bir alanda araştırma yapılarak, yerleşme ile çağdaş İlk Tunç Çağı yerleş-
meleri belgelenmiştir. Ayrıca bu yerleşmelerin yanı sıra bölgede alan taramaları yapılmıştır 
(Şekil 2). Söz konusu alanlarda ziyaret edilen yerleşmeler ve özellikleri şöyledir:

Çukurağıl Mevkii: Seyitgazi İlçesi, Çukurağıl Mahallesi’nin yaklaşık 300 m. 
güneybatısında ve Seyitgazi-Doğançayır yolunun yaklaşık 200 m güneyinde yer almaktadır. 
300 m çapındaki alana yayılan çok sayıdaki yontulmuş çakmak taşı, bu alanın muhtemelen 
bir atölye olarak kullanıldığını göstermektedir. 

Büyükdere Mevkii: Yazıdere Mahallesi, Büyükdere Mevkii’nde ve Üryan Höyüğün yak-
laşık 2 km güneybatısında yer almaktadır. Mevkiinin yaklaşık 1 km kuzeybatısında Yazıde-
re-Gümüşbel yolu geçmektedir. Mevkiinin yamaçlarından Paleolitik Dönem’e ait taş el bal-
taları ele geçirilmiştir. Alanın tepe noktasında ise yoğun çakmak taşı blokları bulunmaktadır. 
Taş aletlerin geldikleri noktalara göre alan, 250 m çapındadır.

* Doç. Dr. Erkan FİDAN, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
 Doç. Dr. Levent KESKİN Ankara Üniversitesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bölümü
 Doktorant Atalay KARATAK, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 

Bölümü 
 Doktorant Sezer SEÇER FİDAN, İstanbul Üniversitesi Eskiçağ Tarihi Bölümü
 Arkeolog Esin EROL, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi
 Arkeolog Fatih KARADAŞ, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi
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İlme Höyük: Höyük, Seyitgazi İlçesi, İlme Mahallesi’nin 600 m güneydoğusunda, Seyit-
gazi-Afyonkarahisar karayolunun ve Seydi Çayı’nın 200 m kuzeybatısında yer almaktadır. 
130x100 m ebadında ve 5 m yüksekliğindeki höyük, doğu-batı doğrultuludur. Höyüğün tepe 
noktasında yoğunlaşan malzemenin içerisinde MÖ II. Binyıl ve İlk Tunç Çağı malzemesi 
toplanmıştır. Höyüğün eteklerinde ise Roma dönemi malzemesinin olduğu gözlemlenmiştir. 

Kesenler Höyük: Höyük Kesenler Mahallesi’nin doğusunda, Afyon-Eskişehir karayolu-
nun hemen batısında yer almaktadır. 80x80 m boyutlarında, 1 m yüksekliğindeki höyük sa-
dece ziyaret edilmiş ve höyükten malzeme toplanmamıştır.

Karacageriş Mevkii: Örencik Mahallesi, Karacageriş Mevkii’nde yer almaktadır. Araş-
tırma sırasında kesik bazalt taş blokları gözlemlenmiştir. Herhangi bir arkeolojik malzeme 
bulanamamıştır.

Örencik Höyük: Höyük, Örencik Mahallesinde yer alan doğal bir sırt üzerine kuruludur. 
Örencik köy yolunun hemen doğusundaki höyük 60x60 m ebadında ve 10 m yüksekliğin-
dedir. Höyüğün kurulu olduğu tepenin eteklerinde taş sıraları ve Roma dönemine ait lahit 
parçaları gözlemlenmiştir. Höyük üzerinden İlk Tunç Çağı I-II ve III malzemesi toplanmıştır.

Meşecik Mevkii: Mevkii, Örencik Höyüğü’nün 1 km güneyinde ve Örencik Mahallesi ile 
Sarıcailyas mahalle yolunun 1 km batısında yer almaktadır. Mevkii daha önceden bilinme-
mekle beraber ekibimizin alan taraması sırasında keşfedilmiştir. Yerleşim doğal bir tepenin 
etrafında kuruludur. 200x200 m ebadında ve 1 m yüksekliğindedir. Batı yamaçlarında Hele-
nistik malzeme bulunmuş, doğu ve güney yamaçlarından ise MÖ I. Binyıl ve MÖ II. Binyıl 
malzemeleri toplanmıştır. 

Kokarkuyu Höyük: Höyük, Yukarısöğüt Mahallesi’nin 1.5 km güneyinde ve Yukarısö-
ğüt-Göknebi köy yolunun 200 m doğusunda yer almaktadır. Mağara Tepe Mevkii’nde yer 
alan höyük, 60x60 m ebadında ve 3 m yüksekliğinde, ana kaya üzerine kuruludur. Höyükten 
toplanan malzemeden anlaşıldığı üzere, yerleşme İlk Tunç Çağı’na tarihlenmektedir.

Sarısu Höyük: Höyük Mahmudiye İlçesi, Fahriye Mahallesi’nin ve Fahriye Höyüğün 2.5 
km batısında yer almaktadır. Höyüğün 1.5 km doğusunda Akyurt Höyük ve 150 m kuzeyinde 
ise Sarısu bataklığı bulunmaktadır. Höyük, 180x180 m boyutlarında ve 1 m yüksekliğinde 
oldukça yayvandır. Yerleşmenin üzerinden MÖ II. Binyıl malzemesi toplanmıştır. 

Büyükdere Höyük: Höyük, Büyükdere Mahallesi’nin 2.5 km batısında ve Seyitgazi-Eski-
şehir karayolunun 1.5 km güneybatısında yer almaktadır. 90x90 m ebadında ve 2 m yüksek-
liğindedir. Höyükten toplanan malzeme İlk Tunç Çağı’na aittir. 

Kalkanlı Höyük: Kalkanlı Mahallesi içerisinde yer alan höyük 70x70 boyutlarında ve 
3.5 m yüksekliğindedir. Höyük üzerinde modern yapılar bulunmaktadır ve üzeri bu modern 
yapıların molozlarıyla doldurulmuştur. Malzeme yok denecek kadar azdır. 

Çubukaltı Höyük: Höyük, Eskişehir-Seyitgazi karayolunun 1.5 km güneyinde ve Eski-
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şehir-Ankara karayolunun ise 250 m batısında yer almaktadır. 150x150 m ebadında ve 2 
m yüksekliğindeki höyükten toplanan malzeme içerisinde İlk Tunç Çağı ve MÖ I. Binyıl 
malzemesi ele geçirilmiştir.

Türkmentokat Höyük: Türkmentokat Mahallesi’nin kuzey bitişiğinde yer alan höyük, 
80x70 m boyutlarında ve 2 m yüksekliğindedir. Höyüğün hemen güney eteklerinden köy 
yolu geçmekte ve etrafı çitlerle örülüdür. Höyüğün kuzey yamacında çiftlik yapıldığı için 
yoğun bir tahribat söz konusudur. Höyüğün üzerinden İlk Tunç Çağı ve MÖ II. Binyıl mal-
zemesi toplanılmıştır.

Yahnikapan Höyük: Yahnikapan Mahallesi’nin 3 km kuzeyinde ve Ankara-Eskişehir ka-
rayolunun hemen üzerinde yer alan höyük, 90x70 m ebadında ve 2 m yüksekliğindedir. İlk 
olarak 2018 yılında ekibimiz tarafından keşfedilen höyük, 2019 yılında da ziyaret edilerek 
malzeme toplanmıştır. Malzeme MÖ I. Binyıl ve Klasik dönemleri içermektedir. Bu malze-
menin içerisinde bir adet pişmiş topraktan mask bulunmuş ve etütlük olarak Eskişehir Müze 
Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.

Akyurt Höyük: Höyük, Akyurt Mahallesi’nin 500 m güneydoğusunda, Akyurt-Fahriye 
mahalle yolunun üzerinde ve Yeşiloba Tepesi Mevkii’nde yer almaktadır. Yine aynı mahal-
le yolu nedeniyle ikiye bölünen yerleşme, 120x200 m ebadında ve 12 m yüksekliğindedir. 
Höyüğün tepe noktasına doğru yoğunlaşan malzeme eteklere doğru azalmaktadır. Burada 
toplanan malzeme içerisinde MÖ II. Binyıl ve Klasik dönem malzemesi ele geçirilmiştir.

Ayrıca Eskişehir ili sınırları içerisinde yaygın yaya yöntemiyle taranan alanlar şöyledir 
(Şekil: 1-2).

Alan 1: Küllüoba yerleşmesinin kuzeydoğusunda 4.5x13 km’lik alan taranmıştır. Bu alan 
içerisinde bulunan nehir yatakları, yamaçlar ve tepeden oluşan her noktaya bakılmıştır. Alan-
da herhangi bir arkeolojik veriye ulaşılmamıştır.

Alan 2: Alpu dağları sınır olarak kabul edilmiş olup 7.5x8.5 km’lik arazi araştırılmıştır. 
Söz konusu alanda yamaçlar taranmış ve düz yerleşim yerleri aranmıştır. Sarıkavak Mevkii, 
Karatepe Mevkii, Tekmezar Mevkii, Aktaş Mevkii ve Çapıtlı Mevkileri taranmış fakat her-
hangi bir arkeolojik veriye rastlanılmamıştır. 

Alan 3: Bu alan 6x8 km genişliğindedir. Bu alanda çakmak taşı atölyeleri bulunmuştur. 
Sinekliyatak olarak tanımlanan bu alan, Üryan Höyüğü’nün 3 km kuzeybatısında, Yazıdere 
Mahallesi’nin ise 1.5 km batısında yer almaktadır. Alanın tamamı yaklaşık olarak 1.5 km 
çapındadır (Şekil: 2). 

Burada Alt Paleolitik izler yanında, Orta Paleolitik yongalama alanına ait olduğu düşünü-
len 4 ayrı çakmak taşı atölyesi tespit edilmiştir1 (Şekil: 3).

1 Sinekliyatak Mevkii, Ankara Üniversitesi Tarih Öncesi Dönem Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. 
Metin Kartal ve Doç. Dr. Gizem Kartal tarafından çalışılmakta ve yayına hazırlanmaktadır. Verdikleri değerli 
bilgilerden dolayı kendilerine teşekkür ederiz.
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Atölye 1: Yazıdere Mahallesi’nin batısında yer alan Sinekliyatak olarak adlandırılan tepe-
nin kuzey yamacında yer almaktadır. Alan, 75x80 m boyutlarındadır. Çakmak taşı bloklar ile 
birlikte çok sayıda yontma taş parçaları ve üretim atıkları bulunmuştur. Bu alanda üretimin 
tüm safhalarını görmek mümkündür.

Atölye 2: Atölye 1’in 75 m kuzeybatısında yine aynı sırt üstünde 75x80 m ebadında bir 
alana yayılan Atölye 2’de kesik çakmak taşı blokları belgelenmiştir.

Atölye 3: Atölye 3 olarak adlandırdığımız bu alan Atölye 2’nin 70 m kuzeybatısında, 
tepenin kavis yaptığı yerde bulunmaktadır. Alan 70x70 m ebadındadır.

Atölye 4 ve Yuvarlak Yapılar: Diğer 3 atölyenin güneybatısında yer alan Atölye 4, diğerleri 
arasında en geniş alana yayılan atölyedir. En azından 200x100 m’lik bir alanda çakmak taşı 
atıkları yoğun olarak görülmektedir. Bu kesimde 3 yuvarlak yapı tespit edilmiştir (Şekil 3). 
Aynı zamanda bu alandan ele geçirilen yontma taş parçaları diğer 3 atölyeden çok daha fazladır.

Ayrıca bu yılki çalışmalarımızda Yukarı Sakarya Ovası’nın kuzey kesiminden Alpu Ova-
sı’na geçişi kontrol eden 3 höyük ziyaret edilmiştir. Bu höyükler gerek konumları itibariyle 
gerekse dönemleriyle bölge arkeolojisi açısından son derece büyük önem taşımaktadırlar. Bu 
höyükler ve özellikleri şöyledir:

Sarıkavak Höyük: Höyük, Sarıkavak Mahalles’inin yaklaşık 1 km güneydoğusunda ve 
Işıkören-Sarıkavak mahalle yolunun 800 m batısında yer almaktadır. Acıkuyu Mevkii’nde 
yer alan höyük, 200x200 m ebadında ve 5 m yüksekliğindedir. Geniş alana yayılan malzeme-
ye göre höyüğün batı kesiminden İlk Tunç Çağı malzemesi ve doğu yamaçlarından ise MÖ 
II. Binyıl malzemesi ile birlikte Klasik dönemlere ait malzeme ele geçirilmiştir. 

  Külhöyük: Höyük, Işıkören Mahallesi’nin 2 km kuzeybatısında Sarıkavak-Alpu ka-
rayolunun 300 m batısında yer almaktadır. 235x235 m boyutlarında ve 6 m yüksekliğindedir. 
Höyük üzerinden çok sayıda İlk Tunç Çağı malzemesinin yanında az sayıda Orta Tunç Çağı 
ve Klasik dönemlere ait malzeme ele geçirilmiştir.

Dokuzoluk Höyük: Işıkören Mahallesi’nin 2.5 km doğusunda, Dokuzoluk Mevkii’nin 1 
km. batısında etrafı tarlalarla çevrili engebeli bir arazide kurulu olan höyük, 130x130 m 
ebadında ve 2 m yüksekliğindedir. Höyükte boyutu 2 m’yi bulan defineci çukurları bulun-
maktadır. Defineciler tarafından açılan yarıklardan kültür dolgusu net olarak görülmektedir. 
Höyük üzerinden İlk Tunç Çağı, Son Tunç Çağı, M.Ö I. Binyıl ve Klasik Dönem malzeme-
leri toplanmıştır.

1.B. KÜTAHYA BÖLGESİ

Kütahya İlinde yapılan araştırmalar 4 höyük üzerinde yoğunlaşmıştır: Tavşanlı Höyük, 
Hacıkebir Höyük, Kocahöyük ve Ortaca Höyük.

Tavşanlı Höyük: Höyük, Tavşanlı İlçesi’nin, Çardaklı Mahallesinde yer almaktadır. 2 ayrı 
koniden oluşan Tavşanlı Höyük malzemesinin dağılımına bakıldığında 650x680 m boyutla-
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rında ve 21.5 m yüksekliğindedir. 2018 yılında ekibimiz tarafından intensive survey yapılan 
höyükte, 2019 yılında gerçekleştirilen jeoradar çalışmaları ve jeoarkeolojik çalışmalar ha-
ricinde geçen seneki 30-31-39 ve 40. karelerden malzeme toplanmıştır. Toplanan malzeme 
sayesinde, Son Tunç Çağı’nın bu karelerde yoğunlaştığı anlaşılmıştır2. Dr. Levent Uncu ta-
rafından yapılan jeoarkeolojik sondajlar ile höyüğün oturduğu taban ve çevresel özellikleri 
anlaşılabilmiştir3 (Şekil: 4). Jeoradar çalışmaları ile höyüğün üzerindeki muhtemelen Son 
Tunç Çağı mimarisi ile höyüğün dışında yer alan alanda Geç İTÇ II mimarisine ilişkin sonuç-
lar elde edilmiştir. İlk sonuçlar, Son Tunç Çağı yerleşmesinin 3,0- 3.5 metre kalınlığında çok 
kuvvetli bir surla çevrelendiğini ve sur içinde çeşitli yapı blokları olduğunu gösterirken, daha 
erken dönemlerde jeoarkeolojik sondajlarla Geç İTÇ II tabakalarında ise cadde ve sokakların 
etrafında yer alan evlere işaret etmektedir4. 

Hacıkebir Höyük: Höyük, Çavdarhisar ilçe merkezinin 5 km kuzeydoğusunda, Hacıkebir 
Mahallesi’nin hemen batısında yer almaktadır. Höyüğün doğusunda Bara Çayı, batısında ise 
Karayar Çayı geçmektedir. Yerleşme, 450x350 m boyutlarında ve 10 ile 9 m arasında değişen 
yüksekliklere sahip 3 koniden oluşmaktadır. Konilerin birleşim noktalarında küçük boşluklar 
vardır. Yerleşmenin tamamı 16 hektarlık bir alana yayılmaktadır5 (Şekil: 5).

2. 2020 YILI ÇALIŞMALARI

2020 yılı çalışmaları 1 ay olarak planlanmış ancak pandemi sebebiyle 31.08.2020-
11.09.2020 tarihleri arasında (12 gün) ve yalnızca Kütahya ilinde sürmüştür. EKAR 2020 
sezonu kapsamında yapılan çalışmaların büyük bir kısmını madencilik tarihine yönelik 
çalışmalar oluşturmuştur. Bunun yanında, çalışma programı kapsamında yer alan Ortaca Hö-
yük ve Kocahöyük’te intensive survey gerçekleştirilmiştir. 2020 sezonu çalışmalarında daha 
önceki yıllarda Neolitik olarak rapor edilmiş bazı merkezler de ziyaret edilmiş ve çevrelerin-
de araştırmalar yapılmıştır. 

2.1. Madencilik Çalışmaları

EKAR 2020 sezonu madencilik çalışmaları Emet, Hisarcık, Tavşanlı, Domaniç ilçeleri ile 
Merkez ilçede gerçekleştirilmiştir (Şekil 6). Yapılan çalışmalar Domaniç İlçesi başta olmak 
üzere, Merkez ilçe ve Tavşanlı’da yoğunlaşmıştır. Emet ve Hisarcık ilçelerinde ise oldukça 
kısıtlı bir alanda çalışma yapılabilmiştir.

2.1.a. Domaniç İlçesi

2020 yılı çalışma programı kapsamında madencilik araştırmalarının en yoğun yapıldığı 

2 Fidan 2021b
3  Fidan v.d. 2021b
4  Fidan 2021a
5  Fidan v.d. 2021b
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alan Domaniç İlçesi olmuştur. Domaniç çalışmaları ilçenin kuzey kesimlerinde yoğunlaş-
mış, aynı zamanda Domaniç İlçesi’nin orta ve batı kesimleri de incelenmiştir. Söz konusu 
kesimlerde arkeometalurjik bulgu ve kalıntı tespit edilen alanlar ve özellikleri şöyledir:

Ortaca Köyü, Topuk Deresi Mevkii: EKAR kapsamında ilk kez incelenen, Domaniç 
İlçesi’ne bağlı Ortaca Köyü’nün yaklaşık 6 km kuzey-kuzeybatısında yer alan Topuk Deresi 
Mevkii’nde 7 farklı noktada inceleme yapılmıştır. İncelemede Topuk Deresi alüvyonlarında 
ve derenin eski sekilerinde (Şekil 7a) toplam 5 noktadan manyetik özellik taşıyan (demir 
içerikli) cüruflar tespit edilmiş ve analiz çalışmaları için toplanmıştır (Şekil: 7b). 

Ortaca Köyü, Eğridere Mevkii: EKAR kapsamında ilk kez incelenen, Domaniç İlçesi’ne 
bağlı Ortaca Köyü’nün yaklaşık 1.3 km kuzeydoğusunda ve Kozluca Köyü’nün 2 km kuze-
yinde yer alan bu mevki; bir önceki çalışma alanı olan Topuk Deresi’nin doğusunda yer alan 
Eğridere’nin alüvyonları ve sekilerini kapsamaktadır. Bu alanda gözlemlenen yoğun arkeome-
talurjik aktivite sebebiyle ilerleyen sezonlarda bu alanda yoğun yüzey araştırması yapılması 
planlanmıştır. Ayrıca Madencilik araştırmaları kapsamında Saruhanlar Köyü ve çevresinde de 
araştırmalar yapılmıştır. Daha önceki rapor ve tescil kayıtlarında yer almayan ve arkeolojik dol-
gular barındırması muhtemel bu alan, önümüzdeki yıllarda daha ayrıntılı olarak incelenecektir.

2.1.b. Tavşanlı İlçesi

EKAR kapsamında önceki yıllarda da incelenen Tepecik Höyük, Tavşanlı Höyük ve Köp-
rüören Höyük bu yıl iki kez ziyaret edilmiştir. Höyüklerin üzerinden metalik olduğu düşünü-
len cüruflar toplanmıştır.

2.1.c. Merkez İlçe

Tepe (Hisar) Höyük: Eti Gümüş AŞ Gümüşköy gümüş üretim sahasının hemen doğusunda 
yer alan Tepe Höyük’te incelemeler yapılmıştır. Höyüğün tepe kısmının güney kesiminden 
pişmiş toprak kap parçaları ile gümüş cürufu olması muhtemel metal cürufları toplanmıştır. 

Gümüş Höyük: EKAR kapsamında önceki yıllarda da incelenen Gümüş Höyük bu yıl tek-
rar incelenmiş, ancak arkeometalurjik kalıntılara (cüruflar) bu incelemede rastlanılmamıştır.

Boztepe Höyük: Boztepe Höyüğün kuzey yamacı ve tepe kısmından muhtelif pişmiş top-
rak kap parçaları toplanmıştır. Höyüğün çeşitli yerlerinde görülen ve eski olduğu değerlendi-
rilen çok sayıda kaçak kazı çukurunun yanında; höyüğün en üst kısmının batı kesiminde yer 
alan bayrak direğinin hemen yanında 5x3x3 m ebadında ve yeni olduğu anlaşılan bir kaçak 
kazı çukuru tespit edilmiştir.

2.1.d. Emet İlçesi

Eğrigöz Köyü, Temenni Tepesi: Emet İlçesinde Eğrigöz Mahallesi’nin 500 m. kuzeyinde 
yerel halk tarafından Temenni Tepesi (Temenni İni) olarak anılan tepede yoğunlaşan çalışma-
larda, tepenin kuzey kesiminde az sayıda pişmiş toprak kap parçası ile bir adet demir kütlesi 
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(cüruf?) toplanmıştır (Şekil 8a). Bunun yanında, tepenin batı kesimindeki kayalık alanda 
ağzı güneybatı yönüne bakan iki adet mağara (kaya mezarı?) tespit edilmiş (Şekil 8b), ancak 
içerisi incelenememiştir. 

Subak Köyü, Subak Höyük: Emet İlçesi madencilik araştırmaları kapsamında, önceki yıllar-
dan bilinen Subak Höyük’te incelemeler yapılmıştır. Höyüğün orta ve doğu kesimlerinden çeşitli 
tip ve biçimlerde pişmiş toprak kap parçaları ile orta kesiminden metalik cüruflar toplanılmıştır.

2.1.e. Hisarcık İlçesi

Çatak Köyü: Bu sezon Hisarcık İlçesinde EKAR projesinin madencilik çalışmaları kap-
samında ilerleyen sezonlarda detaylı olarak incelenebilecek potansiyele sahip alanların tespi-
tine yönelik çalışmalar yapılmıştır.

2.2. Yoğunlaştırılmış Yüzey Araştırması (Intensive Survey):

Domaniç Kocahöyük ve Aslanapa Ortaca Höyük’te yoğunlaştırılmış yüzey araştırmaları 
gerçekleştirilmiştir.

Kocahöyük: Kütahya İli Domaniç İlçesi’nin yaklaşık 2 km. güneydoğusunda; Çakılköy›ün 
güneybatısında yer alır. Höyüğün ova seviyesindeki çapı 320x250 m ölçülerinde ve yüksek-
liği 14 m kadardır. Höyüğün doğu tarafından bir dere akmaktadır. Alan 100x100 m karelere 
bölünerek incelenmiştir. Toplamda 20 kare olarak tasarlanan alanda, en batıdaki A alanının 
çoğunlukla ekili olması, ekili olmayan alanlarda ise malzemenin neredeyse hiç olmayışı se-
bebiyle, değerlendirme dışı bırakılarak, geri kalan 16 karede çalışılmıştır (Şekil 9). Burada 
160.000 m2 (160 dönüm) alan incelenmiştir. Höyükte az miktarda Klasik Dönem malzemesi 
yanında sadece MÖ III. Binyıl ve II. Binyıl çanak çömleği vardır. Özellikle çok fazla sayıda 
kaba malzemenin ve pitos parçasının bulunması, depolama ile ilgili birimlerin çok olabi-
leceğine işarettir. Kuzeybatı kesimde ise maden cüruflarının sayısı çok belirgin bir şekilde 
artmaktadır.

Ortaca Höyük: Kütahya il merkezinin güneyinde; Aslanapa İlçesinde yer alan; Ortaca 
Köyü’nün 1.75 km güneydoğusunda; 260 m çapında ve 9.5 m yüksekliğinde olan bu höyük 
üzerinden MÖ III. Binyıl’ın ikinci yarısı ile MÖ II. Bin ve az miktarda I. Binyıl malzemeleri 
toplanmıştır. Höyük ve çevresi 100x100 m’lik karelere bölünerek toplam 16 kare içerisinde 
160.000 m2 (160 dönüm) alan incelenmiştir (Şekil 10). Yoğun tarım yapılan höyüğü, günü-
müzde aktif olarak kullanılan bir yol ikiye bölmektedir. 

2.3. Alan Taraması 

En son 1980’li yıllarda Turan Efe’nin yüzey araştırmaları kapsamında ziyaret edilmiş 
olan bazı yerleşmelerin güncel durumunu ve çevresel özelliklerini anlamak için tekrar ziyaret 
edilerek çevrelerindeki geniş alanlar taranmıştır.
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Kayı Höyük: Kütahya il merkezinin kuzeybatısında; Tavşanlı’nın 6 km batısındaki Kayı 
Köyü’nün girişinden yaklaşık 3 km uzaklıktadır. EKAR ekibi olarak ilk defa ziyaret ettiğimiz 
höyükten MÖ III. ve II. Binyıl’a ait çanak çömlek toplanmıştır. 

Akmakça: Yerleşme, Kütahya il merkezinin güneybatısında; Simav’ın doğusunda; Yeni 
Gediz’in 2-3 km güneydoğusunda; eski Dayınlar Köyü’nün yamacındadır. Akmakça Çeşme-
si olarak adlandırılan çeşmenin güneybatısındaki yamaç üzerinde Neolitik Döneme ait çanak 
çömlek parçaları toplanmıştır. Ayrıca Fındık Kayabaşı ve Asarkaya yerleşmeleri de ziyaret 
edilmiştir.

Araştırmamızı destekleyen tüm kişi ve kuruluşlara, ekibimiz adına çok teşekkür ederiz 
(Şek: 11).
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DATÇA-KNİDOS HİNTERLANDI ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI: 2019
Ertekin M. DOKSANALTI*

İbrahim KARAOĞLAN

Derviş Ozan TOZLUCA

Merve SELEK

Songül SÖZEL

Datça - Knidos Hinterlandı Arkeolojik Yüzey Araştırması Program dâhilinde Datça-Re-
şadiye Yarımadasının gösteren haritada 10 hektarlık gridlere ayrılan bölümler kendi içerisin-
de de daha küçük karelajlara ayrılmıştır. Grid sisteminde en batıda yer alan Yazı ve Cumalı 
Mahallerinin taşınmaz ve ana taşınmazlarının yer aldığı ‘A.1-18’ karelajlarında çalışmalar 
yürütülmüştür (Resim: 1). 

Çalışma alanlarından ilki Yazı Mahallesine sınırları içerisinde kalan Kapıtaşı Mevkii ile 
buradan başlayarak güneybatıdaki İskandil Ovası’na kadar devam eden alandır.  Bu alan Kni-
dos Antik Kenti’nin kuş uçuşu 3.681 km. kuzeydoğusunda, Yazı Mahallesi’nin ise 3.818 km. 
kuzeybatısındadır. Ayrıca yine bu Mevkii yine 2019 yılı çalışmaları kapsamında incelenmesi 
planlanan çoğunluğu Cumalı Mahallesi sınırları içerisindeki Değirmen Bükü Mevkii’nin de 
hemen bitişiğinde yer almaktadır. Kapıtaşı ve Değirmen Bükü Mevkiilerine ulaşım Yazı ve 
Cumalı mahallelerinden sağlanan yarı stabilize iki farklı karayolu yanı sıra diğer bir seçenek 
olan deniz yolu ile yapılabilmektedir. Ulaşımın sağlandığı bu stabilize yollar Değirmen Bükü 
ve Kapıtaşı mevkilerinde son bularak, buradan sonra patika yürüyüş yolları olarak devam 
eder. Karia Yolu olarak da adlandırılan bu yürüyüş rotası Değirmen Bükü ve Kapıtaşı Mev-

* Prof. Dr. Ertekin M. DOKSANALTI, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Konya/TÜR-
KİYE. ertekin96@selcuk.edu.tr. ORCID No: 0000-0003-3625-7812.

 Öğr. Gör. İbrahim KARAOĞLAN, Selçuk Üniversitesi, Bozkır MYO Mimari Restorasyon Programı, Konya/
TÜRKİYE.

 Arş. Gör. D. Ozan TOZLUCA, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Konya/TÜRKİYE. 
Orcid No: 0000-0002-3175-9605

 K. Merve SELEK, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya/TÜRKİYE
 Songül SÖZEL, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya/TÜRKİYE. ORCID No: 0000 0002 

4020 0969.
 Muğla İli Datça İlçesinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

22.09.2019 Tarih ve 688522 sayılı kararı doğrultusunda Prof. Dr. Ertekin M. Doksanaltı başkanlığında ‘Dat-
ça-Knidos Hinterlandı Arkeolojik Yüzey Araştırması’ çalışmaları 30.09.2019 – 17.10.2019 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. 

 Katkı ve yardımlarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı, KVMG Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı’na, 
Muğla İl Kültür ve Turizm Müdür Zekeriya BİNGÖL’e, Datça Kaymakam’ı Mesut ÇOBAN›a, Datça Belediye 
Başkanı A. Gürsel UÇAR’a Marmaris Müze Müdürü Şehime ATABEY’e, ve  Yaka Jandarma Karakol Komuta-
nı Osman TOPAL’a teşekkür ederiz. 

 Yüzey araştırmaları sırasında özveri ile çalışan ve her türlü desteği sunan Bakanlık Temsilcisi  Şeniz ALTUNEL 
(Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kazılar Dairesi Uzmanı) teşekkür ederiz.
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kiilerinden geçerek bu noktalardan itibaren Kuzey’deki Murdalaya 9 km. Güneybatısındaki 
Knidos Antik Kenti’ne ise 5 km. mesafededir. 

‘Datça-Knidos Hinterlandı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları’ kapsamında 2019 yılı çalış-
ma alanları olarak planlanan bu rota, çalışma plan sisteminde A1, A5, A6, A7, A8 karelaj-
larını içine alır. Knidos’un kuzeyindeki İskandil (Eştengil) Burnu Mevkii’nden başlayarak  
doğudaki Değirmen Bükü Mevkiine kadar devam eden bu alan, kıyıya dik uzanan üzeri maki 
örtülü yamaçlar ile bunlar arasında kalan küçük koyları barındırır. Söz konusu bu alanlar 
aynı zamanda Knidos Antik Kenti’nin Kuzey Doğusundaki kıyıya dik yamaçlar silsilesinin 
üzerine yapılan teraslamalar ile aralarındaki küçük düzlükler-platolar tarımsal alanlar olarak 
kullanılmıştır

Kapıtaşı Mevkii

Kapıtaşı Mevkii’nde gerçekleştirilen yüzey taramalarında, bu Mevkiiye ulaşan karayolu 
bitiş noktasındaki 3411 parselin 44 m. güneybatısında ve 36.7041K -  27.4066 D koordinat-
larda kıyıya çıkıntı yapan kayalık üzerinde yapılan görsel tespit ardından belgeleme çalışma-
larına başlanmıştır. Belgeleme çalışmaları kapsamında tespiti yapılan kısmen kayaya oygu, 
kısmen de puzolan katkılı kireç haçla oluşturulmuş dolia’nın (olasılıkla bir işliğe depolama 
haznesi) tespit edilmiştir (Resim: 2a ve 2b). 

Kapıtaşı Mevkii’nden itibaren güneybatıya doğru kıyıya paralel devam eden patika yolun 
(Karia Yolu) güneyinde, deniz seviyesinden yaklaşık +3 m kottan başlayarak, yine deniz 
seviyesine doğru paralel ilerleyen ortalama 60 cm. boyutlarındaki bloklardan poligonal ve 
rektogonal teknikle yapılmış istinat duvarları tespit edilmiştir. Söz konusu duvarlar kuzeydo-
ğu-güneybatı yönlü olarak kıyı yamacında yaklaşık 150 m. uzunluğunda takip edilebilmek-
tedir. 36o, 7023 K - . 27o, 4033 D koordinatlarındaki 3904 Parsel içerisindeki duvarların antik 
bir yol güzergâhına ait teras duvarları olmaları muhtemeldir (Resim: 2c).

Kapıtaşı Mevkii’nden güneybatıya doğru ilerlendiğinde Kapıtaşı Mevkii ile Barkas Mev-
kii arasında kalan ve yine 3904 parsel içerisindeki 36o, 7020 K - . 27o, 4016 D koordinatlarda 
kompleks bir yapı ve kıyısında kayaya oygu alanlar tespit edilmiştir. Söz konusu yapı kıyı-
dan 15 m. içeride olup kıyıdaki kayalık alanın da 9 m. güneyindedir. Ana kayaya oturtulmuş 
tonozlu mekânlardan oluşmaktadır. Söz konusu yapının strüktürü yine puzolan katkılı kireç 
harç kullanılarak moloz ve yer yer kesme blok taşlardan inşa edilmiştir. Yapının güney doğu-
suna bitişik olan fakat yapının bir alt kotunu karşılık gelen alanda dairesel formlu olasılıkla 
büyük bir işlik havuzu-dolia olması muhtemel bir ek tespit edilmiştir. Ayrıca yapının önünde-
ki deniz içine kadar giren kaya üzerinde de yaklaşık 1.2 m. çapında, taban bölümleri koruna 
gelmiş olan kayaya oygu dolia’lar tespit edilmiştir (Resim: 3). 

Kapıtaşı Mevkii’nden başlayarak güneybatıdaki Barkas Mevkii’ne doğru kıyıya paralel 
devam eden 30.334,47 m2’lik 3904 parsel içerisinde kültür varlıklarını ilişkin tespiti yapılan 
diğer noktalar: kıyıdaki tonozlu yapının 23 m. güneybatısındaki mezar yapısı ile doğusun-
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daki sarnıç ve güneyindeki teras duvarlarıdır. Burada Tespiti yapılan kültür varlıklarından 
ilki olan mezar yapısı, denize bakan yamaca paralel olarak konumlandırılmıştır. Konglomera 
bloklardan rektogonal teknikte oluşturulmuş mezarın ölçüleri doğu-batı yönünde 12 m. ku-
zey güney yönünde ise 6 m’dir. Bu mezar yapısının hemen kuzeybatı köşesinde iki parça 
halinde kırık olarak koruna gelmiş bir yuvarlak altar tespit edilmiştir. Söz konusu yuvarlak 
altar 85 cm. çapında olup büyük olan parçası 94 cm yükseklikte küçük olan bölümü ise 80 
cm. yüksekliktedir. Mezar yapısının hemen doğusunda mezara 3 m. mesafedeki bir başka 
tespit sarnıç olarak nitelendirilen kayaya oygu yapıdır. Kare formlu 1x1 m’lik ağız bölümü 
olan sarnıç içeride ağızdan itibaren genişleyen olasılıkla armudi formda haznesiyle yaklaşık 
3 m. derinlikte 3 m. çapındadır (Resim: 4).

Kapıtaşı Mevkii’ni içerisine alan 3904 parselden başlayarak, batısındaki Barkas Mevkii’ni 
içine alan 3903 parsele kadar yer yer kesintilerle devam ettiği görülen bir diğer tespit, yamaca 
paralel uzanan duvarlardır. Başlangıç noktası kesin olmamakla birlikte deniz seviyesine iniş 
noktası tespit edilen duvarlar sabit aralıklarla birbirine paralel devam etmektedir. Kuzeydoğu-
daki Değirmen bükü yönünden güneybatıdaki İskandil Ovası’na doğru yönelen bu duvarlar ola-
sılıkla antik yolu teraslayan duvarlardır. Ortalama 2.50 m. aralıkla birbirine paralel devam eden 
duvarlar 50 – 80 cm. çapındaki kısmen kesilmiş bloklardan poligonal teknikte yapılmışlardır 
Yine bu yolun kuzey ve güneyinde topoğrafyaya bağlı olarak alanı teraslayan diğer duvarlar 
da olasılıkla tarımsal alanlar oluşturma çabasıyla yapılmış tarım teraslarıdır. Yine antik yolun 
çevresi kuzey ve güneyine münferit konumlanmış diğer duvarların mezar olması muhtemeldir. 
Öyle ki yer yer dağılmış halde görülen bu duvar bloklarının bir kısmı rektogonal teknikte yapıl-
mış duvar yapılarına aittir. Ayrıca yine bu yol teraslarının alt kotunda tespit edilen kayaya oygu 
mezar yapısı benzerlerinin de olabileceğine işaret eder (Resim: 5). 

Barkas Mevkii (Resim: 6)

Kapıtaşı ile İskandil Ovası Mevkii arasında kalan kalan Barkas Mevkii, batısında ve ku-
zeyinde yükselen üzeri maki örtülü kayalık yamaçlar arasında kalan küçük bir koy ve bu 
koyun önündeki düz tarım alanından oluşmaktadır. Burada yapılan survey çalışmalarında 
kıyı önündeki 1,50 Hektarlık düz alanı çevreleyen istinat duvarı tespit edilmiştir. Kıyıdan 
itibaren başlayan düzlük içeriye doğru en geniş bölümünde 80 m. eninde olup 390 m. uzun-
luğundadır.  Modern tarım alanı olarak da kullanılmış olan düzlüğü çevreleyen antik duvarlar 
yer yer 2,50 m. ye kadar yükselmektedir. Düz alanı sınırlayan bu antik duvardan itibaren 
kuzeye-yamaca doğru yine antik tarım terasları konumlandırılmıştır. Yamaca doğru paralel 
ve aynı zamanda sistematik aralıklarla inşa edilen bu duvarlar lokasyonun kendi ana kayacı 
olan gri renkli kireç taşından şekillendirilmiş poligonal ve yer yer de kaba şekillendirilmiş 
bloklarla oluşturulmuş kuru duvarlardır.

Burada yürütülen survey çalışmalarındaki bir diğer tespit kıyıdan itibaren yükselen teras 
duvarlarının ilki üzerine yine antik duvarları temel alarak inşa edilmiş olan yapıdır. Çoban 
evi ve ya buradaki tarım faaliyetleri sırasında kullanıldığı anlaşılan yakın dönem yapısı yine 
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yer yer moloz yer yer de devşirme olarak kullanılan taş ve bloklardan kuru duvar olarak ya-
pılmıştır. Ayrıca bu yakın dönem yapısının batı yönü önünde 36.7000 K - 27.3965 D koordi-
natlarında bağımsız halde duran postament parçası tespit edilmiştir. Büyük oranda korunmuş 
olmakla beraber yoğun aşınma ve yapısal bozulmaları olan mimari eleman yüksek kalitedeki 
onyx mermer oluşu nedeniyle devşirme olarak Knidos’tan ya da lokasyondaki kaliteli bir 
mezar yapısından buraya getirilmiş olmalıdır. Yine aynı alanda bağımsız halde kapı eşik taşı 
ile oturma sırası basamağı tespit edilmiştir.

Barkas Güneybatı Yamacı Terasları ve Mezar Yapısı

Barkas Koyu önündeki düz alandan güneybatı yönündeki 3410 parsel içerisindeki koyun 
batı yamacına konumlanmış doğu cepheli teraslar yer almaktadır. Söz konusu teraslar bir biri 
üzerinde ortalama 6 m. aralıklarla oluşturulmuş 7 basamak şeklinde yapılmıştır. Yine ben-
zerlerinde olduğu üzere yer yer poligonal yer yer de kaba tıraşlanmış bloklardan kuru duvar 
tekniğinde oluşturulmuşlardır. Bu teraslardan doğu batı yönündeki 2. Terasın kuzey köşesine 
kuzey sınırında 36.6980 K - 27.3937D koordinatlarında düzgün kesilmiş bloklardan rektogo-
nal duvar tekniğinde bir mezar yapısı tespit edilmiştir. 12x6 m. ölçülerindeki bu temenos tipi 
mezar yapısı kaçak kazılarla tahrip edilmiştir.

Değirmen Bükü Mevkii ve Manastır Kompleksi

Kapıtaşı - Değirmen Bükü Sahil Şeridi

Knidos hinterlandı tespit çalışmaları kapsamındaki belgeleme alanlarından bir diğeri De-
ğirmen Bükü Mevkiidir. Değirmen Bükü Mevkii, Knidos Antik Kentinin yaklaşık 4 km. ku-
zey doğusunda kıyıdan itibaren içlere doğru devam eden 9 hektarlık bir alandır. Söz konusu 
alan yukarıda da değinildiği gibi Kapıtaşı Mevkii’nin kuzeydoğusunda kalan lokasyondur. 
Kapıtaşı Mevkiinden kıyı boyunca kuzeydoğuya doğru-Değirmen Bükü’ne ilerlendiğinde 
3411, 3412, 3413, 3862 ve 3441 parsellerin kıyıya bakan bölümlerinde sahil boyunca yapı 
kalıntı izleri tespit edilmiştir. Söz yapı kalıntıları temel duvarları seviyesinde koruna gelmiş-
tir. Ayrıca yine bu yapı kalıntıları aralarında dolia olması muhtemel depolama alanlarına ait 
izler tespit edilmiştir. 3411 parselden 3441 parsele doğru devam eden kıyı boyunca tespiti ya-
pılan kalıntılar yanı sıra burada yapılan bir diğer tespit kıyıda oluşan falez’in doğal oluşu yanı 
sıra kayalardan kesinti izlerinin oluşu, dolayısıyla antik bir taş ocağı işlevini muhtemel kılar.

Manastır Kompleksi (Resim: 7 - 8)

Değirmen Bükü Mevkii’nde tespiti yapılan kalıntılardan en önemlisi 3430 ve 3434 par-
seller içerisinde kalan ve 36.7045 K - 27.4105 D koordinatlardaki yapı kompleksidir. Yakla-
şık 135 m uzunluğunda ve 66 m genişliğindeki yapı kompleksi kuzeydoğu-güney batı yönün-
de uzanmakla birlikte içerisinde birbirine bağlantılı birçok mekânı barındırır. 
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Moloz taşlardan puzolan katkılı kireç harçla inşa edilen yapı niteliğini yitirmiş bir dere 
yatağı yamacına yaslandırılmıştır. Topografyaya bağlı olarak yaklaşık 3 katlı inşa edilen 
yapı birbirine bağlantılı tonozlu ve apsisli mekânlardan oluşmaktadır. Yer yer çatı seviyesine 
kadar korunmuş olan yapı, akarsu kenarına kurulmuş ve çevre duvarlarıyla çevrelenmiştir. 
Ayrıca çevresinde tarımsal alanları da barındıran bu yapı gerek konumsal gerekse mimari içe-
riğiyle bir Manastır Kompleksi’dir. Manastıra ait, plan ve mimari elemanlar yanı sıra yapım 
tekniğinden anlaşıldığı üzere olasılıkla kiborium planlı yapı olasılıkla M.S. 7.yüzyıldan M.S. 
11/12.yüzyıllara kadar kullanım görmüştür.

Söz konusu yapı yer yer çatı seviyesine kadar korunmuş olup yapıya ait yıkılmış bölümle-
rin mimari elemanları da yapı çevresine dağılmış durumdadır. Yine yapının çatısı korunmuş 
bölümlerinin daha önceleri küçükbaş hayvanlar için ahır olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. 
Söz konusu var olan durumuna rağmen bölgedeki en iyi korunmuş ve ayağa kaldırılabilir 
dini yapılardandır. Bu bağlamda ivedi olarak yapı ve çevresinde arkeolojik kazı, mimari ele-
manlarının tarifi ve tasnifi yapılarak Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projelerinin hazır-
lanması elzemdir. 

Yapı ve yapıya bağlı mekânlar yanı sıra yapıyı çevreleyen duvarlarda büyük tahribatlar 
tespit edilmiştir. Gerek doğal gerek se insan kaynaklı tahribatların görüldüğü yapı çevresinde 
de olasılıkla daha önceki yıllarda çevresinde gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerin tahribatla-
rı da etken olmuştur. Ayrıca yapı üzerinde görülen doğal tahribatın en önemli nedenlerinden 
biri de yapı ve çevresindeki yoğun köklü bitkilerdir. 

Aslanlı Burun - Aslanlı Mezar Yapısı (Resim: 9 - 10)

Knidos hinterlandının önemli noktalarından bir diğeri olan Aslanlı Burun ve bu lokas-
yona adını veren Aslanlı Mezar, Knidos’tan 3.254 m. mesafe güneydoğuda yer almaktadır.  
Söz konusu anıt mezar Knidos ören yerinden görülebilir olup, kıyıdan dik olarak yükselen 
yaklaşık 3.5 hektarlık burnun batıya bakan falezinin üzerinde yükselmektedir.

 Koruna gelmiş ölçüleriyle ortalama 10x10 m. boyutlarında ve 4 m. yüksekliğindedir. 
Çevresinde tespit edilen mimari elemanlar ve yapının koruna gelmiş bölümleri doğrultusunda 
konglomera bloklardan oluşturulmuş çekirdek – mezar odası üzerine, yerel kireçtaşından şekil-
lendirilmiş mimari elemanlarla kaplanmıştır. Yine yapı çevresinde tespit edilen mimari kalın-
tılardan yapının Dorik nizamda pseudo peripteral planlı inşa edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

Araştırma başkanlığınca yapılan ön çalışmalar doğrultusunda, anıtsal mezarla ilgili ilk 
belgeleme çalışmalarının 1850’li yılların sonunda C. Newton tarafından yapıldığı bilinmek-
tedir. Yine o dönemin görselleri doğrultusunda yapının o dönemdeki durumu hakkında bilgi 
edinilebilmektedir.     

2019 yılı Datça-Knidos Hinterlandı yüzey araştırmaları kapsamında 192/130 Parselin 
güneyinde 36.6692 K- 27.4025 D koordinatlarda bulunan anıt mezar yapısı ve çevresinde 
detaylı biçimde belgeleme çalışmaları yürütülmüştür. 
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Gıyrap Mevkii ‘Tripod Mezar Anıtı’ (Resim: 11 - 12)

Tripod Mezar, Knidos’un Doğu Nekropolü sınırları içinde olup modern adlandırmayla 
Gıyrap Mevkii içerisinde kalmaktadır. 3060 parselin merkezindeki 36°41›32»K - 27°2345»D 
koordinatları üzerinde yer alan anıtsal yapı 48 x 45 m. boyutlarındaki yapıyı çevreleyen 
temenos duvarlarıyla anıtsaldır. Burada yürütülen tespit çalışmalarında temenosun güneyba-
tısında ayakta kalmış bir giriş ve girişin çaprazında, temenoslu alanın da güneydoğusunda bir 
podyum tespit edilmiştir. Bu podyumun üzeri ve çevresine dağılmış halde üçgen formlu sü-
tun tamburları tespit edilmiştir. Tespiti yapılabilen alana dağılmış 17 adet sütun tamburu bü-
yük oranda sağlam olarak tespit edilmiştir. Burada gerçekleştirilen belgeleme çalışmalarında 
RTK Corss cihazıyla yapılan ölçümlerle yapı ve çevreleyen duvarların planı çıkarılmıştır. 
Ayrıca yine havadan ve yerden fotoğraflanarak ortofoto çalışmalarına hazır hale getirilmiştir.

SONUÇ

‘Datça- Knidos Hinterlandı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları’ 2019 yılı kapsamında yürü-
tülen çalışmalar, yüzey araştırması çalışmalarının 2019 yılı programına uygun olarak gerçek-
leştirilmiştir. 

Bu kapsamda Grid sisteminde A1,6,7,8 ile A5,9,13,14 Karelajlarında denizden kıyı tespit 
gözlemleri gerçekleştirilmiştir. 

A8 karelajından A10 karelajına kadar güneybatıya ilerlenerek Değirmen Bükü – İskandil 
Ovası arasında kalan bölümde 5 km. boyunca kültür varlıklarına ilişkin tespit ve belgeleme-
ler yapılmıştır. 

A18 karelajı içerisinde kalan Aslanlı Burun – Aslanlı Mezar çevresinde kültür varlıkları-
na ilişkin tespitler ve ölçüm çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

A15 karelajı içerisinde kalan Gıyrap Mevkii’nde Tripod Mezar olarak adlandırılan anıtsal 
yapı ve çevresinde kültür varlıklarına ilişkin tespitler ve ölçüm çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
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Resim 1: Araştırma alanlarının genel karelajı.

Resim 2: A) ve B) Kapıtaşı Mevkii Dolia’lar. C) Kapıtaş Mevkii istinat duvarı.
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Resim 3: Kapıtaşı - Barkas Mevkii’nde tespit edilen tonozlu yapı (işlik?), ve yapının hemen güneyindeki dolialar. 

Resim 4: Kapıtaşı - Barkas Mevkiileri arasında yer alan mezar, sarnıç ve yuvarlak altar.
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Resim 5: Kapıtaşı Mevkii’nden İskandil ovasına doğru antik yol.

Resim 6: Barkas koyu ve koyun iç kısımlarında kalan tarım terasları ve mezar yapı alanları.
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Resim 7: Değirmenbükü Mevkii Manastır Kompleksi.
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Resim 8: Değirmenbükü Manastır Kompleksi.
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Resim 9: Aslanlı Burun ve Aslanlı Mezar’ın günümüze ulaşan bölümünün havadan genel görünümü.

Resim 10: Aslanlı Mezar’a ait kalıntıların genel görünümü.
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Resim 11: Gıyrap Mevkii Tripod Mezar’ın havadan görünümü.

Resim 12: Tripod Mezar podyumunun genel görünümü.
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HATAY İLİ TÜRK VE İSLAM DÖNEMİ YÜZEY ARAŞTIRMASI 2019
F. Mine TEMİZ*

Servet ÖZKAN

Müge ÇİFTYÜREK        

 “Hatay İli, Antakya Merkez, Altınözü, Yayladağı, Hassa, Kırıkhan, Samandağ İlçeleri 
ve İskenderun Körfezi’nde (Erzin, Dörtyol, İskenderun, Belen) 7. Yüzyıl ve Sonrası Türk ve 
İslam Dönemi Yüzey Araştırması (ASAYİK 2019)”,  05.09.2019-21.09.2019 tarihleri arasın-
da, Kırıkhan, Hassa ve Altınözü ilçelerinde, Dr. Öğr. Üyesi F. Mine TEMİZ başkanlığında 
yürütülmüştür. Çalışmalara, Arş. Gör. Dr. Servet ÖZKAN, Arş. Gör. Dr. Müge ÇİFTYÜREK 
ile öğrenciler Asena ÇOLAK, Eylem SÖNMEZ, Doğukan CİVİL araştırmacı olarak, Ahmet 
SAĞLAM ise rehber olarak katılmıştır. 

ASAYİK 2019 - TESCİLE ÖNERİLEN TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI

• 12 Mezarlık

  • Hassa Hacı Hasan Mevkii Mezarlığı (HHM)

  • Hassa Hacılar 514 Parselde Mezarlık (HZTM)

  • Hassa Büyükger Mezarlığı (BGM)

  • Hassa Kefenliburun-Kızılburun Arası Mezarlık (KEKIM)

  • Hassa Kızılburun-Akkabir Arası Mezarlık (KAM)

  • Hassa Akkabir Mezarlığı (KAM)

  • Hassa Sugediği Mezarlığı (SGDM)

  • Hassa Kıranyurdu Mahallesi Eski Mezarlık (KMEM)

  • Hassa Yuvalı Bahçeler Mevkii Mezarlığı (YBM)

  • Hassa Demrek Mahallesi Kıraç Mevkii Mezarlığı (KMM)

  • Hassa Mazmanlı Köy içi Mezarlığı (MKM)

  • Hassa Gümüşhan Mezarlığı (GHM)

• 1 Yapı Kalıntısı (Hassa Güvenç Mahallesi)

• 4 Değirmen (Hassa Bozat Mevkii 3 adet, Hacılar Mahallesi 1 adet)

* Dr. Öğr. Üyesi; F. Mine TEMİZ, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sanat Tarihi Böl., temizmine5@gmail.com
 Arş. Gör. Dr.; Servet ÖZKAN, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sanat Tarihi Böl., cayanservet@gmail.com
 Arş. Gör. Dr.; Müge ÇİFTYÜREK, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sanat Tarihi Böl., mugesati20@gmail.com   
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• 2 köprü (Hassa Şükrü Kanatlı Mahallesi ve Hacılar Mahallesi)

• 1 Han kalıntısı (Hassa Han Obası Mahallesi)

ASAYİK 2019 - ÇİZİMİ YAPILMAK ÜZERE ÖLÇÜSÜ ALINAN TAŞINMAZ KÜLTÜR 
VARLIKLARI

• Hassa İlçesi (10 mezarlık, 4 değirmen, 2 köprü, 1 han kalıntısı, 1 çeşme, 1 örnek ev, 1 
soğuk demir dövme atölyesi, 1 mengene)

• İlçesi (1 kilise, 2 örnek ev) 

ASAYİK 2019 - FOTOĞRAFLA BELGELENEN TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI

• Hassa İlçesi (10 mezarlık, 3 köprü, 1 kilise kalıntısı, 1 yapı kalıntısı, 1 medrese duvarı, 
1 dükkân, 9 örnek ev, 1 su yolu)

• Kırıkhan İlçesi ( 3 köprü)

• Altınözü İlçesi (2 kilise, 1 okul, 1 zeytinyağı işliği, 1 mezarlık, 8 örnek ev)

Toplam; 23 mezarlık, 2 kilise, 1 kilise kalıntısı, 1 han, 8 köprü, 4 değirmen, 2 yapı kalıntı-
sı, 1 okul, 1 zeytinyağı işliği, 1 medrese duvarı, 1 dükkân, 1 suyolu, 20 ev ve çeşitli etnografik 
nitelikte kültür varlığı incelenerek fotoğraflarla belgelenmiştir1.

KIRIKHAN VE HASSA İLÇELERİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR: 

2019 yılında, Kırıkhan İlçesi’nde üç köprü ve bir yapı kalıntısı incelenmiş, çalışmalarda 
Hassa İlçesi’ne ağırlık verilmiştir. Hassa İlçesi’nde çalışma yürütülen mezarlıklar ve me-
zar taşları 2018 bulgularımızla benzer karaktere sahiptir2. Şahideler üzerinde de aynı ya da 
benzer damga, ideogram ve motiflere ek olarak farklı - yeni şekiller de tespit edilmiş, “Allah” 
ibaresi ile tek ya da bir damga ile birlikte daha fazla karşılaşılmıştır. Mezar ve mezar taşlarına 
dair veriler, metnin sonunda, tablolar halinde sunulmuştur3. Tablo 3’teki şahide tiplerinde, 
Aktepe Türkmen Mezarlığı Kurtarma Kazısının ilk 6 tipine uyulmuştur4. Tip 8, şekillendi-

1 2019 yılı araştırma sonuçlarımız, 2020 yılında düzenlenen “Türkiye Yüzey Araştırmaları Webinarları”nda bil-
diri olarak sunulmuş, yüzey araştırmamızın amacı ve genel içeriği ile birlikte özeti tarafımızdan yayınlanmıştır. 
“Hatay İli Türk ve İslam Dönemi Yüzey Araştırması (ASAYİK) 2019”  Türkiye Yüzey Araştırmaları Webinar-
ları, Bildiri Özetleri Kitabı, Bursa Uludağ Üniv. Yay., Bursa, 2020, s.177-180.

2 Bkz.  F. Mine Temiz, Servet Özkan, Müge Çiftyürek, “2018 Yılı Bulgularına Göre Kırıkhan ve Hassa Mezar-
taşlarında Damga, İdeogram ve Simgeler”, Türkmes 2019 Tam Metin Bildiriler, Kimlik Yay., Kayseri, 2020, s. 
504-555.

3 Mezarlıklar ve mezartaşları üzerindeki damga, ideogram, simge, motif ve yazılar “III. Uluslararası Geleneksel 
Türk Mezar Taşları Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur ve ayrıntılı bir makale halinde yayına hazır-
lanmaktadır. 

4 Bkz. F. Mine Temiz, Demet Kara, “Aktepe Büyükkarapınar Mezarlığında Yeni Bulgular”, II. Uluslararası Av-
rasya Türk Sanatları Kongresi Bildirileri, ed. J. Özlem Oktay Çerezci, Halenur Katipoğlu, Mimar Sinan Üniv. 
Yay., İstanbul, 2018, s. 72-77.
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rilmemiş veya kısmen şekillendirilmiş şahideleri, Tip 12, devşirme mimari parçaları, Tip 16, 
sütun başlık ve kaidelerini göstermektedir. 

Güvenç Mahallesi Yapı Kalıntısı: Hassa İlçesi, Güvenç Mahallesi 

Koordinatlar (ED50): Y 271300, 63 X 4062762,55                                     

Yerleşim dışında, iki tepe arasındaki yol güzergâhı üzerinde bir yamaçta bulunan, farklı 
kotlarda çeşitli mekânlardan oluşan yapı tahrip olmuş, örtüsü yıkılmış, bazı mekânları temel 
seviyesinde ya da örtüye kadar kısmen sağlam olarak günümüze ulaşmıştır. Kuzeydoğu-gü-
neybatı doğrultuda uzanan ve doğuda yarım yuvarlak olarak dışa taşıntılı mekân (apsis?) 
bulunur. Buranın tek nefli bir kilise olabileceği düşünülmektedir. Bu bölümün tonoz örtülü 
olduğu kalan izlerden anlaşılmaktadır. Kilisenin güneybatısında, dikdörtgen planlı bir bölüm 
yer almaktadır. Her iki mekânın da duvarlarında nişler bulunmaktadır. Kilisenin güneydoğu-
sunda büyük kısmı toprak altında kalmış kareye yakın planlı ve tonoz örtülü bir mekân var-
dır. Bu mekânı kuzeydoğu ve güneybatısından sınırlayan duvar izleri tespit edilmiştir. Yapı 
kalıntısı moloz taş ile inşa edilmiştir. Yöre halkı arasında, kale ve manastır olarak bilinen 
yapının işlevi mevcut verilerle anlaşılamamıştır. 

Han Kalıntısı: Hassa İlçesi, Hanobası Mahallesi,509 Parsel 

Koordinatları (ED50): Y 276081, 21 X 4061934,30

Kuzey güney doğrultusunda uzanan, beşik tonoz örtülü tek mekândan ibaret, bazalttan, 
yığma taş yapı kalıntısı, yöre halkı tarafından “han” olarak bilinmektedir. Doğu cephesinde 
pencere olduğu düşünülen 83 cm.lik dikdörtgen bir açıklık ile batı duvarında bir ocak bulun-
maktadır. Kuzey ve güney tarafları yıkılmış olan mekân, çevresindeki ağaç dokusu ile sarıl-
mıştır.  Çevre halkı, tonozlu mekânın güney bölümünün 1974 yılında yıkıldığını belirtmiştir. 
Kalıntının mimarisi itibariyle de han olduğu kanaatine varılmıştır.

Bozat Mevkii 1. Değirmen: Hassa İlçesi, Bozat Mevkii

Koordinatları: (ED50): Y 278484, 69 X 4065003,67

Bozat Mevkii’nde yer alan 3 değirmen kalıntısından biri olan yapıdan günümüze iki du-
var kalmış olup duvarlarda nişler bulunmaktadır. Değirmenin ölçülebilen duvarları 742x122, 
481x158 cm’dir. Mevcut izlerden tonoz örtülü olduğu anlaşılmaktadır. Değirmenin hemen 
önünden su kanalı geçmektedir. Yapı, moloz taştan inşa edilmiştir.

Bozat Mevkii 2. Değirmen: Hassa İlçesi, Bozat Mevkii, 1181 Parsel

Koordinatları: (ED50): Y 273452, 68 X 4064837,18

Bozat Mevkii’nde yer alan üç değirmen kalıntısından biridir. Eğimli bir arazide konum-
lanan değirmen, eğimi batıdan doğuya doğru inen su arkı ve yörede abara denilen künklü 
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bölüm ile bunun önünde yer alan mekândan meydana gelmektedir. Su arkı ve künkün toplam 
uzunluğu 16 m., genişliği 106 cm.’dir. Doğuda bulunan değirmenin kuzey duvarı doğu yönde 
kavislidir. Duvarları büyük oranda yıkık olan değirmenin düzgün olan duvarlarının ölçüsü 
850x458 cm’dir. Değirmenin içinde öğütme taşı bulunmaktadır, ancak özgün değildir. Yapı 
moloz taş ile inşa edilmiştir. Duvarlar yer yer çimento esaslı sıva ile kaplanmıştır. 

Bozat Mevkii 3. Değirmen: Hassa İlçesi, Bozat Mevkii, 594 Parsel

Koordinatları: (ED50): Y 273486, 24 X 4064508,43

Bozat Mevkii’ndeki üç değirmen kalıntısından biridir. Tarlaların içerisinde bulunan de-
ğirmenden günümüze su arkı ve uzantısında künkü ulaşmıştır. Su arkının toplam uzunluğu 
60 m, eni 259 cm’dir. Su kanalının künk ile birleştiği kısımda daralma gösterir. Kalıntılar 
moloz taştantır. 

Şükrü Kanatlı Mahallesi - İsimsiz Köprü: Hassa İlçesi, , 219/6 Parsel

Koordinatları: (ED50): Y 279739, 40 X 4068840,87

Üç gözlü köprünün iki gözü, güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda 18.95 m. uzandıktan 
sonra 8.95 m. boyunca kuzeybatıya yönelir. Güneydoğu ucundaki ayağı bu noktada yük-
selen araziye oturtulmuş ve köprü yolu bu noktadaki arazi kotuna getirilmiştir. Orta gözün 
ekseninde en yüksek seviyesine çıkan yolun eğimi kuzeybatı yönde giderek alçalır; kırılma 
yaparak devam eden üçüncü gözden sonraki ayak yıkılmış durumdadır. Bu tarafta, yıkık 
durumdaki köprü, diğer yamaca göre düşük olan arazi seviyesine kadar inerek sonlanmış ol-
malıdır. Memba yönü kuzeydoğu, mansap yönü güneybatıdır. Mansap yönünde, ayaklar düz 
bırakılmış, topuk yapılmamıştır. Memba yönündeki sel yaranlar tahrip olmuş durumdadır. 
Kırılmamın başladığı noktada, üçüncü gözün güneydoğusundaki ayağın bu göz tarafındaki 
köşesi sivriltilerek sel yaran farklı bir şekilde oluşturulmuştur. Burada, su yatağının ve akıntı-
nın, yapıldığı dönemdeki durumu gözetilerek bir çözüm geliştirildiği anlaşılmaktadır. Köprü, 
yörenin leçe taşlarından inşa edilmiştir. Köprü gözleri, geniş ve yayvan yuvarlak kemerlidir. 
Kemerlerin mevcut biçimleri köprünün köklü bir onarım geçirdiğine işaret etmektedir.

Mehmet Çavuş Mezrasında Köprü: Hassa İlçesi, Mehmet Çavuş Mezrası

Koordinatları (ED50): Y 279338,58 -X 4068232,85

Tek gözlü köprü açıklığı düzensiz, basık bir kemer açıklığına sahiptir. Yakın bir tarihte 
yapıldığı ya da yeniden onarıldığı anlaşılan köprü bazalt taşlarla örülmüş ve üzeri sıvanmıştır.

Rahmanlar Mevkii’nde Kırık Köprü: Hassa İlçesi, Rahmanlar Mevkii, 200 Parsel.

Koordinatlar (ED50):  Y 276533, 71 X 4057460,64  

Köprüden günümüze sadece ayak kısmının duvar örgüsü kalmıştır. Köprü ayağı kayalık 
bir alan üstüne iri blok taşlar ve bazalt moloz taşlarla örülmüştür.
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Gümüşhan Mevkiinde Kilise Kalıntısı: Hassa İlçesi, Gümüşhan Mevkii

Koordinatları (ED50): Y 277620,46 -X 4061690,08

 Gümüşhan Mezarlığına yakın konumdadır.  Tarlalar arasından geçerek ulaşılan ki-
lise harap durumdadır. Doğu yönde yarım daire biçiminde olduğu anlaşılan apsis kısmı 
bulunmaktadır. Ancak, yapının bütün duvarları yıkılmıştır ve temelde, büyük blok taşları 
algılanmaktadır. Yapı bazalt moloz taşlarla inşa edilmiştir.

Kırıkhan Danaahmetli Mevkii’nde Köprü: Kırıkhan İlçesi, Danaahmetli Mevkii, 120/6 
-132/3 Pafta; 245 parsel (yakını)

Koordinatları (ED50): Y 269273,49 - X 4047155,06 

Doğu-batı yönünde uzanan köprü 6 gözlüdür. Ancak, kuzey cephedeki gözlerden biri son-
radan kapatılmıştır. Kemer gözleri sivri kemer açıklığa sahip olmakla birlikte sadece bir tane-
sinin basık kemerli olduğu görülmektedir. Bu kemer dâhil köprünün batı yönündeki 3 gözün 
özgün olduğu ve sonradan bir takım müdahaleler geçirdiği düşünülmektedir. Ayrıca buradaki 
kemer ayaklarında üçgen kesitli 2 adet sel yaran bulunmaktadır. Moloz taş malzemeden inşa 
edilen köprünün kemer açıklıklarında kesme taş malzeme kullanılmıştır. Köprü tescillidir.

Muratpaşa1 ve Muratpaşa 2 Köprüleri: Kırıkhan İlçesi, Muratpaşa Mahallesi

Koordinatları (ED50): Muratpaşa1: Y 272496,83-X 4040621,69.

Muratpaşa 2: Y 272670,40- X 4039938,41

Sivri kemer açıklıklı 12’şer gözden meydana gelen köprüler yakın zamanda restore edilmiştir.

Kırıkhan Camuzkışlası Mevkiinde Yapı Kalıntısı ???: Kırıkhan İlçesi, Camuzkışlası Mevkii

Koordinatlar (ED50): Y 276496,11- X 4053617,49

Camuzkışlası Mevkii’nde halk arasında “han” olarak anılan, leçelik alanın içlerinde, ol-
dukça geniş bir alanda dağınık halde bazalt taşlar ve bu taşlardan kalın duvarlar bulunmak-
tadır. Duvarların dörtgen bir plana tamamlandığı, ortasında, daireye tamamlanabilir görü-
nümde, duvar izleri gözlenmiştir.  Ancak, taşların ve duvar izlerinin mahiyeti ve ne amaçla 
kullanıldıkları anlaşılamamıştır. Araştırma alanımızın dışında bir dönemi kapsadığı düşünül-
mektedir;  arkeologlarca incelenmek üzere işaret etmekte yarar görülmüştür. 

Hassa İlçesi - Hacılar Mahallesi Yerleşim Dokusu:

Yerleşim, kuzey-güney doğrultusunda, mahallenin ortasından geçen akarsuyun iki ya-
kasında yükselen yamaçlar üzerine yayılmıştır. Yerleşimde dağınık iskândan söz edilebilir. 
Döşemeleri ve duvarları büyük ölçüde yıkılmış ve tahrip olmuş olsa da günümüze ulaşmış 
yoğun bir doku korunagelmiştir. Günümüzde, yöreye özgü taşlardan inşa edilmiş eski konut-
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lar terk edilmiş, halk, bunların çevresinde yeni konutlar inşa etmiş ve yerleşmişlerdir. Eski 
yerleşimin, akarsuyun batı yakasında kalan kuzey kesimleri dışında, yeni yapılaşma, eskile-
rin çevresinde gelişmiştir. Akarsuyun iki yakası üç köprü ile birbirine bağlanmıştır. Mahal-
lenin orta kısmında, suyun doğu yakasında, Orta Köprü’nün  (eski adının İpek Yolu köprüsü 
olduğu belirtilmiştir) yakınında yer alan cami tamamen yenilenmiştir. Eski camiye ait sütun 
gövdeleri, kaide ve başlıklar cami avlusunda muhafaza edilmektedir. Bunlar arasında, olduk-
ça arkaik işlenmiş, iki adet, iyon tarzı, devşirme başlık da bulunmaktadır. Cami avlusunun 
kuzeyinde bir medrese bulunduğu belirtilmiştir. Avlunun bu kanadının doğu tarafını sınırla-
yan ve güney kenarı geniş sivri kemerli bir açıklıkla sonlanan dörtgen mekânın bu medreseye 
ait olduğu ifade edilmiştir. Bu mekân çimento esaslı malzeme ile sıvanmış, üzerine ve çev-
resine betonarme muhdes mekânlar eklenmiştir. Sivri kemerli mekânın batısındaki mekânda, 
kireçtaşından, sivri kemer biçiminde sonlanan, yassı dikdörtgen prizmatik gövdeli yazıtlı bir 
taş bulunmaktadır. Arap alfabesi harflerinden oluşturulan yazı, tahribattan dolayı okunamaz 
durumdadır. Bunun yapılara ait bir kitabe ya da bir mezar taşı olabileceği düşünülmektedir. 

Camiinin kuzeydoğusunda, yolu sınırlayan, birbirine bitişik bir dizi halinde 5 birimden 
oluşan dükkânlar bulunmaktadır. Yığma taştan inşa edilen dükkânların döşemeleri ahşap 
konstrüksiyonludur, ahşap kirişlemelerin üzerinde kamışlar yerleştirilmiştir. Dükkân dizi-
sinin üzerinde betonarme döşeme ve yığma taş duvarlı konutlar eklenmiştir. Dükkânların, 
batıya (yola) bakan cepheleri iki yana, birbiri üzerine katlanarak açılan dörder kanattan ibaret 
ahşap kapılarla örtülmüştür. 

Akarsuyun doğu yakasında, dükkânlara göre daha yüksek bir kotta ve güney kesiminde 
tahrip olmuş durumda günümüze ulaşan, altı işlik, üstü konut olarak kullanıldığı anlaşılan iki 
yapıdan birincisinin soğuk demir atölyesi olduğu, diğerinin ise zeytinyağı işliği (mengene) 
olduğu belirtilmiştir. Demir işliği büyük ölçüde yıkılmış iken günümüzde atıl durumda olan 
zeytinyağı işliği içindeki aksamları ile günümüze ulaşmıştır. 

Yerleşimin merkezinde cami çevresinde ticaret ve güneye doğru devamında sanayi ile 
ilgİli, üst katları konut olarak değerlendirilmiş yapıların bir araya toplandığı görülmektedir. 

Birbirinden bağımsız olarak yerleşim alanında eğimli araziye dağılmış durumdaki ev-
lerin konumunu önemli ölçüde topografik yapı belirlemiştir. Özellikle eski dokuda belirgin 
bir sokak dokusu oluşmamıştır. Yeni yapılaşmanın olmadığı kuzeybatı kesiminde, bir evden 
diğerine bahçeler içinden geçerek ulaşıldığı anlaşılmaktadır. Evler avluludur. Çoğunlukla 
tek, nadiren iki katlı kütleler avlunun bir cephesini ya da birbirine dik konumda iki cephesini 
sınırlar.  Avlularda yaygın olarak ocağa yer verilmiş olması dikkati çeker. Konutlar temel 
olarak iki tipte biçimlenmiştir. Birincide, konutları oluşturan mekânlar en az iki birim halin-
de, birbirine bitişik olarak avlunun bir kenarını sınırlar ve bazen bunlara dik konumda en az 
bir birim yer alır. Her birine ayrı ayrı avludan girilir. İkinci tipte de mekân dizilimi aynıdır 
ancak mekânlar birbirine bir eyvan ile bağlanmıştır. Mekânlar eyvanı iki ya da üç kenarın-
dan sarar ve her birine eyvandan girilir. Korunagelmiş örneklerde eyvanların avluya bakan 
cepheleri, ortadaki bir sütuna oturan ikiz kemerlerle belirlenmiştir. Eyvanlarda da ocak ve 
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nişler bulunmaktadır. Konutu oluşturan mekânlar arasındaki işlevsel ayırım tahribattan dola-
yı kesin olarak belirlenememektedir. Yıkılmış konutların hemen bitişiğindeki yeni evlerinde 
yaşamakta olan Dedeoğlu ailesinden “Mustafa Dedeoğlu”, eski evlerinde, günümüze ulaşmış 
dar dikdörtgen planlı mekânın bir tarafında hayvanlar, diğerinde hane sahiplerinin bir arada 
barındığını ifade etmişlerdir. Bu mekânın dar (güney) kenarında bir ocak, aksi yönde, girişin 
karşısında bir uzun kenarında (batı) duvarda, hayvan yemliği olduğu anlaşılan,  üçgen tepe-
likli, alçak kotta, iki niş bulunmaktadır. Mustafa Dedeoğlu, Kırıkhan ve Hacılar ‘da birçok 
yapı yapmış olan usta Bulgurcu Halil’in adını da vermiştir. 

Konutlar, yöreye özgü taşlardan yığma tekniğinde inşa edilmiş, döşemeler ahşap kirişle-
meler üzerinde kamış ve onun da üzerinde sıkıştırılmış toprak uygulanarak oluşturulmuştur. 
Toprak dam çatılardan bir örnek günümüze ulaşmıştır. Kapı, pencere ve duvar içi dolap doğ-
ramaları ahşaptandır. Dikdörtgen planlı mekânların dar kenarlarına karşılık basık kemerli 
ocakların genişliği dikkat çeker. 

Hacılar Köyü’nün, Mekke yolculuğu sırasında ortaya çıkan bir asayiş sorunu yüzünden 
burada kalanlarca oluşturulduğu, bu kişilerin aslında Kayserili olduğu, Kayseri’de de bir “Ha-
cılar Köyü” bulunduğu da Mustafa Dedeoğlu ve diğer bazı köylüler tarafından ifade edilmiştir.  

Hacılar Mahallesi Orta Köprü: Hassa İlçesi, Hacılar Mahallesi.

Koordinatları (ED50):  Y 275403,34 X 4070826,55

Hacılar mahalle merkezinde bulunan köprü, doğu-batı yönünde uzanan farklı ebatlarda 
sivri kemerli iki gözden ibarettir. Doğudaki gözün sonradan yapıldığı belirtilmiştir. Köprü-
nün esas malzemesinin kırmızı toprak ve kireç olduğu mahalle halkı tarafından ifade edilmiş-
tir. Ancak zamanla köprü yıkılmış; köprünün eski taşları kullanılarak yeniden inşa edilmiş ve 
çimento esaslı malzemeyle sıvanmıştır. Köprü günümüzde işlevini sürdürmektedir.

Hacılar Mahallesi Kuzey Köprü: Hassa İlçesi, Hacılar Mahallesi.

Koordinatlar (ED50):   Y 275414, 38 X 4071032, 37

Doğu-batı doğrultusunda konumlanan iki gözlü köprünün uzunluğu 2.270 m., eni 3.40 
m. dir. Batıdaki daha geniş olan gözlerin kemerleri, farklı merkezli yayların birleşmesinden 
oluşmuştur. Kemerlerde ve yer yer diğer bölümlerde kullanılan leçe taşlarının yanı sıra yö-
renin taşlarından inşa edilmiştir.  Mevcut köprünün, aynı yerdeki eski köprünün, akarsuyun 
taşması üzerine yıkılmasından sonra mahalle halkı tarafından, leçelikten getirilen taşlarla 
yeniden inşa edildiği belirtilmiştir. Köprünün kuzey yüzünde, leçe taşı üzerindeki 1944 iba-
resi yeniden inşanın tarihi olmalıdır. Köprünün güney yüzünde, dikdörtgen biçimli leçe taşı 
üzerindeki kitabenin de özgün köprünün kitabesi olduğu ve yeniden inşa sırasında buraya 
yerleştirildiği sanılmaktadır. Güney yüzdeki Arap alfabesi ile yazılmış, tahrip olmuş kitabe-
de, “Hacı Ali” ibaresi ve H. 1267 (M. 1850-1851) tarihi okunmaktadır. 
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Hacılar Mahallesinde Soğuk Demir Dövme Atölyesi: Hassa İlçesi, Hacılar Mahallesi

Koordinatlar (ED50): Y 275456,72 - X 4070709,70

İki katlı yapının ara kat döşemesi, üst kat döşemesi ve çatısı ile duvarlarının bir kısmı 
yıkılmış durumdadır. Kuzey-güney doğrultusunda uzunlamasına dikdörtgen planlı yapının 
soğuk demir atölyesi olarak kullanıldığı yöre halkı tarafından belirtilmiştir. Duvarında bir de 
ocak bulunan üst katın konut olarak kullanılmış olduğunu düşünmekteyiz. Duvarlarında niş 
ve pencere açıklıklarına yer verilen yapının duvarları bazalt ve dere taşlarıyla inşa edilmiştir. 
Duvarlardaki yuvalar ve çevredeki diğer yapılara bakarak döşemenin ahşap konstrüksiyonlu 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Hacılar Mahallesinde Mengene: Hassa İlçesi, Hacılar Mahallesi, 14 Pafta, 2321 Parsel

Koordinatlar (ED50): Y 275456, 72 X 4070709,70

Soğuk Demir Dövme Atölyesi’nin hemen güneydoğusunda, bir evin bitişiğinde mengene 
(Zeytinyağı İşliği) olduğu tespit edilmiştir. Kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen planlı olan 
yapı 2 katlıdır. Alt kattaki mekân ortada bir kemer açıklığı ile iki bölüme ayrılmıştır. Kemerin 
olduğu bölümde zeytin kırma taşı, mekânın kuzey doğu köşesinde ise vidalı mengene yer 
almaktadır. Tahrip olmasına ve bazı parçaları dağılmış olmasına rağmen teknesi, ezme taşı, 
vidalı mengenenin ahşap ve metal aksamı yerinde korunagelmiştir. Yapı, bazalttan moloz taş-
larla inşa edilmiş, kemer açıklığında ise düzgün kesme bazalt taşlar kullanılmıştır. Alt katın 
işlik, üst katın konut olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Çeşme: Hassa İlçesi, Hacılar Mahallesi Koordinatları (ED50): Y 275451,57 - X 
4070861,99

Mahalle merkezinde bulunan Hacılar Çeşmesi, bir evin duvarında bulunan tek yüzlü, 
basık kemerlidir. Kemer düzgün bazalt taşlarla örülmüştür. Çeşmenin önünde sonradan ya-
pılmış beton su havuzu yer almaktadır. 

Değirmen: Hassa İlçesi, Hacılar Mahallesi 

Koordinatları (ED50): Y 275354, 53 X 4071275,02

Mahalle yerleşim dokusunun kuzeydoğusunda, eğimli bir arazi üzerinde konumlanan 
yapı “Üst Değirmen” olarak anılmaktadır. Doğudan batıya doğru uzanan bir su arkı ve de-
vamındaki künk ayaktadır. Künkün olduğu bölüm basamaklar halinde yükselmektedir. Batı 
yönde büyük oranda yıkılmış olan değirmen yapısına ait duvarlar izlenebilmektedir. Ancak, 
düzgün bir plana sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Moloz taşlarla inşa edilen su arkı sonradan 
çimento esaslı sıva ile yenilenmiştir.

Örnek Konut: Koordinatlar (ED50): Y 275398, 49 X 4070882,09

Tek katlı yapı, doğu yönde 2 yüksek sivri kemer açıklıklı eyvan ile kuzey, güney ve batıda 
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eyvana açılan birer odadan meydana gelmiştir. Odaların duvarlarında raflı nişler ve ocaklar 
bulunmaktadır. Döşemesi ahşap konstrüksiyonludur. Kapı ve pencere açıklıkları basık ke-
merlidir. Yapı, bazalt moloz taşlarla inşa edilmiş, kemer, kapı ve pencere sövelerinde kesme 
taş kullanılmıştır.

ALTINÖZÜ İLÇESİ ÇALIŞMALARI:

TOKAÇLI MAHALLESİ:

Eski bir gayrimüslim köyü olan mahallenin arşiv kayıtlarında adı “Cünte” olarak geçer 
ve bağcılık-hayvancılık ile geçim sağlanan köyde, 1550’de 6, 1570-1584 yıllarında 7 ma’sara 
(zeytinyağı işliği) bulunur5.

Okul: Hatay İli, Altınözü İlçesi. Pafta: P36-c-11-d-4; 156 Ada, 54 Parsel

Koordinatlar (ED50): Y 253246,08 -X 3998745,57

Bir Hristiyan yerleşimi olan mahalle merkezinde Fransız döneminden kalma olduğu be-
lirtilen okul, mahalle Papazı tarafından verilen bilgiye göre 1926-1927 yıllarında yapılmıştır. 
Doğu-batı doğrultusunda uzanan, dikdörtgen planlı yapı tek katlıdır. 

Yapının içine girilememiş ancak camları kırık pencereler ve dış ölçüler aracılığı ile pla-
nını çıkarmak mümkün olmuştur. Merkezde, Kuzey-güney doğrultusunda uzanan, iç sofa 
niteliğinde bir mekân ile bunun doğusunda ona bitişik aynı nitelikte tek mekân ve batısında 
iki ayrı mekândan ibarettir. Dışarısı ve diğer mekânlarla bağlantı sofa aracılığı ile sağlan-
mıştır.  Sofanın güney cephesinde bir, diğer mekânların kuzey ve güney cephelerinde birer, 
doğu ve batı cephelerinde ikişer pencere bulunur. Simetrik, yalın yapı, yığma taştan inşa 
edilmiş, ahşap konstrüksiyonlu kırma çatı ile örtülmüştür. Giriş (kuzey) cephesi bosajlı, diğer 
cepheler düzgün kesme taşlarla kaplanmıştır. Ahşap doğramalı pencereler basit geçme demir 
korkuluklarla korunmuştur. Dışardan sofaya girişi sağlayan ana kapının söveleri plastırlarla 
hareketlendirilmiştir. Plastırlar, iyon tarzı başlıklara sahiptir. Bu başlıklara eklenen inci pa-
yetler, altta ve üstte rozetler eklektik bir karakter kazandırmıştır. Dikdörtgen açıklıklı ana 
kapının düz atkı taşı merkezinde kabartma motif işlenmiş üzerinde kitabeye yer verilmiştir. 
Kitabe, üzeri boyanmış olduğundan okunamaz durumdadır.  

Konutlar: Mahallede günümüze ulaşan özgün konut sayısı oldukça sınırlıdır. Korunage-
len konutlar, sokaktan duvarlarla yalıtılmış bir avlu içinde yer alır. Konut, avlunun bir kena-
rını sınırlayan tek katlı tek kütleden ibarettir. Bu kütle, her birine ayrı ayrı avludan girilen, 
birbirine bitişik mekânlardan ibarettir. Mekânlardan biri ahır diğerleri yaşama birimi olarak 
işlev görmüştür. Konutlar yığma tekniğinde inşa edilmiş, taş veya kerpiç malzeme kullanıl-
mıştır. Eski evlerin taştan olduğu, taşın ağır olması, inşasının uzun sürmesi nedeniyle sonra-
dan kerpicin daha çok tercih edildiği ifade edilmiştir. Döşeme ve çatı ahşap konstrüksiyon-

5  Ahmet Gündüz, XVI. Yüzyılda Antakya Kazası (1550-1584), Antakya, 2009, s. 75.
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ludur. Ahşap konstrüksiyonun üzerinde meşe ve çalılarla oluşturulduğu belirtilmiştir.  Kapı 
ve pencere açıklıkları düz ya da basık kemerli, doğramalar ahşaptır. Bazı evlerde pencereler 
ahşap panjurlarla korunmuştur. 

Papazın Eski Evi: Altınözü İlçesi, Pafta: P36-c-11-d-4; Ada: 169; Parsel: 69

Koordinatlar (ED50): Y 253319,97 -X 3998743,04

Mahallede, içine girilebilen ve ayrıntılı incelenebilen tek ev mahalle papazı Mihail Pa-
pas’ın eski evidir. Ev, duvarlarla sokaktan yalıtılmış bir avlunun kuzey cephesini sınırlayan, 
doğu-batı doğrultusunda uzanan, dikdörtgen planlı, tek katlı bir kütleden ibarettir. Bu kütleyi 
oluşturan değişik boyutlardaki üç mekân, birbirine bitişik olarak sıralanmıştır ve her birine 
ayrı ayrı avludan girilir. Doğudaki mekân ahır, diğerleri yaşama birimleridir. Yaşama birim-
leri olan odaların duvarlarında nişler yer alır. Ortadaki odada ayrıca batı duvarında yüklük 
ve güney duvarında dilimli kaş kemer yaşmaklı bir ocak bulunur. Ocağın yanındaki duvara 
gömülü seramik testi, tuz koymak için kullanılmıştır. Kapı ve pencere açıklıkları düzdür. 
Duvarlar yığma taş, döşeme ve çatı ahşap konstrüksiyon, doğramalar yine ahşaptandır. Cep-
heleri muhdes kesme taş kaplama ile yenilenmiştir. Avlunun batısına 1963’te, doğusuna ise 
daha geç bir tarihte yeni kütleler eklenmiştir. 

Tokaçlı Meryem Ana Kilisesi:  Pafta: P36-c-11-d-4, Ada: 169; Parsel: 1

Koordinatları (ED50): Y 253319,04- X 3998869,70 

Kilise restorasyon aşamasında olduğu için girilememiş ve ayrıntılı olarak inceleneme-
miştir. Doğu-batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı kilise yığma taştan inşa edilmiştir. 
Doğu cephedeki apsis çıkıntısı dışardan çokgendir. Kuzey ve güney duvarları, çatıya kadar 
kesme taş kaplı payandalarla desteklenmiştir. Dikdörtgen planlı kütlenin batı cephesinin or-
tasında yarım daire şeklinde üç basamakla çıkılan basık kemerli bir giriş bulunmaktadır. Bu 
cephenin devamında, kuzey tarafındaki başka bir basık kemerli kapı ile girilen küçük avlu-
nun kuzeyinde tuvaletler yer almaktadır. Yapıya, avludan kuzey cepheden de basık kemerli 
bir kapı ile giriş verilmiştir. 2012 yılında yayınlanmış bir yüksek lisans tezinde, kilise ele 
alınmış, çizimleri yapılmıştır6. Bu çizimlere göre kilisenin kuzey bitişiğinde bir konut bu-
lunmaktadır. Mevcut avlu, tuvaletlerin restorasyon sırasında yorumlandığı anlaşılmaktadır. 
Tezdeki çizime göre dikdörtgen planlı tek nefli naos art arda iki haç tonozla örtülmüştür. 
Apsis içten yarım daire, dıştan, açılı üç kenar çıkıntılıdır. 

Antakya Ortodoks Kilisesi Papazı Circos Keleş, kilise defterine, 1872 yılındaki depremle 
ilgili şu bilgileri yazmıştır: “Rumi 22 Mart 1288, M. 3 Nisan 1872 Çarşamba günü sabahı, 
saat 1.30’da, Antakya ve civarında büyük bir deprem oldu. Antakya’nın meşhur Ortodoks 
Kilisesi daha aza zarara görürken Süveydiye, Cünte (Tokaçlı) ve Suri (Sarılar) köylerindeki 

6 Sezer Arslan, Hatay’da Osmanlı Dönemi Rum Ortodoks Kiliseleri, Erciyes Üniversitesi, S.B.E., Sanat Tarihi 
A.B.D., Basılmamış Y.L. Tezi, Kayseri, 2012; s.142-153
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kiliseler yıkılmıştı. Bu kiliselere, Lazkiye Metropolitine bağlıydı. 7

Naosun doğusunda, ikonostasisin güney bölümünde yer alan kitabedeki 1950 tarihi, 1872 
depreminde yıkılan kilisenin yerine mevcut kilisenin yeniden inşa tarihi olduğu tahmin edil-
mektedir.  

Zeytinyağı İşliği: Pafta: P36-c-11-d-4; Ada: 169; Parsel: 33.

Yakın dönemde yenilenerek müzeye çevrilmiş olan zeytinyağı işliği, bir avluyu 3 yönden 
çevreleyen tek ya da 2 katlı mekânlardan oluşur.  Müzenin avlusunda geleneksel zeytinyağı 
üretimi için gerekli olan taş ya da demir zeytin kırma ve sıkma gereçleri sergilenmektedir. 
Avlunun doğusunda uzanan dikdörtgen planlı, beşik tonoz örtülü tek mekân ise zeytinyağı 
atölyesidir. Mekânın duvarlarında ve zemininde ezilmiş zeytinin sıkılması ve suyunun çıka-
rılması için yapılmış olan çeşitli ebatlarda nişler ve kuyular bulunmaktadır. Diğer kütlelerin 
özgün işlevi konuttur. 

SARILAR MAHALLESİ:

Aziz Corc (Georgios) Rum Ortodoks Kilisesi:

Doğu-batı doğrultuda, tek nefli olarak uzanan kilise süregelen yenileme çalışmalarında 
batı ve kuzeybatı yönde genişletilmiş ayrıca güney cephenin batı tarafına üç kemerli bir re-
vak eklenmiştir. . Bunun hemen üzerine günümüzde bir çan kulesi yapılmaktadır. Özgün dik-
dörtgen planlı, tek nefli kilisenin doğu yönünde yarım daire planlı apsis yer almaktadır. Yapı 
doğudan, apsis kısmından ve kısmen de kuzeyden birer konuta bitişik durumdadır. Naos, 
doğu – batı doğrultusunda, art arda iki haç tonoz ile örtülüdür. Güney cephede, batı taraftaki 
haç tonozlu bölüme açılan bir kapı ile ana mekâna ulaşılır. Kilisenin avlusunda ise 1841 
tarihli bir çan mevcuttur. Naosun kuzey duvarında, eksendeki duvar payesine oturan kemer 
üzerindeki kitabede,  Arap alfabesi ile; 

“Maşallah kâd

Haze’l beyti’l mukaddes

……..

Sene elf ve semaniye ve sebaten ve tisun

1897” yazmaktadır.  

Bu tarihin, 1872 depreminden sonra, kilisenin yeniden inşa edildiği tarih olduğu anlaşıl-
maktadır. 

7  Mehmet Tekin, “Deprem ve Tarihte Antakya Depremleri”, VI. Hatay Tarih ve Kültür Sempozyumu, Antakya, 
2004, s.215-216. Kilise bir yüksek lisans tezinde ayrıntılı olarak incelenmiştir. Sezer Arslan, Hatay’da Osmanlı 
Dönemi Rum Ortodoks Kiliseleri, Erciyes Üniversitesi, S.B.E., Sanat Tarihi A.B.D., Basılmamış Y.L. Tezi, 
Kayseri, 2012; s. 125-141.
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Konut: 

Koordinatlar: Y 252812,50 - X 4000878,36 Ada: 55; Parsel: 6.

Günümüzde yenilenmiş ve dernek olarak kullanılan yapı, batı yönde komşu yapıyla sınır-
lı olan bir avlunun kuzey, güney ve doğusunu çevreleyen mekânlardan oluşur. Giriş, güneyde 
sokağa açılan avlu kapısından sağlanmaktadır. Ahır, mutfak, banyo ve yaşama birimlerine 
ayrılmış olan mekânların her birinin kapısı avluya açılmaktadır.  Doğu yönde kuzey-güney 
doğrultuda uzanan tek mekân, duvarlarında yer alan ocak, niş, kapaklı dolap ve kuzey yöne 
yerleştirilen ambarı ile çevre yerleşimlerdeki evler ve yaşam biçiminin devamı olan bir gele-
neği yansıtmaktadır. Üst kat ise sonradan yapılmıştır. 

Altınözü İlçe merkezine çok yakın konumdaki mahallede yeni yapılaşma yoğundur. Gü-
nümüze ulaşan geleneksel evlerin bazılarında balkon bulunduğu görülmektedir. Yığma taştan 
konutlarda, ahşap kirişlemeli döşemlerin üzerine kamış serildiği ve üzerlerine taşlar döşendi-
ği görülmüştür. Harap durumdaki evlerde kamış üzerine sıkıştırılmış toprak döşenmiş olma-
lıdır. Düz açıklıklı kapı ve pencerelerin doğramaları ahşaptandır. Bir evde balkon kapısının 
dilimli kaş kemerli açıklığa sahip olduğu görülmüştür. Bazı evlerin pencerelerinde ahşap 
panjurlar bulunmaktadır. Duvarlarda toprak esaslı sıva ve üzerine havara uygulanmıştır. Bir 
konutta iki sıra halinde havara kaplı toprak raflar bulunduğu görülmüştür. 

Mahallede bir sokakta, sivri kemerli kabaltı (Sokağın üzerine kemerli açıklıkla geçilen dö-
şeme ile mekân yapılması) tespit edilmiştir. Bazı sokakların oldukça dar olduğu gözlenmiştir. 

ETNOGRAFİK ESERLER

Çalışmalarda 2011-2018 yılları arasında araştırma yapılan yerleşim yerlerinde tespit edi-
len etnografik malzemelerin benzer örnekleriyle karşılaşılmıştır.

Tespit edilen diğer eserler malzemesine göre şu şekildedir:

Seramik Eserler: Çanak, Çömlek, testi (carra), arı tütsüsü.

Cam Eserler: Kavanoz.

Madeni Eserler: Silah.

Ahşap Eserler: Sandık, Ayna, Dama Tahtası, Tokaç.

Bitki Sapından Eserler: Cimem, Çömlek Altlığı.
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Harita 1: ASAYİK Çalışma Alanı Haritası      
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Tablo 1: Mezarların Konumunu ve Güncel Durumunu Gösterir Tablo

Tablo 2: Mezar Tipleri, Biçim ve Malzemesini Gösterir Tablo
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Tablo 3: Şahidelerin Tip, Malzeme ve Desenlerini Gösterir Tablo

Resim 1: Hassa Mezarlıklarından Örnekler ve Han Kalıntısı 

a. Gülpınar Mezarlığı; b. Su Gediği Mezarlığı; c. Hanobası’nda Han Kalıntısı
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Resim 2: Yeni Damga, İdeogram, Simge ve Yazılar.

Resim 3: Bozat Mevkii Değirmenleri.
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Resim 4: Köprüler (Mahalle Dışı) 

a. Danaahmet Mevkii Köprüsü, b. İsimsiz Köprü, c. Kırık Köprü, d. Mehmet Çavuş Mezrası’nda Köprü, e. Murat 
Paşa 1 Köprüsü, f. Murat Paşa 2 Köprüsü
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Resim 5: Hacılar Mahallesi Yerleşim Dokusu 

    a.Yerleşim Dokusundan Genel Görünüş; b. Sokak Dokusu ve Konut Örneği; c.  Dükkan Dizileri; d. Sağda: De-
mir Atölyesi, Solda: Zeytinyağı Mengenesine Giden Yol; e. Çeşme ve Konut; f. Eğimli Araziye Yaslanmış Konut 

Kalıntısı Örneği 
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Resim 6: Hacılar Mahallesinde Konut Örnekleri, Köprüler ve Değirmen  
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Resim 7: Hacılar Mahallesi Kültür Varlıklarından Örnekler 

a. Medrese Olduğu Söylenen Yapıdan Günümüze Ulaşan ve Kemerle Cami Avlusuna Açılan Mekân; b. Yenilenmiş 
Cami Avlusundaki Eski Sütunlar c. Zeytinyağı Mengenesinin İçinden Bir Görünüm;

 d. Zeytinyağı Mengenesi Ahşap Mekanizması  
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 Resim 8: Tokaçlı Mahallesinden Mimari Örnekler 

a. Meryem Ana Kilisesi Giriş Cephesi; b. Okul Binası; c. Zeytinyağı Mengenesi + Konut Dış Görünüş; d. Zeytin-
yağı Mengenesi İç Görünüş; e. Örnek Konut; f. Papasın Eski Evinden İç Mekan Düzenlemesi.
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Resim 9: Sarılar Mahallesi Yerleşim Dokusu ve Mimari Yapılar 

      a.b.c. Sokak Dokusu ve Konut Örnekleri; d. Kabaltı Sokak; e. Aziz Corc (Georgios) Rum Ortodoks Kilisesi İç 
Mekân; f. Örnek Konutta İç Mekân Düzenlemesi; g. Dernek Olarak Düzenlenmiş Konuttan İç Mekân Görünüşü
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Çizim 1: Sarılar Mahallesi Aziz Corc (Georgios) Rum Ortodoks Kilisesi Alt Kat ve Üst Kat Planları.
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Çizim 2: Yukardan Aşağıya: Sarılar, Tokaçlı ve Hacılar Mahallelerinden Örnek Konut Planları
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AIGEAI YÜZEY ARAŞTIRMASI 2019
Faris DEMİR* 

Fatih ERHAN

Aigeai Antik Kenti Adana İli, Yumurtalık ilçe merkezinde yer almaktadır. Antik Dönem-
de Kilikya olarak bilinen bölgenin en önemli liman kentlerinden birisidir. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 08.08.2019 tarih ve 94949537-
161.01-662735 sayılı yazısıyla verilen resmi izinle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden 
Dr. Öğr. Üyesi Faris Demir başkanlığında “Aigeai Antik Kenti ve Teritoryumu” [Proje Nu-
marası-YA010101(2019)] yüzey araştırması 16 Eylül - 8 Ekim 2019 tarihleri arasında ger-
çekleştirilmiştir1.

2019 yılı Aigeai Yüzey Araştırması çalışmaları kapsamında kentin yerleşim alanının sı-
nırlarının ve dokusunun belirlenmesine, taşınmış veya devşirme malzeme olarak kullanılmış 
olan parçaların in-situ buluntular ve yapılar ile ilişkilendirilmesine yönelik belgeleme ça-
lışmaları, kent merkezi ve teritoryumunun kuzey ve doğu bölgelerinde tespit ve belgeleme 
çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda 2019 yılı arazi çalışmaları Demirtaş Köyü, Narlıören 
Köyü, Hamzalı Köyü, Sugözü Köyü ve Gölovası köylerinde gerçekleştirilmiştir (Harita: 1).

Aigeai kent merkezinde yapılan çalışmalarda 2018 yılında belgeleme yapılan alanlar 
kontrol edilmiştir. Bazı alanların hafriyat dökülmesi ve çeşitli nedenlerden dolayı tahrip edil-
diği gözlemlenmiştir. Dervişiye Mahallesi Hüseyin Baykara Caddesinin doğusunda kentin 
iki önemli yükseltilerinden biri olan kuzey akropolün kuzeydoğu yamacında Adana Arkeolo-
ji Müzesi’nin gerçekleştirdiği kurtarma kazısında Roma Villasına ait bir hamam kalıntısı ve 
Poseidon tasvirli mozaik döşemesi açığa çıkarılmıştı2. Roma Villa hamamı kalıntılarının bu-
lunduğu alana hafriyat dökülmüştür. Bu tahribat durumu Kemalpaşa Mahallesi, 142 ada, 12-
20 no’lu parsellerde gerçekleştirilen Yamaçevler kurtarma kazısı alanında da görülmektedir.

Aigeai Limanına ait antik mendirek ve kentin batısında yer alan rıhtım yapısı incelenerek 
belgelenmiştir. Aigeai kent merkezinin kuzey bölümünde Dervişiye Mahallesi’nde 1969 yı-
lında tespit edilen Güreşçiler Mozaik döşemesinin bulunduğu alanda incelemeler yapılmıştır.

* Dr. Öğr. Üyesi Faris DEMİR, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
80000 Osmaniye/TÜRKİYE. farisdemir@gmail.com

 Dr. Öğr. Üyesi Fatih ERHAN, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
80000 Osmaniye/TÜRKİYE. fatiherhan1@gmail.com

1 Aigeai Yüzey Araştırması çalışmalarına bakanlık temsilcisi Osmaniye Müze Müdürlüğü uzmanlarından Halil 
COŞAR, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Faris DEMİR, Dr. Öğr. 
Üyesi Fatih ERHAN, Dr. Öğr. Üyesi İrfan TUĞCU, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa 
H. SAYAR, Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümünden Prof. Dr. F. Duygu Saban ÖKESLİ, Çukurova Üni-
versitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Fatih KARAOĞLAN ve Arkeolog Gülem GÖĞEBAKAN 
DEMİR bilimsel heyet üyesi olarak yer almıştır.

2 Demir 2017, 88-89.
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Güreşçiler Mozaiği Ludwig Budde tarafından yayınlanmıştır3.  Mozaik panosunda gym-
nasiumda düzenlenen ve ödüllü spor yarışmaları olan agon teması betimlenmiştir. Kompo-
zisyonun merkezinde iki güreşçi, solunda hakem gymnasiarchos, sağında ise zeytinyağı dolu 
amphoraya elini daldıran başka bir güreşçi ve arkada yüksek bir plaster sütun betimlenmiş-
tir. Kent sikkelerine göre Aigeai antik kentinde agonların düzenlendiği izlenebilmektedir. I. 
Valerianus M.S. 253/4’te Aigeai kentindeki asklepionu ziyaret etmiş, Asklepios’a sunuda 
bulunmuş, üst düzey Asklepios rahibi olduktan sonra şehre neokoros unvanı ve agon yapma 
izni vermiştir. Kenti Agon Asklepios’u unvanıyla onurlandırarak Asklepios kültü için yarış-
malar düzenletmiştir4. Bu mozaik döşemesi kentte bir gymnasium olduğunun ve agonların 
düzenlendiğinin materyal kanıtıdır. Yerel halk ile görüşmelerde yol yapımı esnasında ortaya 
çıkan Güreşçiler Mozaik döşemesinin 1969-72 yılları arasında yerinden sökülerek kaçırıldığı 
bilgisi alınmıştır. Bu alanın üzerinden asfalt yol geçtiği için herhangi bir buluntuya rastlan-
mamıştır. Ancak bu alanın hemen güneyinde yapılan incelemelerde Gymnasium yapısına ait 
olabilecek mimari bloklara rastlanmıştır.

Aigeai kent merkezi sınırlarında yer alan Ören Mahallesi kuzeybatı yükseltilerinde kentin 
öğesi olabilecek yapı kalıntılarına rastlanmamıştır. Ancak bu yükseltilerin hemen batısında 
çanak çömlek ve küçük mimari parçalara rastlanmıştır. 2018 yılı çalışmalarında Kemalpaşa 
Mahallesi Hükümet Caddesi’nin kuzeyinde Roma Dönemi’ne ait iki katlı mezar yapısı tespit 
edilmişti. Bu mezar yapısının 110 m kuzeybatısında yine Roma Dönemine ait bir mezar ve 
mimari yapı kalıntıları tespit edilmiştir. Bu mezar yapısı ve mimari yapı kalıntıları kaçak 
kazılar sonucu tahrip edilmiş ve soyulmuştur (Resim: 1).

Kent teritoryumunun kuzeyinde yer alan Demirtaş Köyü ve çevresinde yapılan araştırma-
larda mimari yapı kalıntıları ve mermer lahit parçalarına rastlanmıştır (Resim: 2). Demirtaş 
Köyü’nünkuzeybatısında yer alan Yeniköy Höyük ve höyüğün eteğinde bulunan kilise ya 
da şapel kalıntıları incelenmiştir (Resim: 3). Oval biçimli höyüğün yamaçları tarımsal faa-
liyetlerden dolayı tesviye edilmiş olup kesitten harçsız taş duvar kalıntıları görülebilmekte-
dir. Bu höyük Seton-Williams tarafından 1951 yılında gerçekleştirilen yüzey araştırmasında 
Yeniköy Höyük II olarak bilim dünyasına tanıtılmıştır. Seton-Williams Erken Tunç Çağı ve 
Roma Dönemi’ne ait seramikleri incelemiştir5. Alanın kapsamlı taranmasına rağmen Erken 
Tunç Çağı’na tarihlenebilecek seramik parçalarına rastlanmamıştır. Höyük üzerinde Roma 
ve Ortaçağ dönemlerine ait seramik parçaları tespit edilmiştir. 2018 yılında Demirtaş mezar-
lığında Ion-impost sütun başlığı tespit edilmişti6. Ion-impost sütun başlığı höyüğün güneyba-
tı eteğinde bulunan kilise ya da şapel kalıntısına ait olmalıdır. Diğer bir olasılık da Demirtaş 
Köyü›nün2 km kuzeyinde yeni tespit edilen üç apsisli yapı kalıntısıdır. Kilise ya da şapel 

3 Budde 1972, 67-72.
4 Ziegler 2003, 206; Demir 2016, 5-7.
5 Seton-Williams 1954, 173; Konyar ve Sayar’ın (2006, 26) höyük üzerinde yaptığı incelemelerde yalnızca Roma 

İmparatorluk Dönemi’ne ait seramiklerin tespit edildiği belirtilmiştir.
6 Demir 2019, 42.
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kalıntıları bitki örtüsünün yoğunluğu nedeni ile belgelenememiştir. İlerleyen yıllarda bitki 
örtüsü temizliği yapılarak bu alanların detaylı belgelenmesi yapılacaktır.

Demirtaş Köyü’nün 2 km kuzeyinde, Yeniköy Höyüğün 2 km. batısında ve Ceyhan Yu-
murtalık karayolunun hemen güneyinde üç apsisli bir yapı kalıntısına rastlanmıştır. Üç apsisli 
yapıda kesme taş bloklar ve tuğla örgü duvarlar günümüze ulaşmıştır (Resim: 4). Bu alanda 
kaçak kazı çukurları tespit edilmiştir. Bitki örtüsünün yoğun olması nedeniyle ayrıntılı plan 
çıkarılamamıştır. Bu alanda Roma Dönemine ait mermer sütun gövde parçaları ve mermer 
mimari bloklara da rastlanmıştır. Bu mimari parçalar 2018 yılında Takım Deresi ve Taşlıyer 
Mevkii’nde tespit edilen Roma Dönemi yerleşiminin güney sınırını oluşturduğunu göster-
mektedir. Üç apsisli yapı bitki örtüsünden dolayı ayrıntılı incelenemediği için dönemi tam 
olarak belirlenememiştir. Ancak bu alanda ele geçen buluntular yerleşimin Geç Roma Döne-
mi ve Ortaçağ’da iskân gördüğü izlenebilmektedir. Demirtaş Köyü’nüngüneydoğusunda ve 
kıyı şeridinde yapılan incelemelerde Roma İmparatorluk ve Ortaçağ Dönemlerine ait çanak 
çömlek ve yer döşemesi parçalarına rastlanmıştır (Resim: 5). Kıyı şeridinde tespit edilen bu 
alanlar Aigeai kentine bağlı demos yani küçük yerleşim birimleridir. Bu yerleşim birimlerin-
deki kalıntılar da villa rustika yapılarına ait olmalıdır.

Sugözü Köyü ve çevresinde yapılan incelemelerde Roma ve Ortaçağ Dönemlerine ait 
mermer mimari parçalara ve yazıtlı mezar taşına rastlanmıştır (Resim: 6). Yerel halktan bu 
eserlerin Sugözü Termik Santrali alanından köy merkezine getirildiği bilgisi alınmıştır. Yu-
murtalık kıyı alanı hızlı endüstriyel gelişme göstermektedir. Bu nedenle kıyı alanlarında de-
taylı araştırmaların yapılması güçleşmiştir. Sugözü Termik Santrali alanında ortaya çıkarılan 
ve Adana Müzesine taşınan mozaiklerin bulunduğu alan tel örgü ile çevrildiği inceleneme-
miştir. Erken Hristiyanlık Dönemi’ne ait mozaik döşemesinde yenilenme ve yeniden doğuşu 
simgeleyen mitolojik Zümrüdü Anka Kuşu ve cennet bahçesindeki sonsuz yaşamın kaynağı 
olan hayat ağacı betimlenmiştir7. Sugözü Köyü’nün güneyinde Alakese Burnu Karakol Mev-
kiinde yapılan incelemelerde iki yapı kalıntısı ve seramik parçalarına rastlanmıştır (Resim: 
7-8). Sugözü Termik Santrali Alakilise Mevkii ve Alakese Burnu Karakol Mevkii alanların 
antik dönemde sözü edilen Halai/Alai köyü yerleşim birimi olmalıdır. Akdeniz kıyılarında 
yerleşimlerin isimlerini ve mesafelerini veren yazarı bilinmeyen Stadiasmus maris magni 
isimli kaynak Aigeai ile Amanika/Amanos Kapıları (Karanlık Kapı) arasında Alai köyün-
den bahsetmektedir8. Antik kaynaklarda bahsedilen Katabolos küçük yerleşim birimi ise Alai 
köyü ile Amanika Kapıları arasında yer alan ve bir liman yerleşimi olduğu düşünülen Mut-
talip Höyük olmalıdır.

Narlıören Köyü ve çevresinde yapılan incelemelerde mermer ve kireçtaşı mimari bloklar, 
bazalt değirmen taşları, Roma ve Ortaçağ Dönemlerine ait çanak çömlek ve yer döşemesi 
parçalarına rastlanmıştır (Resim: 9). Narlıören Mezarlık güneyindeki alanda mimari bloklar 

7  Demir ve Dervişoğlu 2021, 93-97.
8  Anonymus, Stadiasmus Maris Magni.
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sütun gövde parçaları ve çanak çömlek parçalarına rastlanmıştır. Narlıören Köyü’nünkuzey 
sınırında yer alan Krallıpınar Mevkiinde işlik tespit edilmiştir.

Hamzalı Köyü’nün güneyinde yer alan Hamzalı Buran Çiftlik Höyük (Resim: 10) ve çev-
resinde incelemeler yapılmıştır. Bu höyük Seton-Williams tarafından Hamzalı Buran Çiftlik 
olarak bilim dünyasına tanıtılmıştır9. Seton-Williams Erken Tunç Çağı, Hitit ve Helenistik 
Döneme ait seramikleri incelemiştir. Bu alanda Roma ve Ortaçağ Dönemlerine ait çanak 
çömlek ve yer döşemesi parçalarına, zeytinyağı işliğine ait parçalara ve mimari parçalara 
rastlanmıştır (Resim: 11).

Gölovası Köyü ve çevresinde yapılan incelemelerde Deliktaş Mevkii’nde bir mezar yapı-
sı tespit edilmiştir (Resim: 12). Gölovası Köyü kıyı kesiminde yapılan araştırmalarda Roma 
Dönemi’ne ait seramik parçalarına rastlanmıştır. Gölovası Köyü’nün doğusunda BOTAŞ Te-
sislerinin bulunduğu alanda araştırma yapılamamıştır. Bu alan antik kaynaklarda bahsedilen 
ve Alai köyü Amanika Kapıları arasında yer alan Katabolos adlı yerleşim olmalıdır. 

Gölovası Köyü’nün 1.8 km kuzeyinde yer alan Boyalı Höyükte incelemeler yapılmıştır 
(Resim: 13). Höyük yaklaşık olarak 50 m yüksekliğinde ve 200 m çapında olup Ovalık Ki-
likya’nın en büyük höyükleri arasında yer almaktadır. Bu höyük Seton-Williams tarafından 
Soyalı Höyük olarak bilim dünyasına tanıtılmıştır10. Seton-Williams Erken Tunç Çağı, Hitit, 
Miken IIIC, Demir Çağı, Helenistik, Roma ve Bizans Dönemlerine ait seramikleri incele-
miştir. 1991 yılında gerçekleştirilen yüzey araştırmasında Seton-Williams’ın tespitlerine ek 
olarak Erken Tunç ve Geç Kalkolitik dönemlerine ait seramikler tespit edilmiştir11. Konyar 
ve Sayar bu höyüğü Gölovası Höyüğü olarak incelemiştir12. Bu çalışmada az miktarda Su-
riye-Kilikya boyalıları olarak isimlendirilen ve M.Ö. 2. Bin yılın ortalarına tarihlendirilen 
seramikler, Roma İmparatorluk Dönemi seramikleri ve çok sayıda Ortaçağ sırlı seramikleri-
nin tespit edildiği belirtilmiştir. 2019 yılı araştırmalarında Boyalı Höyükte Erken Tunç, Orta 
Tunç, Geç Tunç, Demir Çağı, Geç Klasik ve Erken Helenistik, Roma ve Ortaçağ dönemlerine 
ait seramik parçaları tespit edilmiştir (Resim: 14). Bu höyük büyüklüğü, stratejik konumu ve 
kesintisiz kronoloji vermesiyle Kilikya arkeolojisindeki karanlık noktaları aydınlatabilecek 
niteliktedir. Ancak yalnızca seramik analizleri ve mantıksal senaryolar üzerinden yapılan yo-
rumların her zaman gerçek durumu yansıtmayacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Boyalı 
Höyük gibi bazı kıyı ve kıyıya yakın yerleşim birimlerinde az miktarda ele geçen Geç Hellas 
IIIC seramikleri ticari faaliyetler ile ilişkilidir. Tarihsel süreç ve arkeolojik veriler Miken-
ler’in bu bölgedeki kıyı yerleşimlerinde koloni kenti kuramadıklarını, küçük çaplı sızmalar 
ile mevcut sistem içerisinde kendilerine yer bulduklarını göstermektedir.

9  Seton-Williams 1954, 156.
10  Seton-Williams 1954, 169.
11  Steadman 1994, 85-103.
12  Konyar ve Sayar 2006, 27.
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Harita 1: Aigeai Kenti’nin kuzey ve doğusunda tespit edilen yerleşimler ve kalıntılar.

Resim 1: Roma Dönemine ait mezar yapısı.
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Resim 2: Demirtaş Köyü’nde tespit edilen eserler.

Resim 3: Yeniköy Höyük, batıdan görünüm.
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Resim 4: Demirtaş Köyü’nün kuzeyinde tespit edilen apsisli yapı.

Resim 5: Demirtaş Köyü güneydoğusu ve kıyı şeridinde tespit edilen seramikler.
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Resim 6: Sugözü Köyü’nde tespit edilen eserler.

Resim 7: Sugözü Köyü, Alakese Burnu’nda tespit edilen yerleşim.
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Resim 8: Sugözü Köyü, Alakese Burnu’nda tespit edilen mezar yapısı.

     

      

Resim 9: Narlıören Köyü’nde tespit edilen alanlar ve buluntular.
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Resim 10: Hamzalı Köyü, Hamzalı Buran Çiftlik Höyük.

     

     

Resim 11: Hamzalı Köyü, Hamzalı Buran Çiftlik Höyük, buluntular.
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Resim 12: Gölovası Köyü Deliktaş Mevkii, mezar yapısı.

Resim 13: Gölovası Köyü, Boyalı Höyük güneyden görünüm.

      

Resim 14: Gölovası Köyü, Boyalı Höyük üzerinde tespit edilen seramikler.
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PERGAMON ÇEVRESINDE YÜRÜTÜLEN 2019 VE 2020 YILI 
ÇALIŞMALARI

Felix PİRSON* 

GIRIŞ

Önceki yüzey araştırma projelerinin tamamlandığı 2018 yılından sonra, 2019 yılında, di-
siplinler arası uzun vadeli proje “Helenistik ve Roma Dönemi arası Pergamon mikrocoğraf-
yasının dönüşümü” (TransPergMikro)1 kapsamında iki yeni arkeolojik yüzey araştırması ve 
coğrafi araştırma başlatılmıştır. Aşağıda, Pitane’nin (Çandarlı) çömlekçi atölyeleri alanındaki 
ve çevredeki araştırmalar ile fiziki coğrafya çalışmaları hakkında kısaca bilgi verilmektedir2.

YAKIN ÇEVRE – YÜZEY ARAŞTIRMA

Yakın çevre yüzey araştırmasının amacı, Pergamon mikrocoğrafyasının Antik Dönem 
yerleşim ve kullanım tarihi hakkındaki bilgileri özellikle kırsal alan üzerinde yoğunlaştır-
maktır3. 2019 ve 2020’deki alan çalışmalarıyla, Bakır Çay’ın aşağı batı seviyesindeki üç 
araştırma alanı ve kısmen bilinen ancak şu ana kadar pek araştırılmamış buluntu yerlerine 
odaklanılmıştır (Resim: 1.2).

Yüntdağ’ın batı eteklerinde Bakır Çay’ın (Kaikos) dar bir yan vadisi olan Tekkedere Va-
disi’nde (Survey Alanı A) toplam altı alan tespit edilip, belgelenmiştir (Resim: 3). Söz konu-
su alanlar, Tunç Çağı’ndan günümüze kadar kesintisiz bir yerleşim dizisini doğrulamaktadır.

Kuyulu Kaya buluntu yerindeki Tunç Çağı seramikleri (buluntu yeri 2019/01), bir-
kaç bin yıla yayılan ve Geç Bizans dönemine uzanan bir yerleşim tarihinin başlangıcına 
işaret etmektedir. Bu nedenle, ama öncelikle konumu ve büyüklüğü nedeniyle alan, vadinin 
ana Antik Dönem yerleşimi olarak kabul edilebilir. Geç Bizans Dönemi sonrası dönemde 
vadinin kuzeydoğu ucunda Yukarı Kışlak yerleşiminin kurulmasıyla birlikte, Aşağı Kışlak 
ve Eski Tekkedere üzerinden günümüze kadar ulaşan yerleşim faaliyeti devamlı batıya doğru 
kaymıştır. 20. yüzyılın ortalarında henüz kurulan Tekkedere Köyü, vadinin en kuzeybatı 

* Felix PİRSON ., Alman Arkeoloji Enstitüsü, İstanbul Şubesi. Gümüşsuyu-İstanbul/TÜRKİYE. felix.tirson@
dainst.de

1 Metnin Türkçe’ye çevrilmesinde emeği geçen Hülya Çatak’a çok teşekkür ederiz.
 Aynı adı taşıyan uzun vadeli DFG projesi, Brigitta SCHÜTT (FU Berlin, coğrafya), Thekla SCHULZ-BRİZE 

(TU Berlin, mimari tarihi) ve yazar tarafından ortaklaşa yönetilmektedir. Eş yürütücüler Güler ATEŞ (CBÜ 
Manisa), Daniel KNİTTER (CAU Kiel) ve Ulrich MANİA’dır (DAI İstanbul). Proje, CBÜ Manisa ve İzmir Ege 
Üniversitesi‘nin yanı sıra Türkiye‘deki birçok üniversite ve kurumla işbirliği içinde yürütülmektedir. 

2 Burada sunulan kısa rapor, kısmen proje personelinden gelen raporlara dayanmaktadır. 2019 ve 2020 yıllarında 
Pergamon Kazısı‘nın tüm faaliyetleri hakkında çok sayıda ortak yazarın katkılarıyla ayrıntılı raporlar Archäo-
logische Anzeiger 2019 ve 2020‘nin ikinci cildinde yer almaktadır. Güncel bilgi için ayrıca bkz. https://www.
dainst.blog/transpergmikro (25.06.2021).

3 TransPergMikro alt proje. G. Ateş (Manisa) ve yazar tarafından ortaklaşa yürütülmektedir, yerel yönetim Bern-
hard Ludwig (Berlin), aşağıdaki açıklamalar kendisinin çalışma raporuna dayanmaktadır.
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ucunda ve görünüşe göre Kaikos (Bakır Çayı) Vadisi’nin ana trafik yollarına yakınlığı gö-
zetilerek kurulmuştur. Sadece zeytin yetiştiriciliği için kullanılan dar Tekkedere Vadisi’nin 
aksine, Çalıbahçe’nin daha açık havzasında (Resim: 1) ağırlıklı olarak ekilebilir tarım yapıl-
maktadır. Survey Alanı B (Resim: 4), mümkün olduğunca farklı arazi senaryolarının küçük 
bir alanda incelenebilmesi için seçilmiştir. Bunu kısa sürede gerçekleştirebilmek için tüm 
havza boyunca doğu-batı yönlü bir koridor oluşturulup 34 hektarlık bir alanda yürüyerek 
yoğun tarama yapılmıştır. Sadece bu küçük alanda bile yerleşim yeri olarak tanımlanan üç 
buluntu yoğunluğu tespit edilmiştir (Resim: 4). Özellikle buluntu yeri 2019/10, bir pres veya 
havan ve bunun karşı ağırlığının yanı sıra bir mozaik parçası ile dikkatimizi çekmiştir. Her 
ikisi de, ekipmanıyla yüksek standartlı bir yaşamın taleplerini de karşılayan bir tarımsal üre-
tim tesisine işaret etmektedir.

2019’da daha yoğun bir araştırma için seçilen, hâlihazırda bilinen yerler arasında, Bozköy 
Köyü’nünyaklaşık 1,7 km kuzeybatısındaki bir zeytinlik, kırsal alandaki yerleşim biçimleri ve 
çeşitli ekonomik kullanımları üzerine bildiklerimizi artırma açısından özellikle ilgi çekicidir. 
Buluntu yeri, Pergamon’a kadar uzanan ova manzaralı hafif eğimli bir yamaçta yer almakta-
dır (Resim: 1). Yürüyerek yapılan yoğun bir tarama ve jeofizik araştırmalar, bunun Pergamon 
ovası ve kent tepesi manzaralı bir İmparatorluk Dönemi kır evi olabileceğini göstermiştir. Söz 
konusu ev, en iyi konumdadır ve seramik imalatıyla ilgili tertibatı da içeren gösterişli bir temsili 
mimariye işaret etmektedir. 2020’de koronavirüs pandemisinin bir sonucu olarak, yakın çevre 
yüzey araştırması programının önemli ölçüde azaltılması gerekmiştir. İki araştırma alanı yerine 
yalnızca bir tanesi incelenebilmiştir ve jeofizik taramanın 2021 çalışma sezonuna ertelenmesi 
gerekmiştir4. 2020’deki çalışmalar, Bergama’nın kuzeybatısındaki Geyikli Vadisi (Survey Ala-
nı C) ve Bozköy ile Eğrigöl köyleri arasındaki münferit buluntu yerleri ile Alan C’nin kuzeyin-
de yeni keşfedilen bir mağara üzerinde yoğunlaşmıştır (Resim: 2).

Bergama’nın güneydoğu kenarında, kentsel moloz yığını alanında gün ışığına çıkan ve 
Pergamon Kazısı’nın yerel çalışanları sayesinde haberdar olduğumuz Antik Dönem yapı ka-
lıntıları, çalışma sezonunun başlangıcında incelenmiştir. 4 m. yüksekliğe kadar korunagelen 
duvarlar, çoğunlukla akarsu çakıllarından oluşan harçlı taşlarla yapılmıştır ve bu nedenle 
çok basit olarak tanımlanabilmektetir. İyi korunagelmiş olmaları, yapının akarsu tortuları 
tarafından gömülmüş olmasıyla açıklanmaktadır. Yaklaşık 40x40 m’lik bir alanı ve görünüşe 
göre planının oldukça işlevsel bir yapısı ile büyük ihtimalle basit bir tarımsal üretim yeridir.

Survey Alanı C, Kozak Dağları’nın güneybatı eteklerinde yer almaktadır ve Geyikli Vadi-
si’nin Kıroba ve Mazılı köylerinin yakınında bir bölümü kapsamaktadır (Resim: 2. 5). Böy-
lece Pergamon mikrocoğrafyasındaki şimdiye kadar araştırılan doğal alanların spektrumunu 
ve insanlar tarafından kullanımlarını tamamlamakta ve genişletmektedir. İnceleme alanında, 
normalde çok dar olan Geyikli Vadisi yaklaşık bir kilometre genişliğe kadar açılmaktadır. 
Bölge, sıcak termal kaynakların ortaya çıktığı, nehre kadar güneye doğru eğimli devam eder. 

4 TransPergMikro, alt proje. G. Ateş (Manisa) ve metnin yazarı tarafından ortaklaşa yürütülmektedir, yerel yöne-
tim Bernhard Ludwig (Berlin); aşağıdaki açıklamalar kendisinin çalışma raporuna dayanmaktadır. 
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Orada, bu yılki çalışmanın başlangıç   noktası olan ve ilk kez tamamıyla belgelenebilen, 2009 
yılında keşfedilen ancak daha önce araştırılmamış bir Roma Dönemi termal hamam komp-
leksi5, bulunmaktadır (Resim: 6). Ancak kompleksin tüm yapısının daha iyi anlaşılması için 
jeofizik ölçümler vazgeçilmezdir ve bunlar 2021’de gerçekleştirilecektir. Toprağın üstünde 
görülebilen termal hamam kalıntılarının yakınında bulunan diğer çeşitli yapı bulguları ara-
sında, girişi bir kaçak kazı sırasında açığa çıkarılan bir yeraltı sarnıç odası özellikle dikkat 
çekicidir. Tarama çalışmaları yardımıyla hamam kompleksi ile ilişkisini netleştirmek müm-
kün olacaktır. Çok sayıdaki hidrolik mühendislik ayrıntılarıyla söz konusu kompleks, Geyikli 
Vadisi’ndeki Antik Dönem su yönetiminin önemli bir kanıtıdır. 

Vadi alanında yapılan yoğun araştırma, arazi kullanımının bu yönüne yeni bakış açıları da 
sağlamıştır: çok sayıda duvar veya duvar benzeri taş döşeme, ya yamaca paralel teras duvar-
ları ya da yamaca dik uzanan strüktürler olarak ele alınabilir. Survey alanının üst kısmındaki 
(aşağıya bakınız) daha iyi korunagelen bulguların gösterdiği gibi, bu yapıların büyük olası-
lıkla tarım teraslarını sulamak için kullanılan künk dizileri veya oluklar için alt yapılar olması 
muhtemeldir. Kolüvyal çökelme ile karakterize edilen vadinin içindeki yerüstü görünürlük-
leri ve dolayısıyla yalnızca hafif gömülmüş durumu, Antik Dönem bir oluşum olmadığına 
işaret etmektedir. 

Belirlenen zaman dilimi içerisinde survey alanındaki doğal çeşitliliği tam olarak kaydede-
bilmek için, alanın bir alt ve bir üst alana bölünmesi gerekiyordu (Res. 2). İkincisi, terk edilmiş 
Eski Mazılı Köyü bölgesinde ve eski köy mezarlığının da bulunduğu yukarıdaki koridorlarda 
yer almaktadır. Buraya çok yakın bir yerde, özellikle büyük bir anıtın (yaklaşık 10 m çapında) 
yakınına yerleştirilmiş birkaç tümülüs kalıntısının bulunduğu Antik Döneme ait bir nekropol 
tespit edilmiştir; söz konusu anıt dikkatlice işlenmiştir ve kademeli bloklardan oluşan bir kre-
pis ile karakterize edilebilmektedir (Resim: 7). İlişkili kırsal yerleşimler, çevredeki çok sayıda 
seramik yoğunluğuyla belirgindir, ancak etkileyici mezar anıtlarına kıyasla oldukça mütevazı 
bir izlenim bırakmaktadır. Bu durum elbette, yüzey araştırma bulgularının kendine özgü koru-
nagelme durumuyla da ilgili olabilir. Bir bütün olarak bakıldığında, Survey Alanı C (Resim: 2), 
Pergamon mikrocoğrafyasında Tunç Çağı’ndan Erken Modern Döneme kadar kırsal alanların 
kullanımına ilişkin şaşırtıcı derecede geniş bir bulgu yelpazesi ortaya çıkarmıştır.  

Kozak Dağları’nın kuzeybatı eteklerinde özellikle dikkat çekici başka bir bulguyu, yü-
zey araştırma metodolojisinin önemli bir unsuru olan sistematik sorgulama ile yerel halktan 
gelen bilgilere borçluyuz. Söz konusu mağara,  Antik Dönemde bir Meter-Kybele kutsal 
alanı olarak kullanılmış, ancak göründüğü üzere Epipaleolitik Çağ’dan beri ziyaret edildiği 
anlaşılmıştır (Resim: 2). Bergama Müzesi ile birlikte birçok kaçak kazı alanı temizlenerek 
belgelenmiştir ve örtü tabakasının elenmesi mümkün olmuştur. Defineciler tarafından daha 
fazla tahrip edilmesini önlemek amacıyla 2021 için disiplinler arası bir acil durum kazısı 
planlanmaktadır.

5 M. Zimmermann, F. Pirson vd., Pergamon – Bericht über die Arbeiten in der Kampagne 2009, AA 2010/2, 175 
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Çandarlı’nın (Pitane) Antik Dönem çömlekçi atölyeleri alanında yüzey araştırması

Çandarlı›nın, yani Antik Dönem Pitane’nin, kent alanındaki bir diğer yoğun arkeolojik yü-
zey araştırmasıyla, buradaki İmparatorluk Dönemi seramik üretiminin türünü, kapsamını ve 
süresini araştırmak amaçlanmıştır6. 2019 yılında başarılı bir başlangıcın ardından, 2020 yılın-
da Çandarlı yarımadasının merkezinde, Antik Dönem seramik üretim alanı olduğu varsayılan 
bölgede yedi alan daha araştırılmıştır (Resim: 2. 8). Geçen yıl başlayan yoğun seramik sur-
veyi böylece tamamlanmış olup, 2021 çalışma sezonuna sadece kontrol çalışması kalmıştır. 
Arkaik Dönemden Osmanlı Dönemine dek olan buluntulara ek olarak, seramik üretiminden 
kaynaklanan birkaç önemli üretim atığı konsantrasyonu ve farklı zamansal belirteçlere sahip, 
çeşitli yerel seramik türleri bulunmuştur. Söz konusu seramiklerle, gelecekte Pitane’deki se-
ramik üretimiyle ilgili çok daha doğru bir rekonstrüksiyon mümkün olacaktır. Küçük survey 
alanlarındaki buluntuların dağılımının çok sıkı bir şekilde belgelenmesi sayesinde, örneğin, 
aralayıcı diskler (spacer disks) olarak adlandırılanların dağılımını belirlemek mümkün ol-
muştur (Resim: 8), yani pişirme işlemi sırasında aralayıcı olarak kullanılan küçük kil pla-
kaları veya kil cürufunun doğru bir şekilde haritalanması mümkün olmuştur. Bundan sonra, 
seramik buluntuyu değerlendirip, Çandarlı›daki Antik Dönem seramik atölyeleri üzerine 
yapılan birkaç eski araştırma ile birleştirerek, bu bilgilerle anlamlı bir içerik oluşturulmalıdır.

FIZIKI COĞRAFYANIN SAHA ÇALIŞMASI 

2019 yılında Bergama çevresindeki fiziki-coğrafi saha çalışmasının ana odak noktası, 
arkeolojik çevre araştırmasının bazı alanlarının, fiziki-coğrafi sınıflandırması olmuştur; 
özellikle de son morfodinamik ve tortu profillerinin kaydı ile ilgili olarak7. 2020 yılında da 
çalışmalar, 2019/20 arkeolojik yüzey araştırmasının da odak noktası olan üç bölgede yoğun-
laşmıştır (Resim: 9). Tekkedere’nin alüvyon yelpazesi, Eğrigöl Tepe ile Tepeköy arasında-
ki Bakırçay düzlüğü ve Bergama’nın güneydoğu ucundaki kentsel moloz yığını alanındaki 
alüvyon yelpazesi (yukarıya bakınız). 

Tekkedere ile Erigöl´deki ilk iki araştırma alanında birçok karot sondaj yapılmış, Berga-
ma birikinti konisinde ise daha sonra moloz dökülmesiyle oluşan büyük çakıl ocağı alanında 
mevcut profiller belgelenmiş ve analizleri yapılmıştır. Sediment sekansları kesin olarak ta-
nımlanmış ve fotoğrafla belgelenmiştir, C14 tarihlemesi için örnekler alınmıştır. İlk jeokim-
yasal analizler kazı evinde yapılmıştır.

Tekkedere´nin birikinti konisinde bulunan sediment dizileri (Resim: 10) ince ve kaba se-
dimentler arasında değişim ve bunun yanı sıra Tekkedere ve Bakır Çay sedimentleri arasında 
kesişim göstermektedir.  Tekkedere´deki sediment dizilerini nihai olarak yorumlamak ve bu 

6 TransPergMikro, alt projenin yönetimi metnin yazarı ve  G. Ateş, yerel yönetim Philipp Bes (Den Haag) ve 
Anneke Keweloh-Kaletta (Leipzig). Aşağıdaki  ifadeler Ph. Bes ve A. Keweloh-Kaletta‘nın çalışma raporlarına 
dayanmaktadır.

7 TransPergMikro, coğrafi alt projenin yönetimi Brigitta Schütt (Berlin) ve Daniel Knitter (Kiel), yerel yürütücü Fa-
bian Becker (Berlin) ve Mehmet Doğan (İzmir). Aşağıdaki ifadeler F. Becker‘in çalışma raporuna dayanmaktadır.
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havzadaki iskȃnın yerel jeomorfolojik dinamiğe etkisinin rekonstrüksiyonu için, laboratuvar 
sonuçlarıyla radyokarbon analizi sonuçlarının beklenmesi gerekmektedir. 

Bakır Çay Ovası´ndan gelen sediment dizileri, Kozak’ın etekleri, alüvyon ovasındaki çö-
keltiler ve Bakırçay’ın eski kolları gibi uydu görüntüleri yardımıyla önceden tanımlanmış 
farklı arazi formasyonlarından alınmıştır. Ön sonuçlar, bu sedimentlerin özelliklerinin, Bakır 
Çay düzlüğü içindeki topoğrafyaya uyduğu yönündedir. Bakır Çay´ın Holosen Dönem bo-
yunca gelişiminin daha iyi anlaşılması için daha fazla örneğin analizi ve sediment tarihlemesi 
gerekmektedir.

Bergama´nın güneydoğu kenarındaki çakıl ocağında birçok sediment ortaya çıkarılmıştır. 
100 m´den geniş ve 10 m yüksekliğe kadar olan bir alüvyal çıkıntının iki kompozit profili 
ile daha küçük çıkıntıların iki sediment dizisi ayrıntılı bir biçimde analiz edilmiştir. Sedi-
mentlerin, özellikle insan-çevre etkileşimi bakımından daha fazla yorumlanması için radyo-
karbon tarihlemeye dayanan yaş kontrolleri gerekmektedir. Ancak, geçici göreli tarihleme, 
Helenistik veya Roma İmparatorluk dönemlerinde sedimantasyon dinamiklerinde büyük bir 
değişikliğe işaret etmektedir. 

TEŞEKKÜR

Alman Arkeoloji Enstitüsü Pergamon Kazısı, 2019 ve 2020 yılları çalışmalarını destekleyen 
tüm kurum ve kişilere teşekkür eder. Bunların başında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Almanya Büyükelçiliği Kültür bölümü (Ankara) ve 
Bergama Müzesi müdürü Sayın Nilgün Ustura gelmektedir. Maddi katkıda bulunanlar ve işbir-
liği yapanlar, ilgili bölümlerde yer almaktadır. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
temsilen çalışmalara 2019 ve 2020 yılında Handan Özkan (Aydın Müze Müdürlüğü), Nihal 
Metin (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara) ve Ayşe Tok (Demre Müze 
Müdürlüğü) katılmıştır. Dostane destekleri için kendilerine çok teşekkür ederiz.

Resim kaynakları:

Tüm resimler DAI’nin Pergamon Arşivi’ne aittir (İstanbul – Berlin)

Res. 1: B. Ludwig, TanDEM-X Alman Havacılık ve Uzay Merkezi verileri temelinde 

Res. 2-6: B. Ludwig

Res. 7: B. Korkut

Res. 8: N. Royar

Res. 9: F. Becker

Res. 10: F. Becker – X. Yang
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Resim 1: Yakın çevre. 2019 Buluntu yerleri ve Survey alanları toplu halde.

Resim 2: Yakın çevre, 2020 Buluntu yerleri ve Survey alanları toplu halde.
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Resim 3: Yakın çevre, Survey-Alanı A. Tüm seramik buluntuların haritalanması.

Resim 4: Yakın çevre, Survey-Alanı B. Tüm seramik buluntuların haritalanması.
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Resim 5: Yakın çevre, Geyikli Vadisi (Survey-Alanı C). Kuzeydoğudan görünüm.

Resim 6: Yakın çevre, Geyikli Vadisi (Survey-Alanı C). İmparatorluk Dönemi hamamın yapı kalıntıları. Güneyden 
görünüm.

Resim 7: Yakın çevre, Geyikli Vadisi (Survey-Alanı C). Araştırma alanının üst kısmında yuvarlak yapılı nekropol 
(tümülüs), Hava fotoğrafı.
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Resim 9: Yakın çevre, fiziki coğrafya yüzey araştırması. Çalışma alanları ve sondaj lokasyonları.

Resim 10: Yakın çevre, fiziki coğrafya yüzey araştırması.Tekkedere. Sondajlardaki sediment dizilerinin grafik 
gösterimi.
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KUZEY PISIDIA YÜZEY ARAŞTIRMASI 2019- 2020
Fikret ÖZCAN*

Münevver ŞİMŞEK

Ömer YİĞİTELİ

İbrahim ACUCE

Mustafa TOPAL

Ayşe SÜZMEN

Isparta İli ve ilçelerinde 2019-2020 yıllarında Antik Dönem yerleşmelerinde yapılan yüzey 
araştırması Eğirdir İlçesi yakınlarındaki Prostanna, Parlais (Barla), Sarıidris kasabası yakınla-
rındaki Mallos, Aksu İlçesi yakınlarındaki Tymbriada, Tynada, Isparta Merkeze bağlı Güneyce 
köyü yakınlarındaki Kapıkaya’da, Burdur Ağlasun İlçesi’ne bağlı Harmancık Köyü yakınında-
ki Sandalion’da, Gökbel Mahallesi’ne bağlı Yalakasar Antik Yerleşimi’nde ve bu yerleşmeler 
arasında kalan kırsal yerleşmelerde yürütülmüştür1. Araştırmalar antik yerleşme strüktürlerini 
ve değişik büyüklükteki yerleşmeler arasındaki bağlantıları tespit etmeye yönelik olmuştur. 

ISPARTA MERKEZ ÇALIŞMALARI

Dereboğazı Yolu Mevkii Çalışmaları

Dereboğazı yolu Mevkii kırsal yerleşmesi, Isparta-Antalya karayolunun takriben 15.ci 
km’sinde, Isparta’ya bağlı Kadılar Köyü’nün yaklaşık 750 m. kuzeyinde, karayolunun ku-
zeydoğusunda kalan kaya oyukları ve çevresinde bulunmaktadır. Kaya oyuklarının yer aldığı 
tepenin üzerinde belirli bir yerleşim standardına bağlı kalmayacak şekilde oluşturulmuş Geç 

* Prof. Dr. Fikret ÖZCAN, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Doğu 
Kampüsü, 32260, Çünür-Isparta/Türkiye. fikretozcan@sdu.edu.tr 

 Münevver ŞİMŞEK (MA), Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Doğu 
Kampüsü, 32260 Çünür-Isparta/TÜRKİYE. simsekmunevver00@gmail.com

 Ömer YİĞİTELİ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Doğu Kampüsü, 
32260 Çünür-Isparta/TÜRKİYE. omeryigiteli@gmail.com

 İbrahim ACUCE, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Doğu Kampüsü, 
32260 Çünür-Isparta/TÜRKİYE. ibrahimacuce@gmail.com

 Mustafa TOPAL, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Doğu Kampüsü, 
32260 Çünür-Isparta/TÜRKİYE. mustafa.topal@.com

 Ayşe SÜZMEN, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Doğu Kampüsü, 
32260 Çünür-Isparta/TÜRKİYE. aysesuzmen@gmail.com.

1 Başta araştırmamıza izin veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Dairesi Başkanlığı olmak üzere bizlere eşlik 
ederek öneri ve yardımlarını esirgemeyen Burdur Müzesi’nden bakanlık temsilcimiz Evren ŞAHİN ve Isparta 
Müzesi’nden Yeliz DEMİRÖZ’e, mali ve lojistik destek sağlayan Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlü-
ğü’ne, Koç Üniversitesi Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’ne (ANMED), Aksu Kaymakamlığı’na, 
Eğirdir ve Aksu Belediye Başkanlıkları’na, Mahalli emniyet güçlerine ve özveri ile çalışıp heyecanını yitirme-
yen KPYA ekip üyelerine teşekkür ederim.
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Antik Dönem-Orta Çağ’a ait, dağınık bir kırsal yerleşim sahası tespit edilmiştir. Yerleşim 
sahası içinde ana kayaya oyularak yapılmış hatıl ve dikme yuvalarının bir kısmı işlik me-
kanizmalarına, bir kısmı ise muhtemelen konutlara aittir. Yerleşim sahasının boyutları ve 
alanda tespit edilen yapılaşma izlerinden yola çıkılarak burasının küçük bir kırsal yerleşme 
olduğu düşünülmektedir. Bu sahada daha önceki yıllarda yapılan tescilleme çalışmaları sıra-
sında kaya mezarı olarak tanımlanan, kaya oyukları içinde yapılan incelemeler sonucunda bu 
oyukların kırsal yerleşimle bağlantılı ahıra ait olduğu anlaşılmıştır (Resim: 1). 

EĞİRDİR İLÇESİ ÇALIŞMALARI

Konya Bucağı Mevkii

Isparta İli, Eğirdir İlçesi’ne bağlı Ağıl Mahallesi’nin kuzeybatısında yer alan Konya 
Bucağı Mevkii’nde yapılan araştırmalar kapsamında, yerleşimin bulunduğu tepenin doğu 
yamacında bir mağaraya rastlanmış, mağara içinde Geç Antik Dönem- Orta Çağ’a tarihle-
nebilecek, kaba ve ince cidarlı seramik parçaları ve mağaranın duvar yüzeyinde Latin haçı 
işlemesi tespit edilmiştir. 

Pınar Pazarı (Bağarası) Arkası Mevkii

Pınar Pazarı Arkası Mevkii, Isparta İli, Eğirdir İlçesi, Pınar Pazarı (Bağarası) Mahallesi’n-
de yer alan tepelik alandır. Pınar Pazarı Arkası Mevkii Yerleşimi’nin yerleşim sahası olarak 
kullanılan bölümü, tepenin güneydoğu yamaçlarıdır (Resim: 2). Tepenin kuzeybatı yamaçları 
yerleşim için uygun eğime sahip olmamakla birlikte, yerleşim sahası için doğal bir savunma 
alanı niteliğine sahiptir. Yerleşmenin güneydoğu eteklerini bir savunma duvarı çevrelemek-
tedir. Savunma duvarında Helenistik ve Geç Antik Dönem evreleri gözlenmiştir. Savunma 
duvarının içinde ve dışında kalan alanlarda araziye dağınık şekilde konuşlandırılmış yapılar 
bulunmaktadır. Yerleşme büyük bir nüfusu barındıracak nitelikte değildir. Prostanna ve Par-
lais’i görecek şekildeki konumu ve yapıların yerleşim sahası içindeki dağılımlarından yola 
çıkılarak yerleşmenin gözlem ve haberleşme işlevi olan bir sınır kalesi olduğu, Prostanna 
teritoriumunda yer aldığı ve bu kentin savunma sisteminin parçası olduğu söylenebilir.

Beydere Köyü Çevresi

Isparta İli, Eğirdir İlçesi, Beydere Mahallesi’nden takriben 3 km kuzeybatıda tespit edi-
len, Balıklı Mevkii, Odalar Üstü Mevkii, Kale Tepe Mevkii ve Beydere Köyü mezarlığının 
güneyinde kalan alanda belirlenen yerleşim sahası Prostanna’dan bu bölgeye doğru gelen 
kuzey-güney yönlü sıradağlar arasında kalan doğu-batı doğrultulu alanda yer almaktadır. Sı-
radağların ilerleyerek yerleşmenin kuzeybatısında boğaz oluşturduğu kısma kadar bölgenin 
Prostanna teritoriumunda olduğu Balıklı Mevkii’nin kuzeyindeki Büyük Katıran Tepesi’nde 
(Resim: 3) ve Balıklı Mevkii’nin batısındaki Küçük Katıran Tepesinde (Resim: 4) yer alan 
sınır yazıtlarıyla belgelenmiştir. Küçük Katıran Tepesi’ndeki kale ve Kale Tepe Mevkii’nde 
bulunan kale yerleşkeleri, Prostanna kentini görecek konuma sahiptir. Bu yapılar bölgede 
haberleşme, savunma ve geri çekilme noktaları olmalıdır.
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Odalar Üstü Mevkii

Beydere Mahallesi’ne bağlı, Odalar Üstü Mevkii’nde, tepe yamacında, güneydoğu cep-
heli, üçgen tavanlı, tek odalı, klineli iki kaya mezarı tespit edilmiştir. Kaya mezarları Frig 
etkili üçgen tavanlı olarak yapılmıştır.

Sipahiler Mahallesi Çevresi 

Isparta İli, Eğirdir İlçesi, Sipahiler Mahallesi’nin takriben 500m. kuzeyinde yer alan 
Katrancık Mevkii’nde, bölgeye hâkim bir tepe üzerinde bir gözetleme kulesi ve kulenin 
güneydoğu eteklerine doğru az sayıda yapının bulunduğu küçük bir yerleşim sahası tespit 
edilmiştir. Tepenin Adada ve Tymbriada arasında ulaşımın en müsait olduğu coğrafyada bu-
lunması ve yerleşmenin küçük olması nedeniyle bu yerleşmenin ağırlıklı olarak gözetleme, 
haberleşme ve güvenlik noktası olması gerekir (Resim: 5). Yerleşme içinde yer alan mimari 
kalıntılar Geç Antik Dönem’e işaret ederken seramik buluntuları bu alanın Helenistik ve 
Roma Dönemlerinde de kullanıldığını göstermektedir.

Yuvalı Mahallesi / Dreskene Mevkii  

Eğirdir İlçesi, Yuvalı Mahallesi sınırları içinde olup İlk kez 2018 yılı çalışmaları sırasında 
tespit edilen Bizans Kalesinde ve onun takriben 300m. güneyinde yer alan Hacı Hüseyin Ku-
yusu Mevkii’nde daha önceki yılda başlayan araştırmalara devam edilmiştir. Hacı Hüseyin 
Kuyusu Mevkii’nin takriben 1 km güneyinde yeni bir kırsal yerleşim alanı tespit edilmiştir. 
Yeni tespit edilen yerleşim sahası, bölgede bulunan Asar Tepe çevresindeki yerleşim ala-
nı, Bizans Kalesi etrafındaki yerleşim sahası ve Hacı Hüseyin Kuyusu Mevkiinde yer alan 
yerleşim sahası ile aynı mantığa sahip, araziye münferit şekilde yayılmış ve bir yapı normu 
olmadan inşa edilmiş kırsal yerleşim sahalarıdır. Yeni tespit edilen yerleşim sahası ile birlikte 
Dreskene Mevkii antik yerleşim dağılımının oldukça büyük bir araziye yayıldığı anlaşıl-
maktadır. Alanda en erken olarak Helenistik ve Erken İmparatorluk Dönem’lerine ait izler 
bulunmakla birlikte yerleşim sahasının Geç Antik Dönem’de çok genişlediği anlaşılmaktadır. 
Yerleşme sahası Yuvalı Mahallesi bölgesini dört bir taraftan çevreleyen dağlık alanlar arasın-
da dağınık mekânlar topluluğu olarak ortaya çıkar. Bilinen Antik Dönem yerleşmelerinden 
oldukça farklı olması doğal coğrafyaya hemen hemen müdahale etmeden dağınık yerleşme 
modeline Anadolu’daki en güzel örneklerden birini teşkil eder. Bu kırsal yerleşme yerle-
şim sahasının dağılımı ve büyüklüğü açısından muhtemelen Pisidia’daki en büyük kırsal 
yerleşmedir. Bu yeni yerleşim sahasının tepe noktasında bir kilise vardır. Yerleşim sahası, 
zirve noktasında yer alan kiliseden itibaren ana kayaların bölümlediği iskâna müsait alanlar 
içerisinde inşa edilmiştir.
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Barla Kasabası ve Çevresi Çalışmaları

Parlais Antik Kenti

Erken İmparatorluk kolonisi olan Parlais, Isparta İli, Eğirdir İlçesi Barla Kasabası’nın batı 
kısmında kalan tepelik alana kurulmuştur. Araştırmalar kapsamında Barla Kasabası’nın güney, 
doğu ve kuzey yönlerinde yer alan tepelik, dağlık ve ovalık alanlar ayrıntılı olarak incelenmiş 
ve yerleşmenin yayılım sahasının hangi önceliklere göre belirlendiği anlaşılmaya çalışılmıştır. 
Yapılan incelemelerde Barla Kasabası’nın takriben 2 km güneyinde yer alan Bağören Mahal-
lesi, Koca Ali Yaka Mevkii çevresinde, M.S. 1- 3. yy.’lara ait mimari parçalar tespit edilmiştir 
(Resim: 6). Alanda modern tarım bölgesi oluşturma çalışmaları sırasında söz konusu sahadaki 
antik yerleşimin strüktürü yoğun olarak tahrip edilmiş olmakla birlikte seramik parçalarının 
yoğunluğu ve nitelikli mimari parçalar dikkat çekmektedir. Bu nedenle alanın Parlais teritoriu-
munda yer alan orta ölçekli bir yerleşim sahası olduğu sonucuna varılmıştır.

Akdoğan Köyü 

Isparta İli, Eğirdir İlçesi, Akdoğan Köyü çevresinde farklı iki noktada yerleşme sahası 
tespit edilmiştir. Akdoğan Köyü’nün takriben 200m. güneybatısında bulunan Çalıcı Tepesi 
üzerinde bir kilise ve kilise ile bağlantılı yapılar bulunmaktadır. Kilisenin bulunduğu konum-
da kilise için podyum oluşturacak şekilde bir teras duvarı inşa edilmiştir. Burada beyaz harç 
kullanılarak inşa edilmiş oval forma sahip bir sarnıç bulunmaktadır. 

Akdoğan Köyü’nün takriben 300m. kuzeydoğusunda Kocataş Tepesi’nde muhtemelen 
Geç Antik Dönem’e ait bir yerleşme yer almaktadır. Yerleşmede büyük ebatlı yapılar ve to-
nozlu bir sarnıç (Resim: 7) tespit edilmiştir.

AKSU İLÇESİ 

Tynada 

Tynada yerleşmesi (Τυναδεῖς) Eğirdir ve Beyşehir gölleri arasında Anamas Dağları civa-
rında kurulmuştur. Aksu ilçesinin yaklaşık 8 km doğusunda Terziler Mahallesi’nin 2 km ba-
tısında Asartepe-Sivri Tepe’nin eteklerindedir. Bu yerleşme muhtemelen doğrudan bağımsız 
bir kent olmayıp Tymbriada’ya bağlı bir yerleşme idi, ancak kısmi bağımsızlığı vardı. Tynada 
yerleşmesini ilk keşfeden Friedrich Sarre’dir2. 1895 yılında İzmir’den yola çıkan bu gezgin 
Konya’ya giderken buraya da uğramıştır ve Afşar Köyü sakinlerinin bilgilendirmesi üzerine 
Sivri Tepe’ye çıkarak yerleşmenin eskiz niteliğinde bir de haritasını çıkarmıştır. Friedrich 
Sarre Terziler yakınında Afşar mezarlığında bulunmuş üzerinde δῆμος Τυναδέων (Tynada 
halkı) yazısı olan bir onurlandırma yazıtını δῆμος Γυναδέων (Gynada halkı) olarak okuyarak 
yerleşmenin adının Gynada olması gerektiğini önermiş, ancak daha sonra yazıtın yeniden 

2 Friedrich Sarre, Reise in Phrygien, Lykaonien und Pisidien, Archaeologisch-Epigraphische Mittheilungen aus 
Österreich-Ungarn 1896, 26, 52-56.
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incelenmesiyle adının Tynada (Τυναδεῖς) olduğu anlaşılmıştır3. Sözü edilen bir heykel ka-
idesine ait bu onurlandırma yazıtında Tynadalılar Romalı bir vatandaş olan vatansever Au-
relios Cleandrianos Gaios Antiochos’u yerleşmenin kurucusu, hayırseveri olarak onurlandı-
rılmaktadır. Yerleşmenin küçük olması ve yöneticinin küçük ölçekli yerleşmelere has unvan 
olan Komarches olarak adlandırılması burasının bir kent olmadığını gösterir, muhtemelen 
en yakın kent olan Tymbriada’ya bağlı olduğuna işaret etmektedir. Yazıt M.S. 212’den son-
raya tarihlenir4, ancak yerleşme kurucusu olarak adının geçmesi doğruyu yansıtmaz, çünkü 
yerleşmede daha erken dönemlere tarihlenebilecek yapılar ve kalıntılar vardır ve burasının 
kuruluş tarihinin de Helenistik Dönem’e kadar uzanması gerekir. Yüzeyde bulunan Helenis-
tik dönem sikkeleri de buna işaret eder.

Sarre’nin Tynada’yı ziyaretinden tam 100 yıl sonra Mehmet Özsait başkanlığındaki bir 
ekip Tynada’da araştırma yapmıştır, ancak bu çalışmalar ağırlıklı olarak epigrafik malze-
menin belgelenmesine ve yorumuna yöneliktir. Bu nedenle yeni araştırmalarda yerleşmenin 
çevreyle olan ilişkisi, mevcut yapıların belgelenmesi ve yerleşme planının çıkarılması gibi 
gerekli çalışmalara öncelik verilmiştir. 

Tynada’da bulunmuş ve halen Isparta Müzesi’nde sergilenen bir sunakta tahtta oturan bir 
Zeus tasviri vardır. Zeus’un bir elinde şimşek demeti, diğer elinde asa vardır. Sunağın diğer 
kenarlarında ise asma dalı ve üzüm ile buğday başaklarından oluşan bir çelenk bulunmakta-
dır. Bu sunağın sadece Zeus’a değil, şarap tanrısı Dionysos ve bereket tanrıçası Demeter’e de 
adandığı akla gelse de söz konusu sunak sadece Zeus’a adanmış olmalıdır ve burada Zeus’un 
tarımı teşvik eden ve koruyan özellikleri ön plana çıkarılmış olmalıdır5.

Tynada’da araştırmalar sırasında bulunmuş mezar stelleri Tymbriada mezar stelleri ile ya-
kın benzerlik gösterirler. Mezar stelleri ve diğer eserlerdeki adlar farklı etnik kökenlere işaret 
etmektedir. Mezar stellerinde kartal, aslan, kılıç ve kalkan gibi tasvirler Pisidia’ya özgüdür6.

Tynada, Akropolis olarak nitelendirilebilecek tepelik bir alan ve tepenin dört yönüne doğ-
ru yerleşimin yayıldığı bir strüktüre sahiptir. Tynada Akroplis’i, Tymbriada’yı görebilecek 
konumdadır. Bölgenin özellikle de metal hammaddesi bakımından oldukça zengin olduğu 
gözlenmiştir. Tynada’nın yakın çevresinde oldukça geniş ve sulak tarım arazileri bulunmak-
tadır. Tynada Akropolisi’nin zirvesinde çember biçimli bir sarnıç vardır. Bu sarnıç küçük taş-
lardan yapılmış olup Tymbriada akropolündeki sarnıca benzemekle birlikte oldukça küçük-
tür7. Yerleşmeye ait surdan ise çok az kalıntı vardır. Sur duvarlarının kalınlığı 1,00-1,20m. 
arasında değişir ve bölgedeki diğer sur kalınlıklarıyla uyum gösterir. Tepenin güney ve gü-
neybatı yönlerinde yerleşim yoğunluğu daha fazladır ve kentin kamusal yapıları genel olarak 

3 W. M. Ramsay, Military Operations on the North Front of Mount Taurus, Journal of Hellenic Studies 40,1920, 102.
4 Onurlandırma yazıtı ve yorumu üzerine bkz. M. Özsait et al., Timbriada et Tynada (Pisidie), Adalya 12, 2009, 198vd.
5 Isparta Müzesi Env. 7,3,96: M. Özsait et al., Timbriada et Tynada (Pisidie), Adalya 12, 2009, 202 Fig. 10-12.
6 Üzerinde aslan, kalkan ve kılıç tasviri olan Tynada’da bulunmuş bir stel için (Isparta Müzesi Env. 7,2,96): M. 

Özsait et al, Timbriada et Tynada (Pisidie), Adalya 12, 2009, 202, n° 4 Fig. 9.
7 M. Özsait et al, Timbriada et Tynada (Pisidie), Adalya 12, 2009, 203 Fig. 21.
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güneybatı yamacında yer almaktadır. Akropolis’in kuzeybatısında 9,50x6,70m. ölçülerinde 
stoalı bir sunak vardır. Tepe eğimine göre kıvrılarak muhtemelen sunaktan güneybatıda yer 
alan agoraya doğru giden bir yol mevcuttur ve yol çevresinde genel olarak düzgün kesilmiş 
blok taşlardan inşa edilmiş kamusal yapılar bulunmaktadır. Akropolis’in batı yamacının üst 
kotlarında birkaç bölümden oluşan konutlar vardır. Yamaçta yer alan konutlar, eğimin den-
gelendiği teras duvarları üzerine oturtulmuş ve birçok yapıda güney, güneybatı duvarlar teras 
duvarları ile birleştirilmiş ya da teras duvarlarına yaslandırılmıştır. 

Agora ve çevresinde yapılan incelemeler sonucunda ilk olarak Helenistik Dönem yapı-
laşmasının olduğu, ancak alanın mimari programının baskın olarak Roma İmparatorluk Dö-
nemi’nde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Agoranın kuzeydoğusunda duvarları iyi korunmuş 
durumda küçük bir tapınak vardır (Resim: 8). Tapınak gri kum taşından yapılmıştır. Tapınak 
temeli alanda yapılmış bir kaçak kazı sonucu açığa çıkmış olup temel düzensiz küçük mo-
loz taşlar kullanılarak opus caementicum tekniğiyle yapılmıştır. Tapınağın temel üzerindeki 
derzinde bulunan kesme blok taşlar duvarların üst sıralarına göre daha büyüktür. Bunun üze-
rinde değişen sırayla küçük ve büyük kesme bloklar kullanılmıştır ve harç kullanılmamıştır. 
Zeminin hemen üzerindeki üç silmeli süpürgelik, duvarın batı köşesinde işlenmeden bıra-
kılmıştır. Tapınak bloklarının kenarları perdahlanmıştır, yamaç yönündeki arka duvarı ise 
bosajlıdır. Tapınak in antis planlıdır. Giriş kısmında bir alınlık parçası ve yivli sütun parçaları 
bulunmaktadır. Tapınağa ait alınlık simasında aslan başlı çörtenler vardır. Alınlık iç kısmında 
bulunan yuvalardan bunların heykel veya kabartmayla süslendiği anlaşılmaktadır. Tapınak 
muhtemelen bir Roma vatandaşı olan Titus Antonius tarafından yaptırılmıştır8. Tapınağın 
pronaos kısmında Geç Antik Dönem düzenlemeleri ve müdahaleleri görülmüştür. 

Tapınağın güneybatısında, 17,50x14,50m. ölçülerinde kilise yer almaktadır (Resim: 9).  
Kilise muhtemelen Roma Dönemindeki kamusal bir yapının dönüştürülmesiyle meydana 
getirilmiştir. Kilise duvarlarında beyaz harç kullanımı oldukça azdır, ancak apsis kısmında 
yoğun harç kullanılmıştır. Büyük bloklarla yapılmış kilise duvarları çift cidarlı olup 1,00m. 
kalınlığındadır. Kilise içinde muhtemelen kilise inşaatında devşirme malzeme olarak kulla-
nılmış, Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait stel parçası ve heykel kaidesi bulunmaktadır. Ay-
rıca kilisenin batı kısmında ana kayaya işlenmiş bir exedra yer alır (Resim: 10). Exedra muh-
temelen heykel konulması içindi. Exedra’nın güneyinde bir kalkan üzerinde triskeles tasviri 
de görülür. Kilisenin batı duvarı Exedra’nın yerleşim alanındaki görünürlüğünü sınırlandır-
maktadır. Muhtemelen kiliseden önce alanda bulunan Roma İmparatorluk Dönemi yapısı 
exedra ile bir bütünlük oluşturacak şekilde tasarlanmıştı. Bu durum Hıristiyanlaşma süreci 
ile başlayan kamusal alanda pagan ögeleri yerleşim peyzajından arındırmaya yönelik bilinçli 
bir çabanın sonucudur. Geç Antik Dönem’le birlikte değişen toplum ve yaşam algısı uyarınca 
Agora çevresinde yeni bir mimari dönüşüm gerçekleştirilmiştir. Geç Antik Dönem’le birlikte 

8 Bir arşitrav blokunda T. Antonius adlı latince bir yazıt bulunmaktadır, bkz. F. Sarre, Reise in Phrygien, Lyka-
onien und Pisidien, Archaeologisch-Epigraphische Mittheilungen aus Österreich-Ungarn, 1896, 175 n° 31; M. 
Özsait et al., Timbriada et Tynada (Pisidie), Adalya 12, 2009, 203 n° 3 Fig. 15.
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Kilise’nin temenos duvarı, tapınağı da içine alacak şekilde yeniden inşa edilmiş ve Agora et-
rafını savunma için çekirdek bir bölgeye dönüştürmüştür (Resim: 11). Tapınağın mimari stili 
değiştirilmiş, böylece yapının işlevi kilise ile ortak bir amaca yönlendirilmiştir.

Sorgun Barajı Çevresi Çalışmaları

Isparta İli, Aksu İlçesi, Sorgun Barajı çevresinde yapılan araştırma kapsamında, Sorgun 
Barajının kuzeybatısında bulunan Sorgun Tepe ve Küçüktaş Tepe, Sorgun Barajının güne-
yinde bulunan Yalçınkalesi Tepe ve Gölcük Tepe’de incelemelerde bulunulmuştur. Küçüktaş 
ve Sorgun tepelerinin güneybatı yamaçlarında belirli bir yerleşim tasarımı göstermeyen, da-
ğınık kırsal yerleşim alanları tespit edilmiştir. Yerleşmede çok sayıda limonit taşı ve demir 
cürufuna rastlanmıştır.

Gölcük Tepe’nin zirve noktasında ve güney yamacında muhtemelen Geç Antik Dönem’e 
ait bir kırsal yerleşme sahası bulunmaktadır. Yerleşmede arazi eğimine göre sistemsiz ola-
rak inşa edilmiş teras duvarları üzerinde normlaştırılmış bir plan göstermeyen yapılar yer 
alır. Gölcük Tepe üzerinde bulunan kule Tymbriada teritoriumu güvenlik ve savunma sistemi 
açısından önem taşımaktadır. 

Sorgun Barajının güney kısmında yer alan Yalçınkalesi Tepe’nin zirve noktasında kuru 
duvar tekniği ile inşa edilmiş bir kale bulunmaktadır (Resim: 12). Kale Deliklitaş kalesi 
görüş mesafesindedir. Yalçınkalesi Tepe ile Gölcük Tepe arasında kalan alanda herhangi bir 
yapı kalıntısına rastlanılmamıştır. Ancak bölgede bulunan az sayıda çatı kiremidi ve seramik 
parçaları bu bölgenin kısmi olarak kullanılan bir tarım veya hayvancılık bölgesi olduğuna 
işaret eder.

BURDUR İLİ ÇALIŞMALARI

Yalakasar Antik Yerleşmesi

Yalakasar Yerleşmesi, Burdur İli, Ağlasun İlçesi, Gökbel Mahallesi’nin yaklaşık olarak 
1 km güneydoğusunda bulunur. Kapıkaya ve Sandalion yerleşmeleriyle oldukça yakın bir 
konumda ve bu yerleşimlerin de ortak olarak hedeflediği, Güney Pisidia bölgesinden Orta 
Pisidia bölgesine gelen yolun denetimi ve bölgenin güvenliği projesinin bir parçasını oluştur-
maktadır. Isparta Çayı’nın hemen paralelinde bulunan antik yol güzergâhına doğrudan hâkim 
bir konumda kurulmuş olan Yalakasar Yerleşmesi, Kapıkaya ve Sandalion yerleşmeleriyle 
doğrudan görüş mesafesindedir. Yalakasar’ın yakınlığı nedeniyle Kapıkaya territoriumuna 
ait olduğu veya bu kentin denetiminde bir kasaba (kome) olduğu söylenebilir. Yalakasar’a 
ilk kez Stephen Mitchell değinmiş olmakla birlikte Heroon (Resim: 13) olarak adlandırdığı 
yapıdan ve yerleşmeye giriş kapısı dışında diğer yapılara değinmemektedir9.

9 Bkz. Stephen Mitchell, The Hellenization of Pisidia, Mediterranean Archaeology 4, 1991, s. 138.
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Bölgede daha sonra yapılan çalışmalar ise bazı genel gözlemlerin yanında Mitchell’in 
bilgilerini tekrarlamakta, yerleşme hakkında daha ayrıntılı bilgi sunmamaktadır10. Yalakasar 
1995 yılında Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma kurulunca 1. Derece Sit alanı olarak 
tescil edilmiştir (Tescil No 2247), ancak yapılan araştırmalar mevcut Sit alanının genişle-
tilmesi gerektiğini göstermiştir11. Çevre yerleşmelerde olduğu gibi burada da Roma Impa-
ratorluk Dönemi’nde Sagalassos üretimi seramikler dikkat çekmektedir. Gerek yerleşmede 
bulunan sikkelerden gerekse bazı yapılardan ve çatı kiremidi gibi değişik kalıntılardan yer-
leşmenin M.S. 6. yy. sonlarına dek terkedilmediği anlaşılmaktadır. Sagalassos, Sandalion ve 
Kapıkaya’da gözlemlenen Geç Antik Dönem deprem izleri aynı kuşakta yer alması nedeniyle 
burada da izlenebilmektedir. İlk yerleşmenin Yalakasar Tepe’nin güneydoğu yamaçlarında 
olduğu yerleşmeye girişten itibaren tepenin zirve noktası (yaklaşık 1016 m.) yerine daha 
aşağılarda olduğu anlaşılmaktadır. Yerleşme içinde çok yoğun biçimde Geç Antik Dönem 
izlerine rastlandığından Erken Dönem (Helenistik Dönem) izlerini tespit etmek zordur, sa-
dece bazı yüksek noktalardaki gözetleme kuleleri ve yerleşmeyi çeviren sur duvarlarından 
kalıntılar daha erken döneme işaret etmektedir. Pax Romana ile birlikte bu yerleşmenin bü-
yümeye başladığı, tıpkı Sandalion gibi yoğun olarak teras tarımıyla geçimini sağladığı, kıs-
mi bir refaha eriştiği yerleşme içinde ve dere yatağına yakın yerlerdeki zeytin işliklerinden 
anlaşılmaktadır. Sagalassos- Conana yoluna yakınlığı, Kapıkaya’ya göre Gökbel ve ötesine 
uzanan tarıma daha elverişli arazilere sahip olması, bu yerleşmenin cazibesini artırmış ol-
malıdır. Özellikle yerleşme içindeki zeytin preslerinin sayısı hayli kabarıktır. Günümüzde 
kültür bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda, özellikle dağ ve tepe yamaçlarında Orman Bölge 
Müdürlüğü’nün ağaçlandırması ile çam ağacı hâkim ağaç türü haline gelerek eski peyzajın 
değişmesine neden olmuştur. Tıpkı Sandalion’da olduğu gibi Yalakasar’ın yakın çevresinde 
de doğal bitki örtüsü tarihsel kullanım sürecinde değişmiş olmalıdır. Bir zamanlar zeytin 
veya üzüm yetiştiriciliğinin yapıldığı alanlar uzun terkedilme süreci içinde makilik alanlara 
dönüşmüştür. Yerleşme içinde bazı küçük sarnıçlara rastlansa da yerleşmenin yakınlarına dek 
gelen Roma Imparatorluk Dönemi’ne tarihlenen suyoluna ait künk parçaları tespit edilmiştir. 
Yerleşmeye su Gökbel Köyü’nün kuzeyine düşen daha yüksek kottaki alandan gelmekte-
dir. Su kaynağı tam olarak bilinmemekle birlikte arazide Gökbel Mahallesi’nin kuzeyinden 
güneyine kadar yaklaşık 3 km’lik alanda yer yer bulunan su künkü parçaları ana güzergâh 
hakkında fikir vermektedir. 

Gökbel Mahallesi istikametinden antik yerleşmeye doğru gelindiğinde yerleşmenin bu-
lunduğu tepenin kuzeybatı yamaçlarıyla karşılaşılmaktadır. Yerleşme doğu ve batı yönde iki 
ayrı zirve yapan ve zirveler arasında boğaz oluşturan tepelik alan üzerinde yer almaktadır. 
Yerleşim sahası bu tepelik alanın güneydoğu yamaçlarıdır. Tepenin güneybatı eteğinden baş-
layan basamaklı yol ağı, yerleşme sahasına ulaşmaktadır. Yerleşme sahası farklı kodlarda 

10 Bkz. Marc Waelkens- Jeroen Poblome (ed.), Report on the Survey and Excavation Campaigns of 1994 and 1995 
(Sagalassos IV) Leuven University Press 1997, s. 31.

11 Yalakasar, Burdur İl Kültür ve Turizm müdürlüğünce Ada 116, Parsel 546 olarak kayda alınmıştır bkz. T.C. 
Burdur Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Burdur Kültür Envanteri 2007, s. 27.
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oluşturulmuş teraslamalarla meydana getirilmiştir. Teraslamalar arasında kalan alanlarda, 
kamusal, özel işlevli yapılar ve işlik niteliğindeki yapıların inşa edildiği tespit edilmiştir. 
Yerleşim sahası, en alt kottan yerleşmenin sona erdiği en üst kota kadar topografyanın gerek-
lilikleri uyarınca belirli bir sisteme bağlı kalmaksızın teraslandırılmıştır. Yapılan incelemeler 
sonucunda yerleşimde bulunan yapıların, (Çizim: 1) teras duvarlarını referans alarak inşa 
edildiği ve yapı duvarlarının yatay olarak teras duvarlarına yaslandırıldığı, dikey duvarların 
ise yapıları sınırlandırırken diğer bir taraftan teras duvarlarını statik olarak destekleyecek 
şekilde inşa edildiği anlaşılmıştır. Yerleşim sahasını meydana getiren teras sistemi aynı za-
manda kademeli olarak tasarlanmış bir savunma sistemidir. 

Yerleşimin merkezi konumunda bulunan teraslar üzerinde boyutları ve yapı teknolojileri 
göz önünde bulundurularak daha prestijli yapıların yer aldığı düşünülmektedir. Yerleşimin üst 
kotlarında yer alan teras üzerinde ise çoğunlukla işlikler yer almaktadır (Resim: 14). Yalakasar 
tepesinin doğu zirve noktasında tespit edilen kule, yerleşimin civardaki kentlerle doğrudan ile-
tişim halinde olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kule mimarisinde gözlemlenebilen Geç Antik Dö-
nem onarımları, yerleşimin geç dönemlerdeki varlığını ve önceliklerini göstermektedir.
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Resim1: Dere Boğazı Yolu Mevkii, Hayvan Ahırı.

Resim 2: Pınarpazarı Yerleşmesi, Genel Görünüm.

Resim 3: Büyük Katıran Tepesi, Sınır Yazıtı.
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Resim 4: Küçük Katıran Tepesi, Sınır Yazıtı.

Resim 5: Sipahiler Mahallesi, Gözetleme Kulesi.

Resim 6: Barla Kasabası, Koca Ali Yaka Mevkii, Yapıya Ait Kapı Eşiği.
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Resim 7: Akdoğan Köyü, Kocataş Tepe Sarnıç.

Resim 8: Tynada, Tapınak.

Resim 9: Tynada, Kilise.
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Resim 10: Tynada, Exedra.

Resim 11: Tynada, Agora Çevresi Genel Görünüm.

Resim 12: Sorgun Barajı, Yalçınkale Tepe Kale.
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Resim 13: Yalakasar Heroon (?).

Resim 14: Yalakasar, 1 Numaralı İşlik.

Çizim 1: Yalakasar, Yapı Kuzey Cephe Görünüm
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BOĞSAK ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI (BOGA) 2019: DANA 
ADASI’NDA YERLEŞİM VE TAŞ OCAKLARI

Günder VARİNLİOĞLU*

2010 yılından beri Mersin İli, Silifke İlçesi sınırlarında yürütülen Boğsak Arkeolojik 
Yüzey Araştırması’nın (BOGA) 2019 yılı çalışmaları, Taşucu Körfezi’nin en büyük ada-
sı olan Dana Adası’na (Antik Çağ’da Pityoussa, Orta Çağ’da Provensale) odaklanmıştır.1 
Adanın karaya bakan batı kıyısında ve yamaçlarında yaklaşık 14 hektarlık alanı kaplayan alt 
yerleşimde ve taş ocaklarında belgeleme, modelleme ve jeolojik-arkeometrik örnekleme ça-
lışmaları yürütülmüştür. Araştırmada, haritalama, rölöve, Hareket Tabanlı Yapısal Algılama 
(Structure-from-Motion, kısaca SfM) dışında, ilk kez hava LiDAR ve ocakları tarihlemek 
için Nuclide Cosmogenic Exposure yöntemleri kullanılmıştır.

Yerleşim ve Taş Ocakçılığı 

Dana Adası’nı Dağlık Kilikya yerleşimlerinden ayıran en önemli özelliği çok geniş bir 
alana yayılmış (ykl. 17 ha) taş ocaklarıdır. Ocakçılık faaliyetinin yürütüldüğü endüstriyel 
bölge, adanın sırtının batısında, orta ve üst kotlarda (yaklaşık 30-80 m) 1,2 km boyunca 
uzanmaktadır (Harita: 1). Yoğun bitki örtüsü yüzünden yapıların bodrum veya zemin kat-
larını oluşturan lokal ocakların kalıntılarını belgelemek mümkün olmasa bile, yerleşimin 
ana kayaya oturduğunu söylemek yanlış olmaz. Birçok yapının zemin katı duvarları kısmen 
veya baştan sona kayadan oyulmuştur. Örneğin, adanın en büyük yapı komplekslerinden 
DI.ST.001–002’nin zemin katı (kapılar ve pencereler dahil)2; kıyıdaki Kilise II’nin apsisi, ku-
zey ve doğu duvarları; Kilise I ve III’ün kuzey duvarları, bu yapıların inşa edileceği alandaki 
ana kayanın malzeme kaynağı olarak kullanıldığını göstermektedir. Kiliselerin mimari plas-
tiği, özellikle sütun kaide, gövde ve başlıkları, neredeyse tümüyle yerel taştan üretilmiştir.3 
Bu açıdan Dana Adası yerleşimi Boğsak Adası’ndan farklılaşmaktadır: Boğsak’taki yapılar 
büyük ölçüde örülerek inşa edilmiştir; kayaya oygu bölümler oldukça sınırlıdır.4   

* Doç.Dr. Günder VARİNLİOĞLU, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, Cumhuriyet 
Mah. Silahşör Cad. 89, Bomonti Şişli, İstanbul. E-posta: gvarinlioglu@gmail.com

1 BOGA 2019 saha çalışmasına katkıları ve destekleri için Bakanlık temsilcisi Burhan Odabaş’a, Silifke Müze-
si müdürü Nilgün Yılmazer Abdimanoğlu’na ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü çalışanlarına 
BOGA heyeti adına teşekkür ederim. Saha çalışmalarına mali destek sağlayan kurumlar şunlardır: Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP), Koç Üniversitesi GABAM, Koç Üni-
versitesi KUDAR, Purdue University.

2 G. Varinlioğlu and M. Esmer “From an Abandoned Quarry to a Residential Complex: A Case Study on Dana 
Island in Isauria (Rough Cilicia,)” Archaeology of Anatolia, Volume III: Recent Discoveries (2017–2018), eds. 
S. R. Steadman and G. McMahon (Newcastle Upon Tyne, 2019), 246–59.

3 Kıyıya yakın kiliselerin malzemesi neredeyse tamamen yağmalanmıştır. Çok sınırlı sayıda mermer (Prokonne-
sos?) kaplama levhası, tek bir tane pilaster (?) başlığı parçası vardır. 2019 sezonunda kiliselerin mimari plastik 
kalıntılarını ana hatlarıyla belgelemeye devam ettik. 

4 Boğsak’ta bodrum katındaki sarnıçlar kısmen veya tamamen kayaya oygu olabilir. Ancak, yapıların zeminleri 
taşlarla kaplı olduğu için, çok az sayıda yeraltı sarnıcı tespit edilebilmiştir. 
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Alt yerleşimin içindeki ve yapıların sona erdiği üst kotlardaki ocaklar dışında, kıyı hattı 
boyunca da taş ocağı kalıntıları ve taş çıkarma izleri görülmektedir. Kıyı dalga etkisiyle çok 
bozulmuş olsa da birçok yerde ocak kalıntıları tespit edilebilmektedir.5 Örneğin, yerleşimin 
kıyısının kuzey sınırında, Kilise I’in kıyısına denk gelen iki alanda, Kilise V’in hizasında 
başlayarak yerleşimin güney sınırına dek peşpeşe taş ocağı kalıntıları vardır (Harita 2, Resim 
1). Bu küçük ölçekli ocaklar dışında, kıyı boyunca yer yer taş çıkarma izleri görülmektedir. 
Bunlar iç kesimdeki örneklerle benzerlik gösterse bile, ocakçılık tekniklerindeki süreklilik 
göz önünde bulundurulduğunda, adadaki tüm ocakların eş zamanlı olduğunu söyleyemeyiz.  
Kıyının güneyindeki ocaklar birbiriyle ve belki üst yamaçlardaki benzerleriyle ilişkili ola-
bilir. Ancak, kıyının diğer bölümlerindeki tekil taş çıkarma izleri, yerleşim terk edildikten 
veya küçüldükten sonra ihtiyaca bağlı biçimde adanın taş kaynaklarının kullanılmaya devam 
ettiğini düşündürmektedir. 

Dana Adası’nın batı kesimindeki yaklaşık 31 hektar büyüklüğündeki doğal peyzaj, Erken 
Roma döneminden başlayarak, ama esas olarak geç Antik Çağ’da baştan sona dönüştürül-
müştür. Bu süreçte, endüstriyel ölçekli taş ocakçılığı yerleşimin dışında yaklaşık 17 hektarlık 
bir alana yayılmıştır. Bu dönüşümü çözümleyebilmek için, taş ocaklarının, alt yerleşimin 
ve adanın halihazır topografyasının üç boyutlu modellenmesi gerekir. Deniz seviyesinden 
başlayarak 80 metre kotuna dek kesintisiz devam eden bu alanda, en az beş kilisesi ile dikkat 
çeken geniş yerleşimin yanı sıra sığ ve yüksek taş ocakları, bunlarla iç içe geçmiş mezarlar, 
ocak artıklarının oluşturduğu yığınlar, taş çekim rampaları ve yolları ile taş işleme alanları 
bulunmaktadır. Üst kesimleri çam ağaçları, diğer bölümleri ise maki, pinar, yabani zeytin vb. 
ağaçlarla kaplı bu kompleks arkeolojik peyzajı geleneksel haritalama yöntemleriyle belgele-
mek oldukça zor ve zaman alan bir iştir. Daha önemlisi, bunu ekolojik yapıya zarar vermeden 
gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu sorunu aşabilmek için, uzun süredir ortak çalışmalar 
yürüttüğümüz Purdue Üniversitesi ile iş birliğimizi genişleterek hava LiDAR ve fotogramet-
risi yöntemlerine başvurduk.

Hava LiDAR (Light Detection and Ranging)

1990’lı yılların ortasından beri yer bilimlerinde sıklıkla kullanılan, son on yılda arkeo-
lojide de yaygınlaşan hava LiDAR yüzey kalıntılarına zarar vermeyen bir uzaktan algılama 
yöntemidir.6 Bu teknoloji, peyzajdaki doğal ve insan yapımı unsurları üç boyutlu modellemek 
amacıyla havadan üç boyutlu coğrafi mekân verisi toplar. Hava LiDAR özellikle geniş alan-
ların taranmasında ve bitki örtüsünün çok yoğun olduğu coğrafyalarda uygulanmaktadır. La-

5 M. R. Jones, “The Rock-Cut Shoreline Features of Dana Island and the Maritime Landscape of the Taşucu Gulf, 
Rough Cilicia,” in Under the Mediterranean I: Studies in Maritime Archaeology, eds. S. Demesticha and L. Blue 
(2021), 335–52.

6 L. Luo, X. Wang, H. Guo, R. Lasaponara, X. Zong, N. Masini, G. Wang, P. Shi, H. Khatteli, F. Chen, et al., 
“Airborne and Spaceborne Remote Sensing for Archaeological and Cultural Heritage Applications: A Review 
of the Century (1907–2017),” Remote Sensing of Environment 232 (2019): 111280, https://doi.org/10.1016/j.
rse.2019.111280.
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zer tarama cihazının yolladığı lazer ışınları değdiği tüm yüzeylerin noktasal koordinatlarını 
kaydeder. Bitki örtüsünün aralıklarından arazi yüzeyine veya kalıntılara (hatta sarnıçların 
içine) dek ulaşan ışınlar, arazi yapısı hakkında da veri toplamayı sağlar. Nokta bulutu for-
matındaki veriler çeşitli filtreleme ve klasifikasyon algoritmaları kullanılarak, bitki örtüsü 
altında kalan unsurları ve arazi formunu yorumlamada ve modellemede kullanılabilir. 

Dana Adası’ndaki hava LiDAR taraması, Purdue Üniversitesi’nden Dr. Ayman Habib 
ve Evan Flatt’tan oluşan ekibin yürütücülüğünde, alt yerleşim ile ocak bölgesini (kuzeydo-
ğu-güneybatı doğrultusunda 7 km) ve iki kalenin yer aldığı güney tepelerini kapsamıştır.7 
Purdue ekibinin bir araya getirdiği sistem, İHA’ya bağlı LiDAR ve RGB mobil haritalama 
ünitesinden oluşmaktadır.8 Toplam 10 uçuşta şu veriler toplanmıştır: LiDAR nokta bulutu 
(ykl. 50 milyon nokta), yüksek çözünürlüklü RGB fotoğraflar (ykl. 600 fotoğraf/uçuş) ve 
uçuş güzergâhının koordinatları. LiDAR ile taramaya paralel olarak, 1,5 saniyede bir fotoğ-
raf çekilmiş, fotoğrafların 3B koordinatları İHA ünitesinin üzerindeki GPS tarafından anlık 
ölçülmüştür. Her fotoğrafın çekildiği anın kaydedilmesi, LiDAR sensörünün topladığı ve-
rilerle fotoğrafların örtüşmesini sağlamıştır. Bu yöntemle toplanan verilerin konum doğru-
luğunun 2–5 cm olması beklenmektedir.  İHA’ya takılan Sony α7R fotoğraf makinası ile 
toplanan fotoğraflar birçok farklı biçimde kullanılabilir. Örneğin, fotogrametrik değerlen-
dirmeyle uçulan alanların RGB ortofotolarını oluşturmak mümkündür. Bu, geniş bir alanı 
yüksek doğruluklu haritalamada ve görselleştirmede kullanılabilir. RGB fotoğraflarından 3B 
modelleme yapmak mümkünse de bitki örtüsü kalıntıların modellenmesini engellemektedir. 

Dana Adası gibi geniş, eğimli ve bitki örtüsü ile kaplı alanlarda, fotogrametri ile bir ara-
da kullanılan hava LiDAR çok daha kapsamlı veriler toplar. Fotoğraflarda kaydedilen RGB 
renk değerleri LiDAR nokta bulutunu renklendirmeyi sağlar. Böylece nokta bulutu sadece 
yükseklik veya yoğunluk değerlerine göre değil, fotoğraflarda kaydedilen verilere göre de-
ğerlendirilerek, gözle görülen görüntüye benzer bir nokta bulutu oluşturulabilir. İlk aşamada 
LiDAR verisi georeferanslı fotoğraf verisiyle bir araya getirilerek UTM koordinat sisteminde 
ve WGS84 datumunda Digital Surface Model/DSM (Sayısal Yüzey Modeli), ortofotolar ve 
fotoğraflara göre renklendirilmiş DSM’ler oluşturulmuştur (Resim: 2). Bu verilerden Digital 
Terrain Model/ DTM (Dijital Arazi Modeli) üretilmesi değerlendirmenin ikinci aşamasıdır. 

Purdue Üniversitesi’nde geliştirilmiş olan I-LIVE yazılımı, birbiriyle konumsal ola-
rak örtüşen RGB ve LiDAR verisinin interaktif olarak kullanılabilmesini sağlamaktadır. 
Örneğin, LiDAR nokta bulutunda seçilen nokta (a) fotoğrafta (b) anında bulunabilir (Resim: 

7 Y-C. Lin, Y-T. Cheng, T. Zhou, R. Ravi, S. M. Hasheminasab, J. E. Flatt, C. Troy, and A. Habib, “Evaluation 
of UAV LiDAR for Mapping Coastal Environments,” Remote Sensing 11, no. 24 (2019): 2893, https://doi.
org/10.3390/rs11242893.

8 DJI Matrice 600 Pro hexacopter (İHA), Velodyn VLP-32C Ultra Puck (Lazer tarama cihazı), APX-15 UAV 
V2 (GNSS/INS), Sony Alpha ILCE-7R fotoğraf makinası (36.4 MP). İkincil bir İHA (DJI Mavic Pro), genel 
belgeleme ve LİDAR yüklü İHA’nın güzergahındaki engelleri (yüksek ağaçlar, kayalık bölgeler, yamaç, vb.) 
tespit edebilmek için kullanılmıştır. 20 megapiksellik fotoğraf makinası taşıyan bu İHA ile yüksek çözünürlüklü 
fotoğraflar ve 4k kalitesinde videolar çekilmiştir.
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3). Bir sonraki aşamada bu noktanın kaydedildiği diğer fotoğraflar da (c) kolaylıkla bulu-
nabilir. Benzer biçimde, fotoğrafta görülen unsurun veya alanın LiDAR nokta bulutundaki 
yeri otomatik olarak belirlenebilir. Böylece, yüzlerce fotoğrafı tek tek taramak yerine, 3B 
koordinat verisiyle birbirine bağlanan nokta bulutu ve fotoğraflar kullanılarak incelenen alan 
hakkındaki uzaktan algılama verilerine hızlı ve yüksek doğruluklu biçimde ulaşılabilir.

Geleneksel haritalama yöntemleriyle lazer verisinin sağladığı hassasiyette, yoğunlukta ve 
hızda veri toplamak mümkün değildir. LiDAR, özellikle topografik haritalamada saha çalış-
malarına ayrılan zamanı azaltmaktadır ve hata payını büyük oranda düşürmektedir. Uzaktan 
algılama verisi ile sahada birebir toplanan veriler bir araya getirilerek sınıflandırıldığında, 
bitki örtüsü altındaki kalıntıların yüksek doğruluklu ve küçük ölçekli haritasını çıkarmak 
mümkün olacaktır. Yine de bu yöntemin arkeolojik ve mimari haritalama ve rölöveyi gerek-
siz kılmadığının altını çizmek gerekir. Nokta bulutunda arazinin morfolojisi, taş ocakları, ya-
pılar ve bitki örtüsü içiçe geçmiştir. Bu yoğun ve karmaşık veri setini yorumlayabilmek için, 
doğal unsurlarla (ör. topografya, bitki örtüsü) insan yapımı unsurları (ör. taş ocakları, mima-
ri) birbirinden ayırabilmek gerekir. Bunun için, uzaktan algılama verilerinin sahada kontrol 
edilmesi (ground-truthing) şarttır. Üstelik, mimari unsurlar (ör. kapılar, sütun başlıkları), taş 
ocakları ve taş ocakçılığı ile ilgili izler (ör. taş çıkarma kanalları, alet izleri) uzaktan algılama 
yöntemleriyle anlaşılamayacak kadar küçüktür ve gizlidir.  

LiDAR, saha çalışmasını ortadan kaldıran bir ‘röntgen’ olarak algılanmamılıdır. En gele-
nekselinden en gelişmişine uzanan farklı yöntemler, arkeolojik çalışmalarda birbirini tamam-
layan ve destekleyen veriler toplanmasını sağlamaktadır.  İyi korunmuşlukları, taş çıkarma 
detayları, üst ve yan yüzeylere eklenmiş mezarlarıyla öne çıkan taş ocaklarında gerektiğinde 
LiDAR, fotogrametri, haritalama, rölöve gibi farklı yöntemler bir arada kullanılmalıdır. Bu 
veriler kısmen çakışmakla birlikte birbirinin eksiklerini de tamamlamaktadır. Ayrıca, gele-
neksel ve yenilikçi yöntemlerin işlerliğinin karşılaştırılabilmesi, böylece arkeolojide belge-
leme metodolojisi üzerine fikir yürütülebilmesi için farklı tekniklerin denenmesinin önemli 
olduğuna inanıyoruz.

Taş ocakları: haritalama, envanter, Hareket Tabanlı Yapısal Algılama (SfM)

Dana Adası’ndaki taş ocakları farklı yüksekliklerde korunmuştur. Arka bölgelerde ve va-
diler boyunca ocak yüzleri en fazla 3 m. yükseklikte korunmuşken, daha yoğun işlenmiş, 
yani taş kaynakları tüketilmiş ocaklarda taş çıkarma izleri 30 cm’nin altına düşmektedir. 
Ocakçılık teknolojisinin özelliklerini ve izlerini belgelemek, bunları ocaklarla ilişkilendir-
mek için, haritalama, envanter ve SfM yöntemlerine başvurulmuştur. Öncelikle, hava LiDAR 
ve fotogrametrisine paralel biçimde, yamaçların üst kesimlerindeki ve yerleşimin içine doğ-
ru uzanan ocaklar GNSS-CORS kullanılarak haritalanmıştır9Bu çalışmada, yamaçların üst 

9 Ağaçlık bölgelerde ve ocak yüzlerinin diplerinde GNSS-CORS aleti uydulara bağlanmakta zorlandığından, 
özellikle z koordinatında 50 cm’ye varan sapmalar olmaktadır. Zaten CORS-GNSS x-y ekseninde santimet-
rik doğrulukta koordinatlar sağlarken, z ekseninde daha az güvenilir ölçüm yapar. Ancak, ada ölçeğinde daha 
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kesimlerinde eş yükselti eğrileri boyunca uzanan büyük ocaklara (ör. Q034) ve yamaca dik 
vadiler oluşturarak alttan üst kotlara yükselen ocaklara (ör. Q007) öncelik verilmiştir. Yer-
leşimin içindeki veya sınırlarındaki tekil kayalık alanlarda açılmış küçük ölçekli ocakların 
yalnızca bir bölümü ele alınabilmiştir (ör. Q026). Dokuz adet ocak 2018 sezonunda başla-
dığımız taş ocağı envanterine dahil edilmiştir. Bitki örtüsü nedeniyle SfM veya TLS yapıla-
mayan ocaklarda haritalamaya ek olarak arazi kesitleri çizilmiş, ocak yüzlerinin yükseklik 
değerleri şerit/lazer metre ile ölçülmüş, taş çıkarma katmanları, kanalları, tipleri ve boyutları 
çizimlere ve envanter formlarına kaydedilmiş ve fotoğraflanmıştır.10 

Dana Adası’nda belirlediğimiz farklı büyüklüklerdeki 60 ocak bölgesi arasından 16 ta-
nesi SfM yöntemiyle modellenmek üzere seçilmiştir (Resim: 4).11 Bu seçkide, öncelikle kı-
yıdaki ve iç kesimlerdeki ocakçılık tekniklerinin karşılaştırılabilmesini sağlayan verilerin 
toplanması amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra, en çeşitli ve en zengin veriyi barındıran (ör. taş 
çıkarma katmanları, kanalları ve delikleri) ocaklar seçilmiştir. Öte yandan, taş çıkarma izle-
rinin en sığ (neredeyse hemzemin) olduğu örnekler dahil edilmiştir. Seçilen ocak alanlarının 
bitki örtüsünün izin verdiği ölçüde bütünüyle modellenmesi dışında, belirlediğimiz kanal 
tiplerinin en iyi korunmuş temsilcileri de SfM çalışmasında ele alınmıştır. Tüm bu veriler, taş 
ocaklarının kapasitesinin, taş çıkarma tekniklerinin ve ocaklardan çıkarılan taşların boyutla-
rının hesaplanmasında; ocakların plan, kesit, cephe çizimlerinin yapılmasında (Çizim: 1); 3B 
modellerin, animasyonların, dijital sunumların oluşturulmasında kullanılmaktadır. 

Taş tipleri ve ocakların tarihlenmesi

Dana adasının alt yerleşiminde ve yakın çevresinde iki ayrı kireçtaşı göze çarpmaktadır.12 
Yerleşimin ve taş ocaklarının üst kesiminde ve yerleşimin sınırlarının dışında Boğsak ile ben-
zerlik gösteren kireç taşı formasyon görülmektedir. Bu, daha sert ve ağır bir taştır. Doğal kı-
rıklar ve katmanlar boyunca kolaylıkla kırılabilir; dolayısıyla büyük bloklar halinde kesilmesi 
daha zordur. Taş ocakları ve yerleşimin yapılarının bir bölümü ise kireç taşı alüvyonu veya 
klastik kireç taşı olarak bilinen jeolojik formasyondan meydana gelmektedir. Bu tür kireçtaşı 
daha gözeneklidir ve gerçek kireç taşından daha hafiftir. Bu nedenle daha kolay kesilir, kaldı-
rılır ve taşınır. Dana Adası’nın yapılarında sıklıkla büyük bloklar kullanılmasını, yerel taşın 

yüksek doğruluklu ama çok daha yavaş ilerleyecek Total Station ölçümleri tercih edilmemiştir. Basılı/dijital 
haritalar 2B olarak ifade edilse de dijital dosyalar kalıntıların 3B koordinatlarını içermektedir. Üç boyutlu arazi 
modelleri, CORS-GNSS ölçümleriyle (hata payı yüksektir) LiDAR verisinin (hata payı düşüktür) bir araya 
getirilmesiyle oluşturulacaktır. 

10 Kimi taş ocaklarının üst yüzeylerinde kayaya oygu (khamosorion), yan yüzeylerinde de arkosolyum mezarlar 
görülmektedir. 2019 sezonunda sadece çok iyi durumda korunmuş veya mimari açıdan özellikli az sayıda me-
zarın rölövesi yapılmıştır.

11 Bu, adada birbirinden ayrı 60 ocak bölgesi bulunduğu anlamına gelmez. Numaralandırma arazideki çalışma 
koşullarına uygun biçimde belirlenmiştir. Bu ocakların bir bölümü çok büyükken, kimileri oldukça küçük taş 
çıkarma alanlarını göstermektedir. Birbirine yakın olup farklı numaralar verdiğimiz ocaklar tek bir büyük oca-
ğın bölümleri olabilir.

12 Arkeometrik analize yönelik kayaç, sıva, harç, taş ve tuğla örneklemesine Dr. Murat Eroğlu (Kastamonu Üni-
versitesi) başkanlığında devam edilmiştir. 
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fiziksel özellikleriyle ve adadaki aktif taş ocakçılığı faaliyeti nedeniyle bu blokları kaldırmak 
ve taşımak için gereken ustaların ve aletlerin bulunmasıyla açıklayabiliriz.

Dana Adası’nda 2016–2017 sezonlarında gerçekleştirdiğimiz yoğun seramik taraması,13 
alt yerleşimin bulunduğu alanın Erken Roma İmparatorluk çağında ufak çaplı bir hareketlilik 
gördüğünü, ancak esas yerleşimin İS 4. yüzyıldan itibaren, geç Antik Çağ boyunca, en çok 
da 5.–6. yüzyıllarda inşa edildiğini ve/veya yoğunlaştığını göstermiştir. Erken Roma İmpa-
ratorluk çağındaki hareketlilik, geniş bir yerleşimden çok taş ocaklarının ilk evresiyle ilgili 
olabilir. Bugün kalıntılarını gördüğümüz kıyı yerleşiminin bir geç Antik Çağ liman kasabası 
olduğu, seramik ve sikke buluntularından, mimari kalıntılardan ve adanın alt yerleşiminde 
inşa edilmiş en az beş adet kiliseden anlaşılmaktadır. Bu dönemde, adanın güney tepelerin-
deki Klasik Çağ öncesine tarihlenebilecek güney kalesinin14 bir duvarı yeniden inşa edilmiş, 
yeni bir giriş kapısı ve bu kapıya uzanan bir yol eklenmiştir. Kalenin içine, kuzeydoğusunda 
daha sonraki bir evrede eklenmiş küçük bir şapeli bulunan bazilikal planlı bir kilise inşa 
edilmiştir. Adanın doğu yamacında, kalenin yakınlarında yer alan taş ocakları bu yoğun inşa 
faaliyetiyle ilişkili olabilir.

Taş ocaklarını tarihlemek, taş çıkarma tekniklerinin Arkaik Çağ’dan modern endüstriyel 
yöntemlerin kullanılmasına dek dikkat çekici bir süreklilik göstermesi nedeniyle oldukça 
güçtür.15 Alet izlerine dayanarak genel tarihler önermek bazen mümkün olabilir. Örneğin, 
Dana Adası’nda da sıklıkla rastladığımız fistoya (feston) benzer izler, İS 1. yüzyılın sonu 
ile 2. yüzyılın başında kullanılmaya başlayan daha ağır kazma ile ilişkilendirilir. Yine de taş 
çıkarma ve işleme teknikleri daha çok taşın fiziksel özellikleriyle ilişkili olduğundan, ocak 
araştırmalarında tarihleme önemli bir sorundur. Ocakların yakın çevresindeki artık yığınları 
ayrıştırılsa bile stratigrafik bilgi vermediği için en fazla taş caklarının faaliyette olduğu bir 
dönemi gösterir; ocakların evreleri hakkında verdiği bilgi kısıtlıdır.16 Dana Adası ocaklarında 
veya çıkarılan parçalarda bugüne dek tarihsel veri olarak kullanılabilecek yazıt, sembol veya 
graffitiye de rastlanmamıştır. 

Bu koşullarda, taş ocaklarını tarihlemek için, nehir terasları ve fay şevleri gibi jeomorfo-
lojik unsurların tarihlenmesinde kullanılan Cosmogenic Nuclide (36Cl) Exposure analizinden 
yararlandık. Bu yöntem, yeryüzünün birkaç yüz metresindeki kayaçların mineral tanecik-
lerinden geçen kozmik ışın parçacıklarının oluşturduğu çok nadir nüklidlerin birikiminin 
ölçülmesine dayanır. 36Cl’nın konsantrasyonu ölçülerek, yüzeylerin ne kadar süreyle güneş 
ışınlarına maruz kaldığını, yani ocağın ne zaman açıldığını belirlemek mümkün olabilir. 

13 G. Varinlioglu, N. K. Rauh, S.  Pejša, and R. Wohmann, Boğsak Archaeological Survey: Processed Ceramics, 
2016 and 2017 (Purdue University Research Repository, 2020). doi:10.4231/WF3E-2W39.

14 N. Kaye, N. K. Rauh, and G. Varinlioğlu, “Iron Age Citadels on Dana Island,” ANMED News Bulletin on Arc-
haeology from Mediterranean Anatolia 18 (2020): 24–26.

15 J. C. Fant. “Quarrying and Stoneworking,” in The Oxford Handbook of Engineering and Technology in the 
Classical World, eds. J. P.  Oleson (Oxford, 2008), 121–35.

16 M. Waelkens, P. De Paepe, and L. Moens, “The Quarrying Techniques of the Greek World,” in Marble: Art 
Historical and Scientific Perspectives on Ancient Sculpture, eds. M. True and J. Podany (Malibu, 1990), 47-72.
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İdeal koşullarda tarihleme doğruluğu +/-250 yıldır. 2019 sezonunda araştırma ekibimize 
katılan Angus Moore (Purdue Üniversitesi) 9 taş ocağından 26 örnek toplamıştır. Bunların 
4 tanesi kıyı hattında, 5 tanesi ise yerleşimin içinde ve üst yamaçlarında yer almaktadır. 
Örnekler, yüksek enerjili Accelerator Mass Spectrometry analizi yapabilen dünyadaki az sa-
yıda laboratuvardan birisi olan PRIME laboratuvarında incelenmektedir. Ne var ki Covid-19 
pandemisi nedeniyle, analizler ancak Haziran 2021’de başlayabilmiştir. Henüz adanın batı 
kıyısının güneyinde yer alan tek bir ocağın ilk analizleri tamamlanmıştır; ancak, bu örnekler 
beklenen hassasiyeti vermemiştir. Bunun üzerine, seramik ve mimari veriler de kullanılarak 
iki ayrı  Bayes olasılık modeli oluşturulmuştur. İlk modele göre, bu ocak İS 550 ile 1180  ara-
sında işletilmiş olabilir. İkinci modelde, medyan olasılık tarihi İS 760, ortalama yaş ise İS 570 
olarak hesaplanmaktadır.17 Bu tarihler yerleşimin mimarisinin (özellikle kiliselerin), entansif 
seramik taramasının ve sikkelerin işaret ettiği geç Antik Çağ ile uyumludur. 

SONUÇ

Dana Adası taş ocakları, Türkiye’nin güney kıyılarındaki bilinen en büyük taş ocağı böl-
gesidir. Bu ocakların kapasitesi ada yerleşiminin yapılarının ihtiyaçlarının çok üstündedir. 
Çıkarılan taşlar, arazinin eğimini kullanarak, düzenlenmiş yollar üzerinden aşağı kotlara ta-
şınmış, kıyıdaki rampalara ve/veya düzlüklere yanaşan teknelere yüklenmiş, olasılıkla yakın 
çevredeki inşaat projelerine götürülmüştür. Kıyıdaki rampaların izleri yer yer, genellikle de 
geniş taş ocağı bölgelerinin alt kesimlerinde görülebilmektedir. Fakat batı kıyısı bir yan-
dan dalga etkisi ve sismik hareketler, öte yandan bu alanın taş kesimi ve devşirme malzeme 
tedariği için kullanılması sonucunda çok zarar görmüştür. Dana Adası’nın doğal yapısının 
dönüşümü birden fazla evrede gerçekleşmiş olmalıdır. Yerleşim terk edildikten sonra sistem-
li biçimde olmasa bile adanın zaman zaman taş çıkarmak için kullanılmış olması beklenir. 
Kıyıdan teknelere taş yüklemek kolay olduğu için, arka bölgedeki ocaklar yeniden işletilmek 
yerine öncelikle kıyıdaki yapıların taşları yağmalanmış olmalıdır. 

İS 5. yüzyılın sonunda ve 6. yüzyılın ilk yarısında yazılı kaynaklar imparatorluğun birçok 
yerinde aktif olan İsaurialı ustalardan söz etmektedir.18 Acaba Dana Adası’ndaki taş ocakçılı-
ğı bu atölyelerle ilişkilendirilebilir mi? 

17 A. Moore, “Cosmogenic 36Cl difference dating of quarries on Dana Island: Preliminary Results,” (yayımlan-
mamış rapor, Haziran 2021). 

18 C. Mango, “Isaurian Builders.” P. Wirth (Ed.), Polychronion: Festschrift für Frank Dölger zum 75. Geburtstag. 
Heidelberg 1966, 358-365. 
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Harita 1: Dana Adası’nda taş ocakçılığı, yerleşim ve belli başlı yapıları gösteren Google Earth görüntüsü (hazırla-
yan: Hilal Küntüz)

Harita 2: Yerleşimin güney sınırındaki taş ocakları (çizim: Nihan Arslan)

Resim 1: Yerleşimin güney sınırında kıyı hattı üzerindeki taş ocakları
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Resim 2: LiDAR verisiyle oluşturulmuş, yüksekliğe göre renklendirilmiş DSM (sol), ortofoto (orta), RGB 
fotoğraflarla renklendirilmiş DSM (sağ). Ortofotonun kapsamadığı bölümler yüksekliğe göre renklendirilmiştir. 

(hazırlayan: Yi Chun Lin ve Ayman Habib)

Resim 3: I-LIVE yazılımında fotoğraf ve LiDAR verisinin interaktif olarak kullanımı (hazırlayan: Yi Chun Lin ve 
Ayman Habib)

Resim 4: Q038 numaralı taş ocağının SfM yöntemiyle üretilen 3B modeli (Hazırlayan: Ruveyda Ceylan)
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Çizim 1: Q036 numaralı taş ocağının arazi kesiti (çizim: Nihan Arslan)
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YOZGAT İLİ VE İLÇELERİ ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI: 2019 YILI 
ÇALIŞMALARI

Hacer SANCAKTAR*

Ayça DOKUZBOY

Kudret SEZGİN

İlter TANRIVERDİ

GİRİŞ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
22.05.2019 tarih ve 440525 sayılı izni ile Yozgat İli ve ilçelerinde ‘’Klasik, Helenistik, Roma 
ve Bizans dönemleri›› Arkeolojik Yüzey Araştırması üçüncü sezon çalışmaları, Yozgat Bozok 
Üniversitesi’nin desteğiyle 24 Haziran-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş-
tir. Yozgat İli Çekerek, Aydıncık ve Kadışehri ilçelerinde yürütülen araştırmaya Bakanlık 
temsilcisi olarak Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden Oruç 
Durmuş katılmıştır1. 2019 yılı araştırma sezonunda Yozgat Çekerek, Aydıncık ve Kadışehri 
İlçelerinde toplam 47 alanda arkeolojik tespit ve belgeleme çalışmaları yapılmıştır (Harita:1). 
Bu çalışmalar sonucunda 17 yeni yerleşim tescil edilmesi için önerilmiştir. Çalışma yapılan 
bazı yerleşimlere aşağıda yer verilmiştir.

* Dr. Öğr. Ü. Hacer SANCAKTAR, Yozgat Bozok Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
66100 Yozgat/TÜRKİYE. hacer.sancaktar@bozok.edu.tr 

 Araş. Gör. Dr. Ayça DOKUZBOY, Yozgat Bozok Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
66100 Yozgat/TÜRKİYE. ayca.dokuzboy@bozok.edu.tr 

 Araş. Gör. Dr. Kudret SEZGİN, Çorum Hitit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 19030 
Çorum/TÜRKİYE. kudretsezgin@hitit.edu.tr

 Araş. Gör. İlter TANRIVERDİ, Yozgat Bozok Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 66100 
Yozgat/TÜRKİYE. ilter.tanriverdi@bozok.edu.tr

1 Yozgat Bozok Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hacer SANCAKTAR başkanlığındaki araştırma 
heyetinde; Yozgat Bozok Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Galip AKIN, Yozgat Bozok Üniver-
sitesi Mimarlık Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Emine SAKA AKIN, Yozgat Bozok Üniversitesi Arkeoloji Bö-
lümü’nden Araş. Gör. Dr. Ayça DOKUZBOY, Çorum Hitit Üniversitesi’nden Araş. Gör. Dr. Kudret SEZGİN, 
Araş. Gör. Dr. Abdullah HACAR,  Araş. Gör. Dr. Mehmet Ozan ÖZBUDAK, Yozgat Bozok Üniversitesi’nden 
Araş. Gör. İlter TANRIVERDİ, Araş. Gör. Ertan ŞEHİT, Araş. Gör. Safiyye MUMCUOĞLU, Akdeniz Üniver-
sitesi’nden Araş. Gör. Fatih YILMAZ, Çorum Hitit Üniversitesi’nden Yüksek Lisans öğrencisi Tuba SAYGIN 
SEZGİN, Ankara Üniversitesi’nden Yüksek Lisans öğrencisi Burcu Cemre BAL, Yozgat Bozok Üniversite-
si’nden Arkeoloji Bölümü öğrencileri Coşkun Furkan ERKOÇ, Bilal ARSLAN ve Halise KOCAKURT görev 
almışlardır. Araştırmamızı destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Mü-
dürlüğü’ne, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü’ne, ayrıca araştırmamız sırasında bize değerli yardımlarda 
bulunan Çekerek Kaymakamlığı’na ve yöre halkına yürekten teşekkür ederiz.
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1. ÇEKEREK İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

İlçede toplam 33 alanda kültür varlığı incelenmiştir. 

1. 1. Cennetkarı Mevkii Yerleşimi

Koordinatları: N 40°03.401’ E 35°24.525’ – N 40°03.426’ E 35°24.761’ 

Yerleşim, Çekerek İlçesi ve Bayındırhüyük Köyü’nün yaklaşık 2 km güneybatısında yer 
alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1154 ile 1118 m olan yerleşimin hemen doğusundaki 
vadiden bir dere geçmekte ve batısında da bir su kaynağı bulunmaktadır. Oldukça geniş bir 
alana yayılan yerleşimin bir kısmı mera bir kısmı ise tarım alanı olarak kullanılmaktadır. 
Özellikle tarım alanı olarak kullanılan alandaki mezarlar, tarla sahipleri tarafından yoğun 
tahribata uğratılmıştır. Dere yatağının doğusundaki kesitte de yaklaşık 1,5 m alüvyon toprak 
altında harç ile tutturulan taşlardan oluşan bir duvar görülmektedir. Ayrıca yerleşimin 
batı ucundaki dere yatağında da olasılıkla su sistemine ait duvar hattının temelleri yer yer 
korunmuş durumdadır. Tarım alanı ve mera olarak kullanılan ve oldukça geniş bir alanı 
kapsayan ovaya hakim konumdaki yerleşimde tespit edilen pişmiş toprak çatı kiremitleri, 
yoğun kırmızı astarlı seramikler, günlük kullanım kapları ve pithos parçaları buradaki yerle-
şimin Roma Dönemi’nde kullandığını göstermektedir. Ayrıca yerleşimin en yüksek noktasın-
da yer alan bir kaya kütlesi etrafında ele geçen el yapımı, siyah yüzlü, perdahlanmış çömlek 
parçalarından, yerleşimin Erken Tunç Çağı’nda da kullanıldığı anlaşılmıştır.

1. 2. Özükavak Höyüğü ve Yerleşimi (Resim: 1)

Koordinatları: Höyük: N 40°01.369’ E 35°42.531’ 

Yerleşim: N 40°01.277’ E 35°42.826’

Höyük ve yerleşim, Çekerek İlçesi, Özükavak Beldesi’nin doğusunda beldenin çıkışında 
ve yolun yaklaşık 100 m güneyinde yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1143 m olan 
höyüğün yarıçapı 93 m’dir. Kuzeyinden ve batısından dere geçen höyük çevresi zengin su 
kaynaklarına sahiptir. Höyük tarımsal faaliyetler ve doğusundan toprak alınması nedeniyle 
tahribata uğramaktadır. Höyük ve çevresinde oldukça yoğun seramik parçalarına rastlanmış-
tır. Ayrıca yapılan araştırmada yüzeyde taştan yapılmış bir figürin, çakmaktaşı ve radyolarit 
maddelerinden yapılan orak dilgi, uç, dilgi, kenar kazıyıcı ve ön kazıyıcı gibi buluntular da 
tespit edilmiştir. 

Höyük yüzeyinde tespit edilen seramikler ışığında en erken yerleşimin Geç Kalkoli-
tik-Erken Tunç Çağı’nda şekillendiği ve en yoğun grubu oluşturan Asur Ticaret Kolonileri 
ve Geç Tunç Çağı seramiklerinden yola çıkarak bu dönemde yerleşimin büyüdüğü sonucuna 
varılmıştır.  Ayrıca Demir Çağı boyalı malzemelerinin yanı sıra höyük yüzeyinde ve çevre-
sine yayılmış halde ele geçen Helenistik ve Roma dönemlerine ait kaplardan yerleşimin bu 
dönemlerde de devam ettiği anlaşılmıştır. Höyüğün yerleşim gördüğü en geç dönem malze-
mesi olarak bir adet sırlı Bizans seramiği görülmüştür. 
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1.3. Döneninkaya Kale Yerleşimi (Resim: 2)

Koordinatları: N 40°03.449’ E 35°41.783’ 

Yerleşim, Çekerek İlçesi, Özükavak Beldesi Gültepe Mahallesi’nin yaklaşık 5 km. ku-
zeyinde, Fakıdağı Köyü’nün yaklaşık 4,5 km kuzeydoğusunda, Elemin Köyü›nünyaklaşık 6 
km güneydoğusundadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1452 m olan yerleşimin batısında bir 
vadi bulunmaktadır. Yerleşim, kaya kütlesinin ortasındaki küçük bir düzlükte konumlanmak-
tadır. Kayalık alan bu düzlüğün etrafını çevrelemekte ve böylece yerleşimi saran doğal sur 
görünümü kazanmaktadır. Kayalığın ortasındaki kaya yüzeyi tıraşlanarak düzleştirilmiş ve 
yer yer bazı yapı temelleri göze çarpmaktadır2. Yerleşimin güneyi dik kayalık ve bu kayalık-
tan itibaren güneye doğru devam eden ölçülebilen uzunluğu 102 m olan bir sur duvarı hattı 
görülmektedir. Olasılıkla bir kale yerleşimi olan bu alanın üst kısmında çatı kiremitlerine 
ve seramik parçalarına rastlanmıştır. Yüksek rakımlı yaylaya hakim bir konumda bulunan 
alanda ele geçen seramiklerde yoğun aşınma olduğundan dolayı tanımlamaları güçtür. Fakat 
günlük kullanım kapları ve pişirme kaplarının genel formları dikkate alındığında Geç Hele-
nistik/Roma dönemine ait kaplar oldukları düşünülmektedir.

1.4. Kendirlikderesi Höyüğü

Koordinatları: N 40°04.106’ E 35°18.212’ 

Höyük, Çekerek İlçesi, Fuadiye Köyü’nün yaklaşık 1,2 km kuzeybatısında yer alır. Deniz 
seviyesinden yüksekliği 1416 m olan höyüğün etrafı mera alanlarıyla çevrilidir. Höyük ve 
çevresinde çok sayıda çatı kiremidi ve seramik parçalarına rastlanmıştır. El yapımı, koyu 
yüzlü, perdahlı çömlek parçalarından anlaşıldığı üzere Tunç Çağının erken dönemlerinde 
yerleşilen alanda Demir Çağı boyunca da iskânın devam etmiş olduğu anlaşılmaktadır.

1.5. Kendirlikderesi Roma Yerleşimi ve Nekropolü

Koordinatları: Yerleşim: N 40°02.533’ E 35°18.124’ 

Nekropol: N 40°02.621’ E 35°18.153’ 

Yerleşim ve Nekropol, Çekerek İlçesi, Fuadiye Köyü’nün yaklaşık 2,7 km güneybatısında 
yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1294 m olan yerleşim ve 1308 m olan nekropolün 
etrafı mera alanlarıyla çevrilidir. Kaçak kazılar sonucu açılan mezarlardaki iskeletlere ait 
kemikler etrafa dağılmış durumdadır. Nekropolün güneybatısındaki yerleşimde de çok sayıda 
çatı kiremidi ve seramik parçalarına rastlanmıştır. Tespit edilen kırmızı astarlı seramikler ve 
kaba günlük kullanım kapları genel hatlarıyla Roma dönemi özellikleri göstermektedirler.

2  Sancaktar  –Sezgin 2020a, 59.
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1.6. Köyaltı Sırlam Mevkii Kale Yerleşimi (Resim: 3)

Koordinatları: N 40°02.813’ E 35°20.249’ 

Kale yerleşimi, Çekerek İlçesi, Mehmetli Köyü’nün yaklaşık 700 m. güneybatısında yer 
alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1317 m. olan yerleşim dik bir kayalık alan üzerindedir. 
Yerleşimin doğu yamacında defineciler tarafından geniş bir kaçak kazı yapılmıştır. Üst kotta 
ve kaçak kazı hafriyatında çok sayıda seramik parçalarına rastlanmıştır. Ayrıca yerleşimin 
kuzeydoğu eteklerinde de yer yer yapılara ait duvar kalıntılarına rastlanmıştır. Söz konusu 
yerleşim Demir Çağı Kale yerleşimi olmalıdır.

1.7. Pireli Mevkii Yerleşimi (Resim: 4)

Koordinatları: N 40°03.805’ E 35°38.819’ 

Yerleşim, Çekerek İlçesi, Sarıköy Köyü’nün yaklaşık 2 km. doğusunda yer alır. Deniz 
seviyesinden yüksekliği 1159 m olan yerleşimin doğusundan ve batısından dere geçmektedir. 
Orman arazisinin hemen altındaki tarlanın güney yamacındadır. Alan, bölge halkı tarafından 
Kızıl Kilise olarak adlandırılmaktadır ve kuzeyinde eski bir kurumuş göl yatağı bulunmak-
tadır. Yerleşimde defineciler tarafından açılan kaçak kazı çukurlarında yapılara ait duvarlar 
görülebilmektedir. Söz konusu duvarlarda, irili ufaklı moloz taşların harç ile tutturulmasıyla 
örülü bir duvar tekniği kullanıldığı görülmüştür. Yerleşimde muhtemelen Bizans Dönemi’ne 
ait bir yapının baskı haç bezemeli duvar kaplama levhalarının yanı sıra Roma dönemine ait 
seramikler de ele geçmiştir.

1.8. Taştorluk Mevkii Yerleşimi

Koordinatları: N 40°03.549’ E 35°39.172’ 

Yerleşim, Çekerek İlçesi, Fakıdağı Köyü’nün yaklaşık 1,5 km kuzeydoğusunda yer alır. 
Deniz seviyesinden yüksekliği 1272 m olan yerleşimin batısında ve kuzeyinde ormanlık alan 
bulunmaktadır. Alanda çok sayıda kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Kaçak kazı çukurlarının 
hafriyat toprağında ele geçen seramik parçaları arasında yoğun olarak Geç Roma Dönemi 
kap parçaları görülse de Geç Demir Çağı seramikleri de dikkat çekmektedir.

1.9. Değirmentepe Höyüğü

Koordinatları: N 40°00.133’ E 35°39.761’ 

Yerleşim, Çekerek İlçesi, Özükavak Beldesi’nin yaklaşık 4 km. güneybatısında yer alır. 
Deniz seviyesinden yüksekliği 1057 m olan yerleşimin kuzeyinden bir dere geçmektedir. 
Yaklaşık 135 m çapındaki höyüğün etekleri tarım alanı olarak kullanılmakta ve höyük ko-
nisinde ve eteklerinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından taraçalandırılarak ağaç dikimi 
yapılmıştır. Ayrıca konisinde yapılan çok sayıdaki kaçak kazılar nedeniyle höyükteki yapılara 
ait duvarlar ortaya çıkarılarak tahrip edilmiştir. Höyük yüzeyinde en erken buluntuları el 
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yapımı, perdahlı Erken Tunç seramikleri oluştururken, yerleşimin Demir Çağı, Helenistik ve 
Roma Dönemlerinde de devam ettiği anlaşılmıştır.

1.10. Çandır Kalesi (Resim: 5)

Koordinatları: N 40°13.254’ E 35°26.037’ 

Kale, Çekerek İlçesi, Mehmetli Köyü’nün yaklaşık 650 m kuzeyinde yer alır. Deniz se-
viyesinden yüksekliği 885 m olan kalenin çapı 205 m’dir. Doğusunda ve batısında bulunan 
iki vadi arasındaki yüksek kayalık bir alan üzerine kuruludur. İki vadi arasından da dere geç-
mektedir. Kalenin doğu yamacına bir su deposu yapılmıştır. Deponun yapılması için açılan 
alanda yapılara ait duvar hatları tahrip olmuştur. Bu alandaki hafriyat içerisinde ve kesitlerde 
çok sayıda Geç Demir Çağı boya bezemeli seramiklerine rastlanmıştır. Bunların dışında, el 
yapımı, perdahlı bir grup çanak çömlek parçası ise bu alanın Erken Tunç Çağı’nda kaya altı 
sığınağı olarak kullanıldığını göstermektedir3.

1.11. Bilalikkaya Yerleşimi

Koordinatları: N 40°11.400’ E 35°26.627’ 

Çekerek İlçesi, Çandır Köyü’nün yaklaşık 2,7 km. güneyinde yer alır. Deniz seviyesinden 
yüksekliği 693 m olan yerleşim geniş bir alanı kapsamaktadır. Yerleşimin kuzeyinden HES 
için açılan su kanalı ve tam ortasından karayolu geçmektedir. Yerleşimin kuzeybatısında yak-
laşık 15 m uzunluğunda, 0,60 m genişliğinde ve 1,10 m yüksekliğinde ana kayaya oyulmuş 
bir su kanalı bulunmaktadır. Anakaya su kanalının hemen kuzeyinden ve doğusundan HES 
için açılan su kanalı geçmektedir. Yoğun tahribat nedeniyle yerleşim tipolojisi anlaşılamasa 
da ele geçen seramikler yardımıyla Helenistik ve Roma dönemlerinde kullanılmış olduğu 
anlaşılmaktadır.

1.12. Taşlıtarla Kalesi (Resim 6-8)

Koordinatları: N 39°56.551’ E 35°33.093’ 

Höyük, Çekerek İlçesi, Çakır Köyü’nünyaklaşık 3,85 km güneybatısında, Süreyyabey 
Baraj Gölü’nün hemen kıyısında yer alır. Höyüğün kuzeyi, batısı ve güneyi baraj gölü ile 
çevrelenmiş, karaya yalnızca doğu yönünden bağlanmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 
889 m’dir. Kızılkale’nin kuş uçumu yaklaşık 3,7 km. güneyinde bulunan bu kale, konumu 
gereği aynı vadiyi kontrol eden savunma sisteminin parçalarından biri olmalıdır. Doğu ya-
maçta kısmen korunmuş teras duvarlarına ait kalıntılar görünür durumdadır. Kayalığın üst 
noktasında anakaya bir mekân yer almaktadır. Bu mekâna basamaklarla ulaşılmaktadır. 
Sırtını kayaya yaslamış olması ve tek görüş alanı olarak vadiye bakan yüzünün tamamen 
açık bırakılması bir gözetleme kulesi olma ihtimalini düşündürmektedir4. 

3  Sancaktar–Sezgin 2020a, 54-55. 
4  Sancaktar–Sezgin 2020a, 57-58.
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Kalenin güneye bakan yüzünde, kayalığın alt terasında ise bir kaya mezarı bulunmakta-
dır. Mezar yapısı ana kaya kesilerek oluşturulmuş iki sütunun oturduğu geniş bir ön alan ve 
hemen arkasında küçük bir mezar odasından oluşmaktadır. Girişindeki sütunların yalnızca 
kaideleri korunmuştur. Mezar odası 3,41 m. çapında yarım daire planlı ve iyi korunmuş du-
rumdadır. Mezar odasının tonozlu tavanı ve duvarlarında herhangi bir bezeme bulunmamak-
tadır,  ayrıca içerisi su dolu olduğu için zemini görülememiştir5.

Kaya mezarının bulunduğu kale üzerinde ve yamaçlarında tespit edilen seramikler yerle-
şimin Helenistik ve Roma dönemlerinde kullanım gördüğüne işaret etmektedir.

1.13. Bazlambaç Höyüğü (Resim 9-10)

Koordinatları: N 40°10.589’ E 35°21.427’ 

Höyük, Çekerek İlçesi, Bazlambaç Köyü’nün yaklaşık 3,5 km. kuzeybatısında ve Kırık-
kale-Tokat yolunun hemen kuzeyinde yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 715 m olan 
höyüğün çapı 137 m’dir. Bazlambaç Höyüğü’nde 2018 yılında araştırma yapılmış ve tescile 
önerilmiştir. 2018 yılında yapılan araştırmalarda höyüğün güney yamacından toprak alın-
dığı ve konisinde de kaçak kazılar yapıldığı belgelenerek rapor edilmiştir6. 2019 yılı baş-
larında burada kaçak kazılar yapıldığı bilgisi üzerine bu yılki araştırma kapsamında tekrar 
gidilmiştir. Ne yazık ki höyüğün güney yamacının toprak alımı nedeniyle neredeyse yarısı 
yok edilmiştir. Höyükten toprak alımının paletli iş makinalarıyla yapıldığı alandaki izler-
den anlaşılmaktadır. Toprak alınan söz konusu yamaçtan iki adet Tunç Çağına tarihlenen 
oldukça sağlam ve iyi durumda olan pişmiş toprak ağırşak ve bir adet kırık ve eksikleri olan 
muhtemel bir idol tespit edilmiştir. Höyüğün yoğun tahribat gören güney yamacında çok 
sayıda Erken Tunç Çağı’na tarihlenen seramikler tespit edilmiştir. Bu seramikler arasında en 
dikkat çeken grubu oluk bezemeli çanak çömlekler oluşturmaktadır. Höyüğün üst konisinde 
ve kuzey eteklerinde açılmış kaçak kazı çukurlarında yoğun mimari izlere ve çatı kiremitle-
rine rastlanmıştır. Gözlemlenen bu bulgular ve seramikler yardımıyla höyükteki iskânın Geç 
Demir Çağına kadar devam ettiği anlaşılmıştır.

Söz konusu bu höyük, buluntuları da göz önünde bulundurulduğunda bölge hattındaki 
oldukça önemli höyüklerden biridir. Fakat kaçak kazılar nedeniyle höyüğün yarısının yok 
edilmesi bölgenin tarihsel dokusuna oldukça büyük zarar vermiştir.

5  Taşlıtarla kaya mezarı ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Sancaktar–Sezgin 2020b, 331-334. 
6  Sancaktar vd. 2020, 196-197.



467

2019-2020 YILI YÜZEY ARAŞTIRMALARI / CİLT 1

2. AYDINCIK İLÇESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

İlçede toplam 8 alanda çalışılmıştır. 

2.1. Tatlar Mevkii Yerleşimi

Koordinatları: N 40°07.235’ E 35°11.301’ 

Yerleşim, Aydıncık İlçesi Kösrelik Köyü’nün yaklaşık 1,6 km. güneyinde yer alır. Deniz 
seviyesinden yüksekliği 960 m’dir. Köy muhtarından edinilen bilgilere göre söz konusu alan-
dan Bizans Mezar stelleri çıkarılmış. Günümüz karayolunun batısında yapılan çalışmalarda 
da bir adet Bizans mezar steli ve yolun doğusunda yapılan ve tarım alanı olarak kullanılan 
alanda ise seramik parçaları tespit edilerek belgelenmiştir. Ele geçen seramikler yoğun bir 
şekilde aşınmış olsalar da form yapıları Roma Dönemi özellikleri göstermektedir.

2.2. Sarıbaba Höyüğü (Resim: 11)

Koordinatları: N 40°12.236’ E 35°19.407’ 

Höyük, Aydıncık İlçesinin hemen güneyinde ve Rıdvan Kale Höyüğü’nün de yaklaşık 280 
m kuzeyinde yer alır. Batısından Aydıncık-Ortaköy Karayolu geçer. Deniz seviyesinden yük-
sekliği 697 m. ve çapı 208 m’dir. Höyüğün konisi epey tahribata uğramıştır. Alanda çok sayıda 
maden cürufuna rastlanmıştır. Kazankaya halkından edinilen bilgiye göre yaklaşık 3 km kuzey-
doğusunda maden yatakları bulunmaktadır. Olasılıkla bu yataklardan edinilen maden burada 
işlenmiştir. Höyük yüzeyinde ele geçen en dikkat çeken grubu parlak kırmızı astarlı Geç Tunç 
Çağı seramikleri oluşturmaktadır. Bu kaplar Hitit İmparatorluk dönemi özellikleri göstermesi 
açısından önemlidirler. Ayrıca höyükte bir adet silindir mühür ele geçmiştir.

2.3. Karataş Nekropolü (Resim: 12)

Koordinatları: N 40°11.800’ E 35°20.999’ 

Nekropol, Aydıncık İlçesi, Üzümlük Köyü’nün 900 m. güneybatısında Mağarabaşı Mev-
kisinde yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 704 m. olan mezarların bulunduğu alçak ka-
yalık tepenin etrafında bir yerleşim tespit edilmemiştir. En yakın yerleşimler bölgenin kuş 
uçumu 2,3 km. kuzeybatısındaki Rıdvan Kalesi ve Sarıbaba Höyüğü, 2,2 km. güneyinde ise 
Bazlambaç Höyüğü’dür. Etrafı tarım arazileri ile çevrili kayalık tepenin batı yamacında 6 
adet kaya mezarı bulunmaktadır. Cepheleri güney ve güneybatı aksında değişir. Ana kayaya 
oyulu mezarlar, söz konusu alanda tekil olarak yapılan dört arcosoliumlu ve iki arcosolium 
nişli tek odalı mezarlardan oluşmaktadır. Mezarlardan biri iyi korunmuş durumda diğerleri 
ise tahribata uğramıştır. Mezarların çevresinde kırmızı astarlı Roma seramikleri ve yeşil sırlı 
Bizans seramikleri gözlemlenmiştir7.

7 Karataş Nekropolü ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Sancaktar–Sezgin 2020b, 334-338. Ayrıca 2017 yılında tespit 
edilen ve çalışılan kaya mezarları için bkz. Tamsü-Polat 2018, 347-358. 
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2.4. Rıdvan Kale Höyüğü (Resim 13)

Koordinatları: N 40°12.005’ E 35°19.370’ 

Höyük, Aydıncık İlçesi’nin hemen güneyinde ve Sarıbaba Höyüğü’nün yaklaşık 280 m. 
güneyinde yer alır. Yaklaşık 200 m. batısından Aydıncık-Ortaköy Karayolu geçer. Deniz se-
viyesinden yüksekliği 667 m. ve çapı 158 m. olan yerleşimin doğusundan ve kuzeyinden 
bir dere geçmektedir. Höyüğün konisinde bir kaya kütlesi bulunmakta ve yerleşim bu kaya 
kütlesi çevresindedir. Höyüğün batısı toprak alınması nedeniyle oldukça tahribata uğramıştır. 
Toprak alınan kesit ve buradan çıkarılan hafriyat içerisinde çok yoğun seramik parçalarına 
ve taş aletlere rastlanmıştır. Ayrıca bazalt öğütme taşı ile havan taşı ve havaneli birlikte tespit 
edilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucu höyükteki en erken iskân izlerinin Geç Neolitik Çağ 
sonu - Erken Kalkolitik Çağ başlarına kadar geriye gittiği tespit edilmiştir8. Höyüğün az mal-
zeme veren yüzeyinde Demir Çağı boyalı seramikleri ve Roma Dönemi kırmızı astarlı kap 
parçaları iskanın bu döneme kadar devam ettiğini göstermektedir.

3. KADIŞEHRİ İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

İlçede toplam 6 alanda çalışılmıştır. 

3.1. Akçakale (Resim: 14)

Koordinatları: N 40°01.283’ E 35°51.735’ 

Yerleşim, Kadışehri İlçesinin yaklaşık 6 km kuzeydoğusunda, Akçakale Köyü’nünhe-
men kuzeyinde Kağnı Yolu Mevkisinde yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1510 m’dir. 
Güney, doğu ve kuzey kesimleri sarp kayalık olmasından dolayı kaleye sadece doğu bölü-
mündeki bir patikayla çıkılabilmektedir. Yerleşimin üst kısmında Çekerek İlçesindeki Kız-
larkayası yerleşiminde olduğu gibi basamaklı bir sarnıç bulunmaktadır. Sarnıcın giriş yük-
sekliği 3,0 m, genişliği 2,53 m, eşik taşından itibaren ölçülebilen derinliği yaklaşık 11 m’dir. 
30 cm genişliğinde ve 25 cm yüksekliğindeki basamakların 20 tanesi görünür durumdadır. 
Üzerinde, günümüzde hala ziyaret edilen bir türbe bulunan kalenin alt eteklerinde yapılan 
incelemede seramik yoğunluğu göz önünde tutularak sivil yerleşimin muhtemelen doğu ve 
güney kesimlerde yayılım gösterdiği anlaşılmıştır. Seramikler yardımıyla Geç Demir Çağı’n-
dan başlayarak Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine kadar kullanıldığı sonucuna varılmıştır9.

3.2. Malkayası Yerleşimi

Koordinatları: N 39°54.574’ E 35°45.463’ 

Yerleşim, Kadışehri İlçesi, Buzluk Köyü’nün yaklaşık 1,45 km. kuzeybatısında yer alır. 
Deniz seviyesinden yüksekliği 897 m’dir. Nehir kıyısında bulunan kayalığın çevresinde gö-

8 Özbudak 2019, 507-518; Sancaktar–Sezgin–Dokuzboy 2020, 154-157.
9 Sancaktar–Sezgin 2020a, 58-59.
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rülen kırmızı astarlı kap parçaları, çatı kiremitleri,  mermer döşeme plakaları ve pencere camı 
parçaları yardımıyla bu alanda Roma Dönemine ait bir yerleşim olduğu sonucuna varılmıştır.

SONUÇ

Yozgat İli Çekerek, Aydıncık ve Kadışehri ilçelerinde araştırmalar, yerleşimlerin tespiti 
ve belgelendirilmesi ile haritalama ve çizim çalışmaları olarak gerçekleştirilmiştir. Önceki 
sezonlarda olduğu gibi araştırma dâhilinde çalışma yapılan tüm yerleşimler, uydu bağlantılı 
koordinatları saptanarak haritalar üzerine kaydedilmiştir. Alınan noktalar, Yozgat İlinin ta-
mamını kapsayan, Harita Genel Komutanlığının hazırlamış olduğu 1/25000 ölçekli haritalar 
ArcGIS programına entegre edilerek aktarılmıştır (Harita: 1).

Yüzeyden toplanan çanak-çömlek parçaları gibi önemli buluntular belgelenerek yerle-
şimlerin kronolojisi oluşturulmuş ve dönemsel yerleşim yoğunluğuna ait değerlendirme ya-
pabilmek için gerekli bilgiler toplanmıştır.

Sonuç olarak bu yılki çalışma programını oluşturan Çekerek, Aydıncık ve Kadışehri İlçe-
leri, özellikle Yozgat’ın kuzeyindeki yerleşim yerlerinin tarihsel sürecinin anlaşılması açısın-
dan önemli verileri ortaya koymuştur. Araştırma kapsamında yapılan gözlemler sonucunda 
tespit edilen yerleşimlerin büyük bölümünde Tunç Çağından başlayan yerleşim kronolojisi, 
Demir çağı boyunca da devam etmiştir. Tunç Çağı’na tarihlendirilen seramikler 18 yerleşim-
de tespit edilirken Demir Çağı’nda bu sayı 19 yerleşime çıkmaktadır. Toplam 26 merkezde 
de Helenistik ve Roma Dönemlerine ait materyaller, 4 yerleşimde ise Bizans Dönemi’ne dair 
materyaller saptanmıştır. 

Yozgat İli ve çevresinde, Geç Demir Çağı ve sonrasına ait yerleşim dokusunun en dik-
kat çekici unsurlarından biri stratejik noktalara yapılan kalelerdir. Kaleler genel olarak Yoz-
gat’ın kuzeydoğusunda Çekerek Irmağı boyunca yoğunlaşmışlardır10. Yapılan araştırmalar 
sonucunda bölgenin ölü gömme gelenekleri ve mezar tipolojileri konusunda da önemli veri-
ler elde edilmiştir. Tespit edilen kaya mezarlarının haritalandırılması sonucunda Antik Çağ 
Pontus-Galatia sınırı hattındaki Yozgat Merkez ilçesi, Çekerek ve Aydıncık gibi bölgenin 
kuzey ilçelerinde yoğunlaştıkları anlaşılmıştır11. Yukarıda özetlenen araştırmalar ve ulaşılan 
sonuçlar bölge arkeolojisi açısından eksik kalan dönemlerin aydınlatılmasına yönelik önemli 
katkılar sağlamaktadır.
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Harita 1: 2019 Yılında Çalışılan Alanlar

Resim 1: Özükavak Höyüğü.
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Resim 2: Döneninkaya Kale Yerleşimi.

Resim 3: Köyaltı Sırlam Mevkii Kale Yerleşimi.
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Resim 4: Pireli Mevkii Yerleşimi.

Resim 5: Çandır Kalesi.



474

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resim 6: Taşlıtarla Kalesi.

Resim 7: Taşlıtarla Kaya Mezarı.
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Resim 8: Taşlıtarla Kaya Mezarı Plan ve Restitüsyon Çizimleri.
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Resim 9: Bazlambaç Höyüğü.

Resim 10: Bazlambaç Höyüğünde Tespit Edilen Buluntular
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Resim 11: Sarıbaba Höyüğü.

Resim 12: Karataş Nekropolü.
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Resim 13: Rıdvankale Höyüğü.

Resim 14: Akçakale.



479

2019-2020 YILI YÜZEY ARAŞTIRMALARI / CİLT 1



480

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü




